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 العربي الوطن منطقة تجاه األمريكية الخارجية السياسة في الدولية المتغيرات أثر

   *محمد أحمد شعيب

 ممخص
 محط جعميا ما ،مقدمتيا في النفط يأتي ىائمة بموارد وتزخر ،استراتيجي حيوي بموقع العربي الوطف منطقة تتمتع
 عمى الضوء لتسميط الدراسة ىذه وجاءت ، األمريكية المتحدة الواليات األخص وعمى الكبرى الدوؿ وأطماع أنظار

 بما الدولية السياسة بيئة يدىاتش التي المتغيرات  مع وتفاعميا العربي الوطف منطقة تجاه األمريكية الخارجية السياسة
 مف حزمة إلى الدراسة خمصت وقد ، المنطقة في أىدافيا وتحقيؽ الحيوية مصالحيا حماية المتحدة لمواليات يضمف
 أىـ ويشكؿ العربي الوطف منطقة في الخارجية سياستيا محددات أحد النفط المتحدة الواليات اعتبار:  بينيا مف النتائج

 أحداث ولعبت كما ، استقرارىا وضماف أمنيا وحماية إسرائيؿ وجودإلى  باإلضافة ، المنطقة في الحيوية مصالحيا
 المنطقة إزاء الخارجية سياستيا لبوصمة واشنطف وضبط تدوير إعادة في ميماً  دوراً  (1002) سبتمبر مف عشر الحادي
 . العربية

 أحداث ،الباردة الحرب ، األمريكية المصالح  ،العربي الوطف منطقة ، األمريكية الخارجية السياسة :الدالة الكممات
 .العربي الربيع ،سبتمبر مف عشر الحادي

 

 قدمةمال

الػػػػدوؿ الكبػػػػرى  –السػػػػيما  –تتسػػػػـ السياسػػػػات الخارجيػػػػة لمػػػػدوؿ 
وتسػػتجيب  ،بتفاعميػػا مػػع المتغيػػرات التػػي تشػػاىدىا البيئػػة الدوليػػة

 ،إمػا بععػادة رسػـ أىػدافيا ،ليا بتدوير وضبط بوصمتيا السياسػية
ويعمػػؿ عمػػى  ،بمػػا يتماشػػى ومصػػالحيا ،أو ترتيػػب سػػمـ أولوياتيػػا

وتحقيػػػػػػػؽ المزيػػػػػػػد مػػػػػػػف المكاسػػػػػػػب السياسػػػػػػػية  ،تنفيػػػػػػػذ سياسػػػػػػػاتيا
وىػػػو مػػػا يمكػػػف اسػػػتنتاجو  ،والعسػػػكرية واالقتصػػػادية واألمنيػػػة ليػػػا
ومػدى تأررىػػا بمػا يحػػدث  ،مػف دراسػة السياسػػات الخارجيػة لمػػدوؿ

 مف متغيرات في الساحة الدولية. 

وظٌمت منطقػة الػوطف العربػي عمػى مػدى تاريخيػا مركػزًا الىتمػاـ 
إذ ُيمرٌػػػؿ  ،المعروفػػػة االسػػػتراتيجيةالقػػػوى الكبػػػرى بسػػػبب أىميتيػػػا 

ومصػػادر الطاقػػة  االسػػتراتيجيالػػوطف العربػػي مػػف خػػ ؿ موقعػػو 
منيػػػًا  فػػػي سياسػػػات أالتػػػي يتمتػػػع بيػػػا بعػػػدًا سياسػػػيًا واقتصػػػاديًا و 

الػذي جعػؿ منػو  فػي السػابؽ وال األمػر  ،وحسابات القػوى الدوليػة
يػػػزاؿ حتػػػى وقتنػػػا الحاضػػػر  مسػػػرحًا لمتنػػػافس والصػػػراع بػػػيف تمػػػؾ 

 ،والسػيطرة عمػى مقػدراتيا ،القوى مف أجػؿ الييمنػة عمػى المنطقػة
 و حماية مصالحيا فييا.

وتعػػد الواليػػات المتحػػدة األمريكيػػة فػػي مقدمػػة الػػدوؿ الكبػػرى التػػي 
باعتبارىػا مػف  ،يتحػرص عمػى وجودىػا فػي منطقػة الػوطف العربػ

والتػػػي ال  ،أكرػػػر المنػػػاطؽ التػػػي تتركػػػز فييػػػا مصػػػالحيا الحيويػػػة
إلػػػى حػػػػد  ،يمكػػػف ليػػػػا بػػػأي حػػػػاؿ مػػػف األحػػػػواؿ االسػػػتغناء عنيػػػػا

اسػػػػتعداد الواليػػػػات المتحػػػػدة اسػػػػتخداـ القػػػػوة العسػػػػكرية فػػػػي حػػػػاؿ 
 ،والشواىد التاريخية ىنا كريػرة ،تعرض أي مف مصالحيا لمخطر

فعنػػػدما  ،ذلػػػؾ الغػػػزو األمريكػػػي لمعػػػراؽولعػػػؿ أكررىػػػا تعبيػػػرًا عػػػف 
شػػػػػػعرت اإلدارة األمريكيػػػػػػة أف الخطػػػػػػر صػػػػػػار ييػػػػػػدد مصػػػػػػالحيا 

وعمػػػى األخػػػص مػػػا يتعمػػػؽ بتػػػدفؽ الػػػنفط  ،ونفوذىػػػا فػػػي المنطقػػػة 
خمقػػػػػت الػػػػػذرائع التػػػػػي تبػػػػػرر ليػػػػػا  ،العربػػػػػي وباألسػػػػػعار المناسػػػػػبة

وقامت عمى أرر ذلؾ بعرارة  ،استخداـ القوة لحماية تمؾ المصالح
مف بينيا امت ؾ  ،وساقت ادعاءات متعددة ،لعاـ العالميالرأي ا

قامتو ع قات مع تنظيـ القاعػدة ،العراؽ ألسمحة دمار شامؿ  ،وا 
رػػػـ أعمنػػػت الحػػػرب عمػػػى العػػػراؽ  ،وحشػػػدت القػػػوة ال زمػػػة لػػػذلؾ

 وغزوه واحت لو.

وقد تبمورت السياسة األمريكية تجاه منطقة الوطف العربي بشػكؿ 
واضػػػح بعػػػد انتيػػػاء الحػػػرب العالميػػػة الرانيػػػة ودخػػػوؿ العػػػالـ فيمػػػا 
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وذلػػػؾ بظيػػػور الواليػػػات المتحػػػدة  ،ُعػػػرؼ بمرحمػػػة الحػػػرب البػػػاردة
يف بػػػػػديمتيف عػػػػػف بريطانيػػػػػا يمتػػػػػواالتحػػػػػاد السػػػػػوفيتي كقػػػػػوتيف عظ

ؿ الع قػػػػة  ،( ـ2845)بػػػػاف أزمػػػػة السػػػويس عػػػػاـ إوفرنسػػػا  وتحػػػػول
ووقػػػػوع دوؿ الػػػػوطف  ،بينيمػػػػا مػػػػف التحػػػػالؼ إلػػػػى الصػػػػراع الحػػػػاد

والػػذي لػػـ يخفػػؼ منػػو نظريػػًا سػػوى  ،العربػػي فريسػػة ليػػذا الصػػراع
وقػػػد انتيػػػت ىػػػذه الحقبػػػة بانييػػػار  ،ظيػػػور حركػػػة عػػػدـ االنحيػػػاز

مػػا أدى  ،االتحػاد السػػوفيتي فػػي مطمػػع تسػعينيات القػػرف الماضػػي
فػدخؿ  ،لمتحػدة عمػى قمػة ىػـر النظػاـ الػدوليإلى ترٌبع الواليات ا

تفػرددت  ،العالـ فيما ُسمي بالنظاـ العالمي الجديػد أحػادي القطػب
خ لػو الواليػات المتحػدة بييمنتيػا وسػيطرتيا عمػى منطقػة الػوطف 

مػػػف خػػػ ؿ قيادتيػػػا لمتحػػػالؼ الػػػدولي  ،العربػػػي والشػػػرؽ األوسػػػط
    وغػػػػػػػػػػػػزو أفغانسػػػػػػػػػػػػتاف ،ـ( 2882-2880)لتحريػػػػػػػػػػػػر الكويػػػػػػػػػػػػت 

حتػػى أحػػداث الحػػادي  ،ـ( 1002) واحػػت ؿ العػػراؽ ،ـ( 1002)
والتػػي ألقػػت بظ ليػػا عمػػى عمػػـو  ـ( 1002)عشػػر مػػف سػػبتمبر 

وكانػػػت السػػبب الػػػرئيس   ،السػػموؾ السياسػػي الخػػػارجي األمريكػػي
جديػػػػدة فػػػػي المنطقػػػػة  اسػػػػتراتيجيةفػػػػي إطػػػػ ؽ الواليػػػػات المتحػػػػدة 
 ٌعرفت  بالحرب عمى اإلرىاب .

وبعػػػد أف شػػػاىدت منطقػػػة الػػػوطف العربػػػي مػػػؤخرًا تغييػػػرات فػػػي  
أنظمػػة عػػدد مػػف دوليػػا والتػػي ُعرفػػت  اصػػط حًا  برػػورات الربيػػع 

ؿ والتدغُيػر  ،العربي  األمر الذي أسيـ في حدوث حالػة مػف التحػول
وأربكػػت فػي الوقػت نفسػػو  ،فػي بنيػة المنطقػػة بتفاع تيػا وفاعمييػا
وبػػػدا واضػػػحًا التبػػػايف فػػػي  ،ةحسػػػابات القػػػوى الكبػػػرى فػػػي المنطقػػػ

 ،الػػػػػتحفظ والتػػػػػردد و ،تعامميػػػػػا معيػػػػػا بػػػػػيف االنػػػػػدىاش واالرتبػػػػػاؾ
والحػػت فػي أفػؽ السياسػػة الدوليػة م مػح تشػػير  ،والتأييػد والمنػاوأة

بعػػودة القطػػب الروسػػي مجػػددًا إلػػى قمػػة النظػػاـ الػػدولي وبتراجػػع  
ممػػػا اضػػػطرت معػػػو اإلدارة األمريكيػػػة  ،ممحػػػوظ لمنفػػػوذ األمريكػػػي

بػيف الحػذر  ،تسمت مواقفيػا اتجػاه ىػذه المتغيػرات بالتبػايفاتي  ال
وبالتنػػاقض واالنتقائيػػة تػػارة أخػػرى   بععػػادة النظػػػر  ،والتػػردد تػػارة

 في سياساتيا وحساباتيا وتحالفاتيا في المنطقة. 

وتحػػػػػاوؿ ىػػػػػذه الدراسػػػػػة البحػػػػػث فػػػػػي التسػػػػػاؤؿ التػػػػػالي: مػػػػػا أرػػػػػر 
مريكيػػة عمػػى منطقػػة المتغيػرات الدوليػػة فػػي السياسػػة الخارجيػػة األ

الػػػوطف العربػػػي ق وتتوقػػػؼ اإلجابػػػة عمػػػى ىػػػذا التسػػػاؤؿ بػػػالتركيز 
 عمى جممة مف العوامؿ أىميا: 

 

  بالنسػػبة لمواليػػات  اسػػتراتيجيةأىميػػة منطقػػة الػػوطف العربػػي الجيو
 المتحدة األمريكية.

  طبيعػػػػػػػة السياسػػػػػػػة األمريكيػػػػػػػة  الخارجيػػػػػػػة وخصائصػػػػػػػيا تجػػػػػػػاه
ورصد استجابتيا وتفاعميػا مػع المتغيػرات الدوليػة مػف  ،المنطقة

 وآليات تنفيذىا. ،حيث ترتيب أولويات أىدافيا

  مسػػتقبؿ السياسػػة الخارجيػػة األمريكيػػة تجػػاه المنطقػػة مػػف خػػ ؿ
الوقػػػػػوؼ عمػػػػػى التحػػػػػديات التػػػػػي تواجييػػػػػا والخيػػػػػارات المتاحػػػػػة 

  أماميا.

ؾ عمػػػى ذلػػػ مػػػف خػػػ ؿ تسػػػميطيا الضػػػوء وتػػػأتي أىميػػػة الدراسػػػة 
بػػؿ وتفرضػػو أحيانػػا عمػػى  ؛الػػدور الػػذي تمعبػػو المتغيػػرات الدوليػػة

نخػػػب صػػػنداع القػػػرار فػػػي السياسػػػة الخارجيػػػة األمريكيػػػة لمتفاعػػػؿ 
بععػػػػادة ضػػػػبط وتػػػػدوير بوصػػػػمة  ،والتكيػػػػؼ مػػػػع تمػػػػؾ المتغيػػػػرات
أو مراجعػػػة  ،إمػػػا بتغييػػػر أىػػػدافيا ،السياسػػػة الخارجيػػػة األمريكيػػػة

 ،آليػػات ووسػػائؿ تنفيػػذىا والنظػػر فػػي ،ترتيػػب مصػػفوفة أولوياتيػػا
وحمايػة مصػالحيا الحيويػػة  ،بمػا يضػمف أمنيػا واسػػتمرار وجودىػا

 في منطقة الوطف العربي.   

 وتنطمؽ الدراسة مػف فرضػية مفادىػا: أف المتغيػرات الدوليػة التػي
خػر بمػا تحدرػو  مػف تغييػرات تشاىدىا البيئػة الدوليػة مػف حػيف آ

بظ ليػػا عمػػػى  وتنتجػػو مػػف مطالػػب وتفرضػػو مػػػف تحػػديات تمقػػي
مػػػا  ،السياسػػػة الخارجيػػػة األمريكيػػػة تجػػػاه منطقػػػة الػػػوطف العربػػػي

وترتيػػػب  ،يجعميػػػا تسػػػتجيب لتمػػػؾ المتغيػػػرات بمراجعػػػة سياسػػػاتيا
 السػػػػػتراتيجيتياتنفيػػػػػذًا  ،وآليػػػػػات تنفيػػػػػذىا ،سػػػػػمـ أولويػػػػػات أىػػػػػدافيا

 وصونًا لمصالحيا وتحقيقًا ألىدافيا. 

الػنظـ الػذي يقػـو  وتعتمد الدراسة في األساس عمى مػنيج تحميػؿ
عمػػى أف كػػؿ نظػػاـ يواجػػو مطالػػب وتيديػػدات عميػػو أف يسػػتجيب 
ليػػػػػا ويتفاعػػػػػؿ معيػػػػػا بمػػػػػا يضػػػػػمف لػػػػػو اسػػػػػتمراره والحفػػػػػاظ عمػػػػػى 

كمػػػا تػػػـ االسػػػتعانة بػػػالمنيج التػػػاريخي الػػػذي يسػػػاعد   ،مصػػػالحو
عمػػػى اختبػػػار مػػػدى صػػػحة فرضػػػية الدراسػػػة مػػػف خػػػ ؿ تجسػػػيد 

 السياسية.طبيعة الع قة بيف الظواىر والمتغيرات 

 ،ولإلجابة عمى التساؤالت المطروحة ،واتفاقًا مع فرضية الدراسة
فػػػعف ىػػػذه الدراسػػػة سػػػتحاوؿ الوقػػػوؼ عمػػػى أرػػػر المتغيػػػرات التػػػي 
تشػػيدىا السػػاحة الدوليػػة فػػي السياسػػة األمريكيػػة الخارجيػػة تجػػاه 

 ،سواء مف حيث أىدافيا أو آليات تنفيذىا ،منطقة الوطف العربي
 الدراسة إلى المحاور التالية:مف خ ؿ تقسيـ ىذه 



l 1024ديسمبر    l 2 lالعدد  l 3 lمجلة دراسات االقتصاد واألعمال ، المجلد       
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ىميةةةة منطقةةةة الةةةوطن العربةةةي فةةةي السياسةةةة الخارجيةةةة : أأولا 
 األمريكية:

 ،السياسػػة الخارجيػػة ألي دولػػة تمرٌػػؿ انعكاسػػًا لمسياسػػات الدوليػػة
 ،إلػػػى جانػػػب الظػػػروؼ واألحػػػواؿ الداخميػػػة لكػػػؿ دولػػػة عمػػػى حػػػده

وبػػذلؾ ُتعػػٌرؼ السياسػػة الخارجيػػة لمدولػػة بأنيػػا: مجموعػػة األفعػػاؿ 
وردود األفعاؿ التي تقػـو بيػا الدولػة فػي البيئػة الدوليػة فػي إطػار 

وفقػػًا لوسػػائميا المتاحػػة  ،سػػعييا لتحقيػػؽ أىػػداؼ قػػد تكػػوف محػػددة
 (. 2877 ،شمبش)

 ،وانط قػػػًا مػػػف ىػػػذا التعريػػػؼ فػػػعف السياسػػػة الخارجيػػػة ألي دولػػػة
    ،ر عػػػػػف عقيػػػػػدتيا السياسػػػػػية ومصػػػػػالحيا االقتصػػػػػاديةىػػػػػي تعبيػػػػػ
فػػي جوىرىػا تحػاكي مػا يجػػري  (أي السياسػة الخارجيػة)كمػا أنيػا 

أي بمعنى أف الدولة تحاوؿ نقؿ قيميػا  ،في شأف الدولة الداخمي
فػػػي سػػػبيؿ سػػػعييا  ،ومبادئيػػا وشػػػعاراتيا المعمنػػػة لمعػػػالـ الخػػػارجي

 ،دية واألمنيػػػػػةلتحقيػػػػػؽ مصػػػػػالحيا القوميػػػػػة السياسػػػػػية واالقتصػػػػػا
ونشير ىنا إلى أف الدوؿ غالبًا ما ُترجح كفة مصالحيا عف تمؾ 

وذلػػػؾ اتفاقػػػًا مػػػع المبػػػدأ  ،المبػػػادئ والقػػػيـ األخ قيػػػة التػػػي تتبناىػػػا
 لػػيس لبريطانيػػا أعػػداء دائمػػوف  ،الشػػائع فػػي بريطانيػػا الػػذي يقػػوؿ

وقػػػد تبنػػػت السياسػػػة الخارجيػػػة األمريكيػػػة  ،وال أصػػػدقاء دائمػػػوف 
        ،صػػػػػػر فييػػػػػػا المػػػػػػذىب البراغمػػػػػػاتي منػػػػػػذ عقػػػػػػود بعيػػػػػػدةنتاالتػػػػػػي 

        ىػػػػػػػػذا السػػػػػػػػموؾ كمبػػػػػػػػدأ فػػػػػػػػي تعامميػػػػػػػػا وع قاتيػػػػػػػػا مػػػػػػػػع الػػػػػػػػدوؿ
 . (2884 ،ـأبو خزا)األخرى 

إف المتتبػػع لخمفيػػة السياسػػة األمريكيػػة فػػي منطقػػة الػػوطف العربػػي 
ي حظ أف اىتماـ الواليات المتحدة بالوطف العربػي يعتبػر حػديث 

بيػد أف ع قػػة الواليػػات  ،وال يعػػود إلػػى حقػب زمنيػػة بعيػػدة ،العيػد
المتحػػػدة بػػػالوطف العربػػػي كانػػػت غيػػػر مباشػػػرة وتػػػتـ عبػػػر القػػػوى 
االسػػتعمارية المسػػيطرة عمػػى المنطقػػة المتمرمػػة فػػي اإلمبراطوريػػة 

لػػػػػػذا كانػػػػػػت اىتمامػػػػػػات الواليػػػػػػات  ،العرمانيػػػػػػة وبريطانيػػػػػػا وفرنسػػػػػػا
الرقافيػػػػة والتبشػػػػيرية  المتحػػػػدة مقتصػػػػرة عمػػػػى األنشػػػػطة التجاريػػػػة و 

وكػػػاف ذلػػػؾ  ،طػػػواؿ القػػػرف التاسػػػع عشػػػر وأوائػػػؿ القػػػرف العشػػػريف
والتػي  ،السبب في تبني الواليات المتحدة سياسػة  البػاب المفتػوح 

تيػػػدؼ مػػػف خ ليػػػا إلػػػى توسػػػيع شػػػبكة مصػػػالحيا التجاريػػػة فػػػي 
تبػػاع سياسػػة متوازنػػة افضػػ  عػػف التزاميػػا ب ،مختمػػؼ بقػػاع العػػالـ

ومػػرد ذلػػؾ أف الواليػػات المتحػػدة  ،دوليػػة األخػػرىإزاء األطػػراؼ ال
مازالػػت لػػـ تتكػػوف بعػػد كقػػوى كبػػرى ليػػا أطمػػاع توسػػعية منافسػػة 

واسػتمرت السياسػة األمريكيػة  ،لمقوى األخرى فػي السػاحة الدوليػة
 ،عمى ىذا المنواؿ حتى وضعت الحػرب العالميػة األولػى أوزارىػا

حػػػدة كقػػػوى والتػػػي كػػػاف مػػػف  أبػػػرز نتائجيػػػا ظيػػػور الواليػػػات المت
ومنػػذ ذلػػؾ التػػاري   ،دوليػػة وشػػريؾ أساسػػي فػػي السياسػػة الدوليػػة

صػػػػارت الواليػػػػات المتحػػػػدة تتطمػػػػع إلػػػػى انتيػػػػاج سياسػػػػات أكرػػػػر 
وبطبيعػػػػػة الحػػػػػاؿ فػػػػػعف ىػػػػػذه السياسػػػػػات  ،نشػػػػػاطًا وأوسػػػػػع مجػػػػػاالً 

      الطموحػػػػػػػػة لمواليػػػػػػػػات المتحػػػػػػػػدة األمريكيػػػػػػػػة سػػػػػػػػتنعكس بالنتيجػػػػػػػػة 
ا إحػػػػدى مراكػػػػز الصػػػػراع تجػػػػاه منطقػػػػة الػػػػوطف العربػػػػي باعتبارىػػػػ

 .(2884 ،ـأبو خزا) الدولي

 اسػػػػتراتيجيةوقػػػػد أخػػػػذ الػػػػوطف العربػػػػي يحتػػػػؿ موقعػػػػًا ميمػػػػا فػػػػي 
الواليػػػات المتحػػػدة األمريكيػػػة وذلػػػؾ بعػػػد انتيػػػاء الحػػػرب الكونيػػػة 

وتػػولي الواليػات المتحػػدة مركػز القيػػادة فػي العػػالـ الغربػػي  ،الرانيػة
فػػػػي مواجيػػػػة االتحػػػػاد السػػػػوفيتي ونمػػػػو مصػػػػالحيا النفطيػػػػة فػػػػي 

ف كانػػػػػػػت قػػػػػػػد بػػػػػػػرزت كمنػػػػػػػافس قػػػػػػػوي لشػػػػػػػريكتييا  ،المنطقػػػػػػػة       وا 
 (2845)بعػد العػدواف الر رػي عمػى مصػر عػاـ  فرنسا وبريطانيػا

 (.1002 ،خداـ)

ر المنػػػاطؽ التػػػي تتركػػػز فييػػػا منطقػػػة الػػػوطف العربػػػي أكرػػػوتمثٌةةة  
والتػػػػي تفػػػوؽ مػػػػف حيػػػث األىميػػػػة  ،المصػػػالح الحيويػػػػة األمريكيػػػة

ع القػرار الػذي جعػؿ صػندا ،(2884 ،ـأبو خػزا) المصالح الكبرى
فػػػي السياسػػػة األمريكيػػػة الخارجيػػػة يولػػػوف ىػػػذه المنطقػػػة اىتمامػػػًا 

إلػػى حػػد تحولػػت معػػو ىػػذه المنطقػػة إلػػى مركػػز االىتمػػاـ  ،متزايػػداً 
 االستراتيجيومركز ىاـ في التفكير  ،المباشر لمسياسة األمريكية

 كما يمي: ،إلى جممة مف العوامؿ وذلؾ استنادا ،األمريكي

 العام  الجغرافي: .0

ؿ الػػػوطف العربػػػي اىتمامػػػًا خاصػػػًا فػػػي اسػػػتراتيجيات الػػػدوؿ يشػػػك 
وذلػؾ بحكػـ  ،وعمى األخص الواليات المتحػدة األمريكيػة ،الكبرى

    وأط لػػػػػو  ،الػػػػػذي يتوسػػػػػط القػػػػػارات الػػػػػر ث االسػػػػػتراتيجيموقعػػػػػو 
وعمػى البحػر األبػػيض  ،عمػى المحػيط األطمسػي والمحػػيط اليػادي

        األمػػػػػػر الػػػػػػذي جعمػػػػػػو يػػػػػػتحكـ فػػػػػػي ،المتوسػػػػػػط والبحػػػػػػر األحمػػػػػػر
ومضػػػيؽ بػػػاب  ،أىػػػـ المضػػػايؽ والممػػػرات المائيػػػة كقنػػػاة السػػػويس

         ليكػػػػػػػػػػوف بػػػػػػػػػػذلؾ ممتقػػػػػػػػػػى  ،ومضػػػػػػػػػػيؽ جبػػػػػػػػػػؿ طػػػػػػػػػػارؽ ،المنػػػػػػػػػػدب
لجميػػػػع الطرقػػػػات البريػػػػة والبحريػػػػة العػػػػابرة بػػػػيف الشػػػػرؽ والغػػػػرب 

 (.1002 ،خداـ)



  شعيب أحمد محمد                                                أرر المتغيرات الدولية في السياسة الخارجية األمريكية تجاه منطقة الوطف العربي 
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       لمنطقػػػػػػػة الػػػػػػػوطف العربػػػػػػػي االسػػػػػػػتراتيجيوزادت أىميػػػػػػػة الموقػػػػػػػع 
     السػػػػػػيما منطقػػػػػػة الخمػػػػػػيج العربػػػػػػي مػػػػػػع مطمػػػػػػع القػػػػػػرف العشػػػػػػريف 

صػػناعة الغػػوص عمػػى المؤلػػؤ وتػػدفؽ البتػػروؿ  وذلػػؾ بعػػد تػػدىور
 فػػػي المنطقػػػة والػػػذي يمرًػػػؿ عمػػػاد الصػػػناعة فػػػي الػػػدوؿ المتقدمػػػة

 (2876 ،غنيـ)

  العوام  القتصادية: .1

اليائمػػػة الموجػػػودة فػػػي  االسػػػتراتيجيةوتتمرػػػؿ فػػػي المػػػوارد والمػػػواد 
لػػػذلؾ تعتبػػػر الواليػػػات المتحػػػدة منطقػػػة الػػػوطف العربػػػي  ،المنطقػػػة

والتي تحرص عمى االستحواذ  ،بمرابة المنجـ الغني بيذه الموارد
 ،عمييػػا واسػػتغ ليا وتسػػخيرىا لخدمػػة أىػػدافيا وحمايػػة مصػػالحيا

باعتبارىػػا نقػػاط االرتكػػاز فػػي خمػػؽ نظػػاـ الييمنػػة العالميػػة والتػػي 
فػػي طميعػػة ىػػذه المػػوارد ويػػأتي الػػنفط  ،تسػػعى واشػػنطف لتكريسػػيا

 ،محمػػد ،جػػوىر)والوسػػيمة األكرػػر أىميػػة فػػي تحقيػػؽ تمػػؾ الييمنػػة 
2887.) 

وقد تحولػت المنطقػة العربيػة بسػبب وجػود الػنفط إلػى أىػـ منطقػة 
 ل سػػػػػػتراتيجيةفػػػػػػالنفط وفقػػػػػػًا  ،حيويػػػػػػة فػػػػػػي السياسػػػػػػة األمريكيػػػػػػة

األمريكيػػػة يعتبػػػر المصػػػمحة الحيويػػػة األولػػػى إلػػػى حػػػد أنػػػو يتقػػػدـ 
مػػػا جعػػػؿ اإلدارة األمريكيػػػة تجػػػاىر  ،ألة األمػػػف القػػػوميعمػػػى مسػػػ

بضػػػرورة اسػػػتخداـ القػػػوة عنػػػد الضػػػرورة لحمايػػػة ىػػػذه المصػػػمحة 
وأف ىػػػذه السياسػػػة ال تتػػػداوؿ فػػػي التقػػػارير والدراسػػػات  ،الحيويػػػة

بػػػػػؿ صػػػػػارت سياسػػػػػة رسػػػػػمية معمنػػػػػة مػػػػػف قبػػػػػؿ الرؤسػػػػػاء  ،فقػػػػػط
ويبػػدو ذلػػؾ واضػػحًا مػػف خػػ ؿ  ،المتعػػاقبيف عمػػى البيػػت األبػػيض
 جورج بوش  عندما أقدـ العراؽ  اؾتصريح الرئيس األمريكي آنذ

قػػػػائً  بػػػػأف: الواليػػػػات المتحػػػػدة لػػػػف تسػػػػمح  ،عمػػػػى غػػػػزو الكويػػػػت
لصداـ حسيف بالسػيطرة عمػى مػا يقػرب مػف ربػع احتيػاطي الػنفط 

وترجػػػع أىميػػػة الػػػنفط فػػػي منطقػػػة  ،(1022 ،اليبػػػاس) فػػػي العػػػالـ
لػى مػػا تسػتحوذ عميػػو المنطقػة مػػف كميػات ىائمػػة الػوطف العربػػي إ

       (%24)فػػػػدوؿ الخمػػػػيج وحػػػػدىا تنػػػػتج مػػػػا يزيػػػػد عػػػػف  ،مػػػف الػػػػنفط
كمػػػػػا أف بػػػػػاطف أرضػػػػػيا يختػػػػػزف رمرػػػػػي االحتيػػػػػاطي  ،مػػػػػف الػػػػػنفط

ف الواليػػػػات المتحػػػػدة تسػػػػتورد مػػػػا أو  ،العػػػػالمي مػػػػف الػػػػنفط والغػػػػاز
مػف احتياجاتيػا النفطيػة مػف منطقػة الخمػيج  (%20)مػف  يقػارب 
 .(2884 ،ـأبو خزا) العربي

وحرصػػًا منيػػا عمػػى اسػػتمرار وتػػدفؽ اإلمػػدادات النفطيػػة وضػػماف 
لطالمػػػػػػػا حاولػػػػػػػت الواليػػػػػػػات المتحػػػػػػػدة منػػػػػػػذ  ،اسػػػػػػػتقرار أسػػػػػػػعارىا

عشػرينيات القػػرف الماضػػي البحػػث عػف الػػنفط فػػي منطقػػة الػػوطف 
وسػعييا لوضػع يػدىا عمػى ىػذه الرػروة  ،العربي والشػرؽ األوسػط 

وقػػػد نجحػػػت فػػػي ذلػػػؾ بحصػػػوليا عمػػػى امتيػػػازات  ،االسػػػتراتيجية
نفطية فػي العديػد مػف الػدوؿ العربيػة مػف خػ ؿ شػركاتيا النفطيػة 

حتػػى اسػػتطاعت السػػيطرة  ،التػػي ُتعػػرؼ باسػػـ  األخػػوات السػػبع  
 عمػػػػى الػػػػنفط فػػػػي المنطقػػػػة بموجػػػػب اتفاقيػػػػة الخػػػػط األحمػػػػر عػػػػاـ 

 .(1022 ،درويش) (2817)

تحدة المنطقة العربيػة بمرابػة ومف ناحية أخرى تعتبر الواليات الم
   ،سػػػػوقًا ضػػػػخمة لصػػػػادراتيا المختمفػػػػػة بمػػػػا فييػػػػا تجػػػػارة السػػػػػ ح

فض  عف أف الػدوؿ العربيػة تعتبػر مػف أىػـ المجموعػات الماليػة 
كمػػػػػا تحقػػػػػؽ الشػػػػػركات  ،المػػػػػؤررة فػػػػػي أسػػػػػواؽ المػػػػػاؿ األمريكيػػػػػة

       األمريكيػػػػػػػػة األربػػػػػػػػاح اليائمػػػػػػػػة سػػػػػػػػواء تمػػػػػػػػؾ التػػػػػػػػي تعمػػػػػػػػؿ فػػػػػػػػي 
ربية وخاصة في مجاؿ استكشػاؼ واسػتخراج وتكريػر المنطقة الع

     أو تمػػػػؾ الشػػػػركات التػػػػي تعمػػػػؿ خػػػػارج الواليػػػػات المتحػػػػدة ،الػػػػنفط
 .(2884 ،ـأبو خزا)

وممػػا تقػػػدـ  يبػػدو واضػػػحًا دور العوامػػؿ االقتصػػػادية فػػي جػػػذب  
قػػػاطرة السياسػػػة الخارجيػػػة األمريكيػػػة فػػػي اتجػػػاه المنطقػػػة العربيػػػة 

ويػػػأتي  ،التػػػي تزخػػػر برػػػروات ضػػػخمة فػػػي بػػػاطف األرض وفوقيػػػا
مػا جعػؿ الواليػات المتحػدة توجػو  ،الػنفط فػي مقدمػة تمػؾ الرػروات

تخفػػي أطماعيػػا  أنظارىػػا صػػوب منطقػػة الػػوطف العربػػي دوف أف
االسػػػتعمارية لمسػػػيطرة عمػػػى تمػػػؾ الرػػػروات وعمػػػى األخػػػص سػػػمعة 
الػػػنفط والتػػػي تحػػػرص واشػػػنطف عمػػػى الحيػػػػػػمولة دوف سػػػيطرة أي 
جية كانت عمى النػػفط العػػربي  ال تسػتجيب ألوامرىػا أو تتعػاوف 
معيػػا فػػي ضػػماف اسػػتمرار تدفقػػو إلػػى الواليػػات المتحػػدة وحمفائيػػا 

قيػػد أو شػػرط وبالكميػػات واألسػػعار التػػي  مػػف الػػدوؿ الغربيػػة دوف
بمػا يخػدـ مصػالحيا وال يػؤرر عمػى اقتصػادىا  ،تراىا ىي مناسبة

وىػي فػي ذلػؾ لػـ تتػواَف فػي التػدخؿ  ،عمى المدى القريب والبعيػد
فػػػي شػػػئوف المنطقػػػة بشػػػكؿ عػػػاـ أو فػػػي الشػػػأف الػػػداخمي لمػػػدوؿ 

وبأسػػػاليب وآليػػػات تختمػػػؼ تبعػػػًا  ،العربيػػػة النفطيػػػة بشػػػكؿ خػػػاص
بػػدءا بتحكميػػا فػػي القػػرار االقتصػػادي أو  ،ؿ حالػػة عمػػى حػػدةلكػػ

مػػػرورا بسياسػػػة  التيديػػػد  ،حتػػػى السياسػػػي أحيانػػػًا لػػػبعض الػػػدوؿ
وصواًل إلػى شػف الحػرب واالحػت ؿ كمػا   ،والحصار لدوٍؿ أخرى
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كمػػػػا تشػػػػّكؿ منطقػػػػة الػػػػوطف العربػػػػي سػػػػوقًا  ،حػػػػدث فػػػػي العػػػػراؽ
ينيػػػا  تجػػػارة اسػػػتي كيا لمسػػػمع والمنتجػػػات األمريكيػػػة التػػػي مػػػف ب

وكذلؾ سيطرتيا عمى عقود استكشػاؼ واسػتخراج الػنفط   ،الس ح
  التي تكاد  تحتكرىا الشركات األمريكية.        

 العوام  األمنية: .2

تمعػب العوامػؿ األمنيػة دورا مفصػميا فػي السياسػة األمريكيػة تجػاه 
بػالنظر إلػى مصػالحيا الحيويػة الموجػودة  ،منطقة الوطف العربػي

 ومف األسباب التي تساىـ في ذلؾ ما يمي: ،بيا

  التخػػػػوؼ األمريكػػػػي مػػػػف خطػػػػر التوسػػػػع الشػػػػيوعي )فػػػػي ذلػػػػؾ
بمػػػا يػػػؤدي إلػػػى وصػػػوؿ  ،الوقػػػت( فػػػي منطقػػػة الػػػوطف العربػػػي

انط قػػًا  ،السػػوفييتي إلػػى مصػػادر الطاقػػة فػػي المنطقػػة االتحػػاد
مف أف القوة التي تتمكف مف السػيطرة عمػى منػابع الػنفط تكػوف 

لػػػتحكـ والسػػػيطرة عمػػػى مجريػػػات األحػػػداث فػػػي األقػػػدر عمػػػى ا
 (.1022 ،عبد الحميـ) العالـ

  لمواليات المتحدة وقاعػدتيا  االستراتيجيوجود إسرائيؿ الحميؼ
لتفصػػػػؿ شػػػػطره  ،المتقدمػػػػة فػػػػي قمػػػػب منطقػػػػة الػػػػوطف العربػػػػي

لػػذلؾ تحػػرص الواليػػات األمريكيػػة  ،الغربػػي عػػف شػػطره الشػػرقي
ا وتفوقيػػا العسػػكري عمػػى اسػػتمرار بقػػاء إسػػرائيؿ وضػػماف أمنيػػ

باعتبارىػػػا خػػط المواجيػػػة األمػػػامي  ،والتكنولػػوجي فػػػي المنطقػػة
 ،لمواليػػات المتحػػدة فػػي احتػػواء االمتػػداد السػػوفيتي فػػي المنطقػػة

بمػػػا يخػػػدـ  ،كمػػػا تعمػػػؿ عمػػػى زعزعػػػة أمػػػف واسػػػتقرار المنطقػػػة
التػي قػد  االسػتراتيجيةمصالحيما المشتركة لمواجية المخػاطر 

 تظير في  المنطقة.

  اليواجس األمريكية القائمة تجػاه سػعي إيػراف الحريػث المػت ؾ
والذي تعتبره الواليػات المتحػدة تيديػدًا صػريحًا  ،الس ح النووي

 لمصالحيا في المنطقة.

  المػػػد اإلسػػػ مي اآخػػػذ فػػػي النمػػػو فػػػي المنطقػػػة العربيػػػة حتػػػى
والػذي تصػفو الواليػات المتحػدة  ،صار أحد مكوناتيا األساسػية

وتعمػػػػؿ جاىػػػػدة  لمحيمولػػػػة دوف انتشػػػػاره  ،تطػػػػرؼباإلرىػػػػاب وال
وتمّكنو مف الوصوؿ لمسمطة وسػيطرتو عمػى مقػدراتيا وخاصػة 

عبػد ) وفي ذلؾ تيديد لممصالح األمريكية في  المنطقة ،النفط
 (.1022 ،الحميـ

لمنطقػػػػة الػػػػوطف  اسػػػػتراتيجيةكػػػؿ ىػػػػذه العوامػػػػؿ أضػػػػافت قيمػػػػة   
تمامػػػػػػات  ممػػػػػػا جعميػػػػػػا تتربػػػػػػع عمػػػػػػى مركػػػػػػز صػػػػػػدارة اى ،العربػػػػػػي

بمػػػػا يشػػػػجعيا عمػػػػػى التواجػػػػد فػػػػي المنطقػػػػػة  ،اإلدارات األمريكيػػػػة
 وبسط سيطرتيا عمى بمدانيا وىيمنتيا عمى ررواتيا.

ثانياا: طبيعة السياسة الخارجية األمريكية تجةاه منطقةة الةوطن 
 العربي:

حظيػػت الواليػػات المتحػػدة فػػي الماضػػي البعيػػد بكريػػر مػػف القبػػوؿ 
خػػػػػػػػػ ؼ شػػػػػػػػػعورىـ اتجػػػػػػػػػاه لػػػػػػػػػدى شػػػػػػػػػعوب المنطقػػػػػػػػػة العربيػػػػػػػػػة ب

اإلمبراطوريػػػات االسػػػتعمارية فػػػي تمػػػؾ الحقبػػػػػة التاريخيػػػة  كفرنسػػػا 
وذلػػػػػؾ يرجػػػػػع إلػػػػػى أف الواليػػػػػػػػات المتحػػػػػدة أسسػػػػػت  ،وبريطانيػػػػػا 

سياسػػػتيا التقميديػػػة فػػػي السػػػابؽ عمػػػى  مبػػػدأ مػػػونرو  القػػػائـ عمػػػى 
العزلػػػة وتجنػػػب الواليػػػات المتحػػػدة الخػػػوض فػػػي الصػػػراعات فػػػي 

تأسيسػػػًا عمػػػى ذلػػػؾ لػػػـ تقػػػـ الواليػػػػات المتحػػػدة و  ،البمػػػداف األخػػػرى
وظؿ ىذا المبدأ معمواًل بو فػي الواليػات  ،باستعمار دوؿ المنطقة

رغػػـ  ،المتحػدة والتػػي اسػػتمرت رىػػف سياسػػتيا التقميديػػة فػػي العزلػػة
بية ليا في بداية الحرب العالمية الرانيػة بالتػدخؿ و النداءات األور 

ولػـ  ،المحػور بقيػادة المانيػاومسػاندة أوروبػا فػي حربيػا ضػد دوؿ 
تعمػػػػف الواليػػػػات المتحػػػػدة دخوليػػػػا فػػػػي تمػػػػؾ الحػػػػرب إلػػػػى جانػػػػب 
الحمفػػاء إال بعػػد تعػػػرض أسػػطوليا فػػػي قاعػػدة  بيػػػرؿ ىػػاربر  فػػػي 

ومنػذ ذلػؾ  ،ليجػـو مػف قبػؿ الطػائرات اليابانيػة (2832) ديسمبر
التػػػاري  بػػػرزت الواليػػػػػات المتحػػػدة ك عػػػب أسػػػػاسي فػػػي الساحػػػػة 

    مت وبفاعميػػػػػة فػػػػػي صػػػػػناعة نظػػػػػاـ دولػػػػػي جديػػػػػد سػػػػػاى ،الدوليػػػػػة
تزعمػػت فيػػػو قيػػادة شػػطره الغربػػي فػػي  ،ُعػػرؼ  بالقطبيػػة الرنائيػػة  

ذلػػػؾ الوقػػػت  قيػػػادة الشػػػطر  يالسػػػوفيتي  فػػػ االتحػػػادحػػػيف  تػػػزعـ 
  (.1022 ،درويش)الشرقي 

السػػػوفيتي وتربلػػػع الواليػػػات المتحػػػدة  االتحػػػادوعمػػػى إرػػػر انييػػػار  
قامػت    ،عمى قمة النظاـ الدولي ونشوء عصر القطبيػة الواحػدة

السياسػػة األمريكيػػة فػػي العػػالـ بشػػكؿ عػػاـ عمػػى أسػػاس انتصػػار 
الرأسػػػمالية عمػػػى الشػػػيوعية أبػػػاف حقبػػػة التنػػػافس والصػػػراع الػػػدائر 

قيػا وفي سبيؿ تحقيؽ انتصارىا وتفو  ،بينيما لمسيطرة عمى العالـ
اعتمػػػدت الواليػػػات المتحػػػدة  ،وتنفيػػػذ سياسػػػتيا وحمايػػػة مصػػػالحيا

عمى جممة مف الوسائؿ واألساليب واآليات المتنوعة مف أىميا: 
ووسػػػػػائؿ الدعايػػػػػة  ،والمسػػػػػاعدات االقتصػػػػػادية ،القػػػػػوة العسػػػػػكرية

وأعماؿ الجوسسػة فػي جمػع  ،وتوظيؼ دور المخابرات ،واألع ـ
فضػً  عػف  ،يػب واالنق بػاتوتمويػؿ عمميػات  التخر  ،المعمومات
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تأريرىػػػػا عمػػػػى سياسػػػػات المنظمػػػػات الدوليػػػػة  وتسػػػػخيرىا لخدمػػػػة 
 (.1022 ،درويش) مصالحيا السياسية

واتسػػػمت السياسػػػة األمريكيػػػة تجػػػاه منطقػػػة الػػػوطف العربػػػي بعػػػدة 
 (:1024 ،أبو عامود) خصائص مف أىميا

 ،إدارة الصػػػػراعات فػػػػي المنطقػػػػة بمعػػػػزؿ عػػػػف الشػػػػرعية الدوليػػػػة -2
 .وتجاىؿ أحكاـ القانوف الدولي

وعمػػػػى األخػػػػص مجمػػػػس  ،توجيػػػػو سياسػػػػات المنظمػػػػات الدوليػػػػة -1
وتوظيؼ أنشطتيا لخدمة  ،األمف الدولي وصندوؽ النقد الدولي
 .سياساتيا ومصالحيا في المنطقة

يف فػػػػػي اعتمادىػػػػا ألسػػػػػموب ازدواجيػػػػػة المعػػػػػايير والكيػػػػػؿ بمكيػػػػػال -2
 ،العربي اإلسػرائيميالصراع تعاطييا مع قضايا المنطقة السيما 

   .وسياستيا بشأف الحرب عمى اإلرىاب

الدعـ المتواصػؿ وال محػدود إلسػرائيؿ عسػكريًا لضػماف تفوقيػا  -3
وفػػػي  ،العسػػػكري والتكنولػػػوجي فػػػي صػػػراعيا مػػػع الػػػدوؿ العربيػػػة

 ،ذات الوقت التزاميا بعدـ ممارسػتيا أي ضػغوط عمػى إسػرائيؿ
ء الجػػػػرائـ فضػػػػ  عػػػػف  حمايتيػػػػا مػػػػف أي مسػػػػاءلة جنائيػػػػة جػػػػرا

 ،والمجازر التي تقترفيا بشكؿ مستمر بحػؽ الشػعب الفمسػطيني
إلػػػى حػػػد اسػػػتخداميا لحػػػؽ الػػػنقض   الفيتػػػو  لمنػػػع صػػػدور أي 
قػػػػرارات دوليػػػػة تػػػػديف أو حتػػػػى تشػػػػجب تمػػػػؾ الجػػػػرائـ واألعمػػػػاؿ 

 الوحشية.

اب الذيف تناولوا ىذا لذكر ىنا أف أغمب الباحريف والكتد والجدير با
لػػػػى حػػػػد كبيػػػػر عمػػػػى أف طبيعػػػػة السياسػػػػة يتفقػػػػوف إ ،الموضػػػػوع 

األمريكيػػة فػػي المنطقػػة العربيػػة تتبمػػور فػػي شػػكؿ حزمػػة مصػػالح 
 ،وأىػػداؼ تسػػعى الواليػػات المتحػػدة لتحقيقيػػا فػػي المنطقػػة العربيػػة

وبرغـ أنو مف الصعوبة بمكاف في ىذا الصدد وضع حد فاصػؿ 
مف الناحيػة النظريػة بػيف المصػالح التػي تتطمػع اإلدارة األمريكيػة 

واألىػداؼ التػي  ،مف خ ليا بسط نفوذىا وىيمنتيا عمى المنطقػة
وذلػؾ لتشػابؾ  ،تسعى إلى تحقيقيا لضماف حمايػة تمػؾ المصػالح

 ،تمػػػػػػػؾ المصػػػػػػػالح واألىػػػػػػػداؼ وتػػػػػػػداخميا مػػػػػػػع بعضػػػػػػػيا الػػػػػػػبعض
تأسيسػػػا عمػػػى  ،لتقػػػديري لكػػػؿ منيػػػا وسػػػأحاوؿ ىنػػػا تصػػػنيفيا وفقػػػاً 

ومرونػػػػػػػة  ،حيويػػػػػػػة المصػػػػػػػالح  واتسػػػػػػػاميا  باالسػػػػػػػتقرار والربػػػػػػػات
تبعػػػػًا لممتغيػػػػرات  ،األىػػػػداؼ وقابميتيػػػػا لمتغييػػػػر أو إعػػػػادة الترتيػػػػب

ومػػدى تكيػػؼ  ،الدوليػػة وتأريرىػػا فػػي السياسػػة الخارجيػػة األمريكيػػة
 وذلؾ عمى النحو التالي:  ،ىذه األخيرة معيا واستجابتيا ليا

 المصالح األمريكية في المنطقة العربية: - أ

العربية أىػـ منطقػة حيويػة فػي كما سبؽ اإلشارة صارت المنطقة 
وذلػؾ يعػود إلػى مجموعػة مػف العوامػؿ سػبؽ  ،السياسػة األمريكيػة

تناوليا في ىذه الدراسة والتي يأتي النفط فػي طميعتيػا مػف حيػث 
لػػػػػذا تحػػػػػرص  ،مػػػػػف ىػػػػػذه الدراسػػػػػة( 3و 2)انظػػػػػر ص األىميػػػػػة 

االسػػتحواذ عمػػى المنطقػػة والييمنػػة عمييػػا الواليػػات المتحػػدة عمػػى 
وفػػػي سػػػبيؿ ذلػػػؾ فيػػػي تسػػػتخدـ كافػػػة  ،ى مقػػػدراتياوالسػػػيطرة عمػػػ

السػػبؿ والوسػػائؿ بمػػا فييػػا القػػوة العسػػكرية لتحقيػػؽ مصػػالحيا مػػف 
ورفض مشاركة أي قوى دولية أو إقميمية ليا في مقدرات  ،ناحية

وتتبمػػػػػور  ،المنطقػػػػػة وتحقيػػػػػؽ مصػػػػػالح فييػػػػػا مػػػػػف ناحيػػػػػة أخػػػػػرى
يػػػػػة المصػػػػػالح األمريكيػػػػػة فػػػػػي المنطقػػػػػة العربيػػػػػة فػػػػػي النقػػػػػاط التال

 (:2880 ،شرابي)

تأميف تدفؽ النفط العربي إلػى الواليػات المتحػدة  وحميفاتيػا مػف  -2
وىػػػػو مػػػػا  ،وباألسػػػػعار المناسػػػػبة ،دوف توقػػػػؼ أو تيديػػػػد بوقفػػػػو

 .يضمف لمواليات المتحدة احتياجاتيا لصناعاتيا المختمفة
  احتػػػػواء النفػػػػوذ السياسػػػػي والعسػػػػكر ي واالقتصػػػػادي السػػػػوفيتي -1

وتفػػػادي  ،فػػػي المنطقػػػة مػػػف جيػػػة  البػػػاردةأبػػػاف حقبػػػة الحػػػرب 
 .الدخوؿ في مواجيات مسمحة مباشرة معو مف جية أخرى

 ،حمايػػػػػػػة وجػػػػػػػود إسػػػػػػػرائيؿ واسػػػػػػػتمرار بقائيػػػػػػػا وضػػػػػػػماف أمنيػػػػػػػا -2
 .واستقرارىا وتفوقيا العسكري والتكنولوجي في المنطقة

المحافظة عمى الع قات القائمػة مػع الػدوؿ العربيػة التػي تسػير  -3
 .المنطقة في كنؼ سياستيا في

والحيمولػػة دوف امػػت ؾ  إيػػراف  ،وقػػؼ انتشػػار األسػػمحة النوويػػة -4
 ليا. 

 مكافحة اإلرىاب وتجفيؼ منابعو في المنطقة العربية. -5
 

 األىداف األمريكية في المنطقة العربية:  - ب

ػػ ز الواليػػات المتحػػدة األمريكيػػة سياسػػتيا تجػػاه منطقػػة الػػوطف ترك 
والتي ترى في تحقيقيا  حماية  ،العربي عمى حزمة مف األىداؼ

ومػف  ،لمصالحيا واستمرار لييمنتيا وبسػط نفوذىػا عمػى المنطقػة
 ىذه األىداؼ ما يمي:                           

 ،وأضػعاؼ الحالػة العربيػة ،العبث بالع قػات العربيػة وتفكيكيػا -2
وخمؽ شعور لدى معظـ األنظمة العربية الحاكمة أف اسػتمرار 

 . (1002 ،خداـ)ا مرتيف بالقرار األمريكي وجودىا وبقائي
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الحفاظ عمى تفوؽ الواليات المتحدة عمػى جميػع القػوى الدوليػة  -1
 واإلقميمية التي تتطمع لمتواجد في المنطقة.

لضػػػػػػماف سػػػػػػيطرة األجنػػػػػػدة  ،احتػػػػػػواء قػػػػػػوى الممانعػػػػػػة العربيػػػػػػة -2
 . (1022 ،)بشارةاألمريكية في المنطقة العربية  االستراتيجية

دوف قيػػػاـ وحػػػدة أو اتحػػػاد حقيقػػػي عربػػػي رنػػػائي أو الحيمولػػػة   -3
جمػػػاعي قػػػد يػػػؤدي إلػػػى فػػػرض واقػػػع جديػػػد يصػػػعب السػػػيطرة 

 عميو.
جيػػػاض أي  ،تكػػريس التخمػػػؼ والجيػػؿ فػػػي المنطقػػة -4 ورفػػػض وا 

مبػػادرات السػػػترمار العمػػػـ واالسػػػتفادة مػػػف المػػػوارد المتاحػػػة فػػػي 
خمؽ قاعدة لمصناعات المتطورة تحرر دوؿ المنطقة وشػعوبيا 

أو تقمػػػػػؿ مػػػػػف االعتمػػػػػاد عمػػػػػى الػػػػػدوؿ الغربيػػػػػة  ،التبعيػػػػػةمػػػػػف 
  .(2882 ،عوده) الرأسمالية

عمػػػػػى مػػػػػا تقػػػػػدـ يتضػػػػػح أف طبيعػػػػػة السياسػػػػػة األمريكيػػػػػة  ءوبنػػػػػا
تنعكس في شػكؿ  مجموعػة مػف  ،الخارجية تجاه المنطقة العربية
تتجسػػػد مػػػف خ ليػػػا  ،االسػػػتراتيجيةالمصػػػالح الحيويػػػة واألىػػػداؼ 

 ،أىميػػػة منطقػػة الػػوطف العربػػػي فػػي السياسػػة الخارجيػػة األمريكيػػة
مػػػا جعػػػؿ كافػػػة اإلدارات األمريكيػػػة تجعػػػؿ ىػػػذه المنطقػػػة ضػػػمف 

لذلؾ نشػاىد  ،في العالـ بشكؿ عاـ استراتيجيتياأولويات تخطيط 
الواليػػػػات المتحػػػػدة تتػػػػدخؿ فػػػػي شػػػػئوف دوؿ المنطقػػػػة سػػػػواء فػػػػي 

في شئونيا االقتصادية وحتى فػي ع قاتيػا أنظمتيا السياسية أو 
ذلػػؾ كمػػو فػػي سػػبيؿ المحافظػػة عمػػى مصػػالحيا وتحقيػػؽ  ،الدوليػػة

   أىدافيا في منطقة الوطف العربي.                      

والجػػػدير بالػػػذكر ىنػػػا أف المصػػػالح األمريكيػػػة تكػػػاد تكػػػوف رابتػػػة 
في حػيف أف األىػداؼ عرضػة أكرػر  ،ودائمة لفترات زمنية أطوؿ

عػػػػػػادة الترتيػػػػػب كممػػػػػػا اقتضػػػػػت ضػػػػػػرورات  ،لمتغييػػػػػر والتعػػػػػديؿ وا 
اع و حسػػب تقػػديرات دوائػػر ونخػػب صػػند  ،متغيػػرات البيئػػة الدوليػػة

القرار األمريكي ورؤاىـ في كيفية المحافظة عمى مصالح دولتيـ 
وضػػػػػػماف اسػػػػػػتمرار ىيمنتيػػػػػػا عمػػػػػػى المنطقػػػػػػة  والسػػػػػػيطرة عمػػػػػػى 

 ما سيتـ تناولو الحقًا في ىذه الدراسة.  وىو  ،مقدراتيا

: السياسة الخارجية األمريكية تجاه منطقة الةوطن العربةي ثالثاا 
 في مرحمة الحرب الباردة:

خػػػػ ؿ ىػػػػذه الحقبػػػػة التاريخيػػػػة والتػػػػي ُعرفػػػػت  بػػػػالحرب البػػػػاردة  
والتػػػػي امتػػػػدت مػػػػف نيايػػػػة الحػػػػرب العالميػػػػة  ،(1020 ،عتػػػػريس)

ؿ نظاـ تشك (2882) عاـالسوفيتي  االتحادالرانية وحتى انييار 

غربػي  ،انقسـ العالـ بموجبو إلػى معسػكريف ،دولي رنائي القطبية
 ،وشػػػرقي يتزعمػػػو االتحػػػاد السػػػوفيتي ،بزعامػػػة الواليػػػات المتحػػػدة

مت غالبيػة الدوؿ الناميػة مػف بينيػا الػدوؿ العربيػة البقػاء فيما فض
 (بانػدونج)وقامت بتأسيس حركة عدـ االنحياز فػي  ،عمى الحياد

لتجػد تمػؾ الػدوؿ  ،بيػد أف ذلػؾ الحيػاد كػاف اسػمياً  ،(2844)عاـ 
وقػػد شػػاىدت السياسػػة  ،نفسػػيا فعميػػًا منحػػازة إلحػػدى المعسػػكريف

الدوليػػػػػػػة خػػػػػػػ ؿ ىػػػػػػػذه الفتػػػػػػػرة مراحػػػػػػػؿ متفاوتػػػػػػػة مػػػػػػػف المنافسػػػػػػػة 
وعمػػػػى  ،واالسػػػػتقطاب والصػػػػراع فػػػػي أمػػػػاكف مختمفػػػػة مػػػػف العػػػػالـ

تشػػػكيؿ األحػػػ ؼ حيػػػث كػػػاف  ،األخػػػص منطقػػػة الػػػوطف العربػػػي
يف أىػـ لسػباؽ العسػكري بػيف القػوتيف العظمتػوالحروب بالوكالة وا

الظػػػػواىر التػػػػي سػػػػيطرت عمػػػػى طبيعػػػػة الع قػػػػات الدوليػػػػة خػػػػ ؿ 
 (.1022 ،اليباس)النصؼ الراني مف القرف الماضي 

سياسػة رابتػة  ،وانتيجت الواليات المتحدة في زمف الحرب الباردة
و سػعييا  ،نفوذىػا فػي المنطقػةتجاه منطقة الوطف العربي لبسػط 

والتػػػي نشػػػير  ،لتكػػػريس مصػػػالحيا وحمايتيػػػا وضػػػماف اسػػػتمرارىا
 إلييا كالتالي: 

ػػػػػػػػػ احتػػػػػػػواء الشػػػػػػػػيوعية السػػػػػػػوفيتية والحيمولػػػػػػػػة دوف توسػػػػػػػع النفػػػػػػػػوذ 
ومنعػػػػو مػػػف الوصػػػػوؿ إلػػػى الخطػػػػوط الحمػػػراء فػػػػي  ،السػػػوفييتي
أو امت كػػػػو لقواعػػػػد عسػػػػكرية دائمػػػػة لػػػػو فػػػػي البحػػػػر  ،المنطقػػػػة
 (:1022 ،؛ كيالي1002 ،)درويشالمتوسط 

عمػػػػػى الرػػػػػروة   الواليػػػػات المتحػػػػػدة  ضػػػػماف اسػػػػػتمرار سػػػػػيطرتيا −
 .النفطية مف المنابع إلى الممرات

دعػػػػـ أمػػػػف إسػػػػرائيؿ والحفػػػػاظ عمػػػػى تفوقيػػػػا النػػػػوعي العسػػػػكري  −
 .والتكنولوجي  في المنطقة

أو إقميميػػػػػة منافسػػػػػة مػػػػف السػػػػػيطرة عمػػػػػى منػػػػع أيػػػػػة قػػػػػوة دوليػػػػة  −
 المنطقة.

 .المحافظة عمى استقرار األنظمة العربية الصديقة ليا −

ز السياسة األمريكية تجاه المنطقة العربية خ ؿ ىػذه لعؿ ما ُيميّ 
ذلػؾ  ،يفنافسًا قويػًا بيف القػوتيف العظمتػوالتي شاىدت ت ،المرحمة

الخارجيػػػػػة اإلطػػػػػار الػػػػػذي قػػػػػاـ بوضػػػػػعو  جػػػػػورج شػػػػػولتز  وزيػػػػػر 
ليكػوف  ،وعدد مف الخبراء فػي شػؤوف المنطقػة ،األمريكي األسبؽ

تتبناىػػػػا اإلدارة األمريكيػػػػة والتػػػػي ُبنيػػػػت عمػػػػى  اسػػػػتراتيجيةبمرابػػػػة 
 (:2880 ،)شرابيركيزتيف أساسيتيف 
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رسػػاء عمميػػة  ،الركيػػزة األولػػى: تسػػوية النػػزاع العربػػي اإلسػػرائيمي وا 
 .الس ـ بيف إسرائيؿ وجيرانيا العرب

 االتحػادالػذي يشػكمو  االسػتراتيجيالركيزة الرانية: احتػواء الخطػر 
 السوفيتي لمتوسع في المنطقة.  

حػد أيعد  ،ويمكف القوؿ ىنا أف مواجية النفوذ السوفيتي واحتواءه
كما يمرؿ فػي  ،أىـ المصالح األمريكية في منطقة الوطف العربي

األمريكيػػة ذات الوقػػت أحػػد العوامػػؿ الميمػػة المػػؤررة فػػي السياسػػة 
كتسػػب ابيػػد أف الػػوطف العربػػي  ،تجػػاه المنطقػػة فػػي ىػػذه المرحمػػة

ؿ خػػػط الػػػدفاع األمريكيػػػة باعتبػػػاره يشػػػك االسػػػتراتيجيةأىميتػػػو فػػػي 
وذلػػػػػؾ بحكػػػػػـ موقعػػػػػو  ،األمػػػػػامي فػػػػػي مواجيػػػػػة النفػػػػػوذ السػػػػػوفيتي

ولكف يبدو أف الواليات المتحدة لـ تنجح فػي سياسػتيا  ،الجغرافي
السػوفيتي  ل تحػادعربية مناىضة  إلى حد كبير في خمؽ منطقة

ويُعػػزى ذلػػؾ إلػػى  ،وامتػػداد نفػػوذه الشػػيوعي فػػي المنطقػػة العربيػػة
سػػببيف: أوليمػػا لجوؤىػػا إلػػى الػػنيج االسػػتعماري فػػي تعامميػػا مػػع 

مػػػف  أحكػػػاـ سػػػيطرتيا عمػػػى المنطقػػػة بػػػدالً  بمػػػا يسػػػتيدؼ ،العػػػرب
والسػػػػػبب الرػػػػػاني:   ،الػػػػدفاع عنيػػػػػا فػػػػػي مواجيػػػػػة المػػػػد الشػػػػػيوعي

      انحيازىػػػػػػا الكامػػػػػػؿ إلسػػػػػػرائيؿ فػػػػػػي حربيػػػػػػا ضػػػػػػد الػػػػػػدوؿ العربيػػػػػػة
 .(2884 ،ـأبو خزا)

خػر و اآىػ ،ومف جيػة أخػرى يٌمرػؿ الصػراع العربػي ػػػ اإلسػرائيمي
عػػػامً  ميمػػػًا فػػػي التػػػأرير فػػػػي السياسػػػة األمريكيػػػة تجػػػاه منطقػػػػة 

يػػات إذ انتيجػػت الوال ،الػػوطف العربػػي خػػ ؿ فتػػرة الحػػرب البػػاردة
المتحػػدة سياسػػة منحػػازة بشػػكؿ واضػػح مػػع إسػػرائيؿ وأخػػذت عمػػى 
عاتقيػػػػػا  ضػػػػػماف وجودىػػػػػا والمحافظػػػػػة عمػػػػػى أمنيػػػػػا واسػػػػػتقرارىا 

بػػؿ تعػػددى دور الواليػػات المتحػػػدة  ،وتفوقيػػا النػػوعي فػػي المنطقػػة
بالضػغط عمػى  (أي الواليػات المتحػدة)إلى أبعد مف ذلؾ بقياميػا 

وقػػػػد  ،ص مػػػػع إسػػػػرائيؿالػػػػدوؿ العربيػػػػة لمػػػػدخوؿ فػػػػي سػػػػ ـ منقػػػػو 
نجحػػت فػػي ذلػػؾ بتوقيػػع معاىػػدة السػػ ـ المصػػرية ػػػػ اإلسػػرائيمية 

والتػػػػػي أحػػػػػدث تصػػػػػدعًا وانشػػػػػقاقا فػػػػػي النظػػػػػاـ   ،(2868)عػػػػػاـ 
حيػػػث انقسػػػـ العػػػرب بسػػػبب ىػػػذه  ،اإلقميمػػػي العربػػػي بوجػػػو عػػػاـ

االتفاقيػػػػػة بػػػػػيف أغمبيػػػػػة معارضػػػػػة ورافضػػػػػة لمسػػػػػ ـ مػػػػػع الكيػػػػػاف 
 ،غػػػػػالي)فػػػػػي سػػػػػ ـ معػػػػػو  وأقميػػػػػة مؤيػػػػػدة لمػػػػػدخوؿ ،الصػػػػػييوني

فضػػػػػػ  عػػػػػػف أف توقيػػػػػػع ىػػػػػػذه االتفاقيػػػػػػة حقػػػػػػؽ األمػػػػػػف  ،(2880
مف خ ؿ تحييد دور مصر  ،المطموب واألمؿ المنشود إلسرائيؿ

 أكبػػر دولػػة عربيػػة فػػي المنطقػػة  فػػي الصػػراع العربػػي اإلسػػرائيمي  
 وأبعادىا عف خوض أي حروب ضد إسرائيؿ. 

الواليات المتحدة إلى سياسػة وخ ؿ مرحمة الحرب الباردة لجأت 
أي بمعنى أف معظـ القوات  ،فرض التوازف في المنطقة عف بعد

ظّمت في مواقػع قريبػة مػف أفػؽ  ،األمريكية الموجودة في المنطقة
عػػػف ،وفػػػي ذات الوقػػػت بعيػػػدة عػػػف أف ُيطاليػػػا األذى  ،المنطقػػػة

حيػػػػث قامػػػػت  ،طريػػػػؽ ضػػػػرب القػػػػوى اإلقميميػػػػة بعضػػػػيا بػػػػبعض
أبػاف حكػـ الػرئيس  رونالػد ريغػاف  بػدعـ العػراؽ الواليات المتحدة 

 (2877ػػػػػ 2870حػػػرب الخمػػػيج األولػػػى ) فػػػي حربيػػػا ضػػػد إيػػػراف
مػػػا أدى إلضػػعاؼ ىػػػاتيف  ،والتػػي كانػػت حػػػرب اسػػتنزاؼ حقيقيػػة

ـ مػػا لبرػػت الواليػػات المتحػػدة أف غيدػػرت تلػػ ،القػػوتيف فػػي آف واحػػد
ت عنػػػدما تبندػػػ ،سياسػػػتيا فػػػي المنطقػػػة بعػػػد حػػػرب الخمػػػيج األولػػػى

 اسػػػػػػػتراتيجيةإدارة الػػػػػػػرئيس األمريكػػػػػػػي األسػػػػػػػبؽ  بيػػػػػػػؿ كمينتػػػػػػػوف  
يػػػراف بػػػدال مػػػف  ، االحتػػػواء  المػػػزدوج  الحتػػػواء كػػػؿ مػػػف العػػػراؽ وا 

وحققػػػت الواليػػػات المتحػػػدة مػػػف  ،حػػػداىما عمػػػى األخػػػرىإسػػػيطرة 
خ ؿ سياسػاتيا ىػذه حمايػة مصػالحيا فػي المنطقػة المتمرمػة فػي 

فط وباألسػعار المناسػبة واسػتمرار تػدفؽ الػن ،ضماف أمػف إسػرائيؿ
(Walt , Mearshimer, 2007 .) 

: السياسةةةة الخارجيةةةة األمريكيةةةة  تجةةةاه منطقةةةة الةةةوطن رابعةةةاا  
   العربي ما بعد الحرب الباردة:

بدأت ىذه الحقبة التاريخية مف عصر الع قػات الدوليػة بموجػب 
وكػػاف ىػػذا  ،بعنيػػاء الحػػرب البػػاردة (2880)إعػػ ف بػػاريس عػػاـ 

اإلعػػػػ ف بمرابػػػػة الػػػػذروة فػػػػي المسػػػػيرة االنكفائيػػػػة التػػػػي قػػػػاد بيػػػػا 
السػوفيتي مػف قمػة اليػـر الػدولي  متراجعػًا  االتحاد غورباتشوؼ  

وعمػػى إرػػر ذلػػؾ صػػارت األحاديػػة القطبيػػة  ،إلػػى مػػا وراء حػػدوده
وغػدت الواليػات  ،العنواف الرئيسي لمرحمة مػا بعػد الحػرب البػاردة

الػذي  ،والقوة العظمى الوحيدة في العػالـ ،المتحدة القطب األوحد
أمريكػػي السػػمات  ،آحػػادي القػػوة ،ؿ فيػػو نظػػاـ عػػالمي جديػػدتشػػك

ممػػا أفػػرز  ،( 2882،عػػودة)عػػدواني الم مػػح والتنفيػػذ  ،والتوجػػو
 ،لػػػدى الواليػػػات المتحػػػدة نزعػػػة أكبػػػر نحػػػو الييمنػػػة عمػػػى العػػػالـ

 ،عبػد الحمػيـ)ربية نصيبًا وافرًا مف ىذه النزعة ونالت المنطقة الع
1022). 
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السوفيتي وتخمصيا مػف الخطػر الشػيوعي  االتحادوبعد انييار   
أجػػػرت  ،الػػػذي كػػػاف ييػػػدد مصػػػالحيا فػػػي منطقػػػة الػػػوطف العربػػػي

ليحػػؿ بػػديً   ،الواليػػات المتحػػدة تعػػديً  فػػي سياسػػتيا فػػي المنطقػػة
والػػػذي صػػػار خػػػ ؿ ىػػػذه  ،عنػػػو مواجيػػػة خطػػػر المػػػد اإلسػػػ مي

الفتػػػرة أحػػػد أىػػػداؼ السياسػػػة األمريكيػػػة الخارجيػػػة تجػػػاه المنطقػػػة 
 العربية.     

الػػػػذي شػػػػاىدتو المنطقػػػػة العربيػػػػة عقػػػػب  االسػػػػتراتيجيإف الفػػػػراغ 
السػػػػػػوفييتي أغػػػػػػرى اإلدارة األمريكيػػػػػػة بالتػػػػػػدبير  االتحػػػػػػادانييػػػػػػار 

لمقضػػػػػاء عمػػػػػى الراديكػػػػػالييف العػػػػػرب والػػػػػذيف وقفػػػػػوا ضػػػػػد النفػػػػػوذ 
أصػػػػػدر مجمػػػػػس  (1002)ففػػػػػي عػػػػػاـ  ،ألمريكػػػػػي فػػػػػي المنطقػػػػػةا

 Strategic Energyالع قػػػػات الخارجيػػػػة تقريػػػػرًا بعنػػػػواف 

Policy For the 21 Century"     سياسػػة  اسػػتراتيجية
الطاقػػػة فػػػي القػػػرف الواحػػػد والعشػػػريف  أكػػػد مػػػف خ لػػػو أف الػػػنفط 

كية ودعا فيو اإلدارة األمري ،أصبح حتمية أمنية لمواليات المتحدة
إلػى ضػرورة انتيػاج سياسػة ىجوميػة لحمايػة مصػالحيا  الحيويػػة 

أي بمعنػػػػى تفعيػػػػؿ االسػػػػتخداـ  ، (1005 ،)شػػػػاذيفػػػػي المنطقػػػػة 
ؿ داللػة واضػحة فػػي وىػذه السياسػة تمرػ ،المباشػر لمقػوة العسػكرية

التغيير الذي طرأ في الوسائؿ واآليات واألدوات التي تستخدميا 
الواليػات المتحػدة لتحقيػؽ أىػدافيا وحمايػة مصػالحيا الحيويػة فػػي 

 (.1020 ،)قحطافالمنطقة 

طرحػػت الواليػػات المتحػػدة  ،وخػ ؿ مرحمػػة مػػا بعػػد الحػرب البػػاردة
ا تجسػػػيد مجموعػػػة مػػػف األفكػػػار واألسػػػس التػػػي تػػػرى مػػػف خ ليػػػ

القػػػػائـ عمػػػػى نشػػػػر الديمقراطيػػػػة  ،أسػػػػس النظػػػػاـ العػػػػالمي الجديػػػػد
وفػػػرض الييمنػػػة  ،وحقػػػوؽ اإلنسػػػاف واالنفتػػػاح عمػػػى العػػػالـ الحػػػر

 ،ومنيػػػا منطقػػة الػػػوطف العربػػػي ،عمػػى منػػػاطؽ حيويػػة فػػػي العػػالـ
مػف بينيػا إبػراـ اتفاقيػات  ،تباع آليات وأساليب متعددة ومتنوعػةاب

  ،(1020 ،)قحطػػافػػػػ اإلسػػرائيمي  سػػ ـ  لتسػػوية الصػػراع العربػػي
حيػػػػث أطمػػػػؽ الػػػػرئيس األمريكػػػػي األسػػػػبؽ  جػػػػورج بػػػػوش  مبػػػػادرة 

سػػػػػرائيؿ إلػػػػػى  ،(2882)لمسػػػػ ـ فػػػػػي مػػػػارس  أوصػػػػػمت العػػػػرب وا 
وفػػي  ،رػػـ إلػػى المفاوضػات المباشػػرة بػػيف الطػػرفيف ،مػؤتمر مدريػػد

انعقػػػػػدت اتفاقيػػػػػة أوسػػػػػمو بػػػػػيف منظمػػػػػة التحريػػػػػر  2882سػػػػػبتمبر 
سػػػػرائيؿ نفػػػػرط عقػػػػد المسػػػػبحة لييػػػػروؿ ابعػػػػد ذلػػػػؾ  ،الفمسػػػػطينية وا 

لتوقيع اتفاقيات سػ ـ  ،العرب وراء الس ـ المنقوص مع إسرائيؿ
إلػػى حػػد قيػػاـ عػػدة دوؿ عربيػػة  ،مػػع إسػػرائيؿ وبشػػروط إسػػرائيمية

وفتحػػػػت الػػػػبعض منيػػػػا مكاتػػػػب  ،بتطبيػػػػع ع قاتيػػػػا مػػػػع إسػػػػرائيؿ
مػػػػا أدى ذلػػػػؾ إلػػػػى وقػػػػؼ المقاطعػػػػة مػػػػع  ،تبػػػػادؿ تجػػػػاري معيػػػػا

وقد كانت الواليات المتحدة تيػدؼ مػف  ،(1002 ،)خداـإسرائيؿ 
وراء إبػػراـ ىػػذه االتفاقيػػات خمػػؽ نظػػاـ إقميمػػي فػػي المنطقػػة يكػػوف 

وبمػػػا يعمػػػؿ فػػػي ذات الوقػػػت عمػػػى  ،إلسػػػرائيؿ دور مركػػػزي فيػػػو
والسػػعي إلػػى تفكيػػؾ  ،تيمػػيش الػػدور العربػػي اإلقميمػػي مػػف جيػػة

رؤيػػػػػة بعػػػػػض الػػػػػدوؿ العربيػػػػػة لفػػػػػرض السػػػػػ ـ المزعػػػػػـو وفقػػػػػًا لم
فضػػ  عػػف قيػػاـ الواليػػات المتحػػدة  ،اإلسػػرائيمية مػػف جيػػة أخػػرى

بوضػػع سياسػػات خاصػػة لػػدوؿ أخػػرى كسياسػػة االحتػػواء المػػزدوج 
يراف   (.1020 ،)قحطافباتجاه العراؽ وا 

 ،(2880)كمػا شػػاىدت ىػػذه المرحمػػة حػػرب الخمػػيج الرانيػػة عػػاـ  
وانتصػػػارًا أمريكيػػػا  ،عتبػػػرت مأسػػػاة عربيػػػة بكػػػؿ المعػػػاييرا والتػػػي 

سػػػرائيميا بامتيػػػاز حققتػػػا فييػػػا نتػػػائج إيجابيػػػة تخػػػدـ مصػػػالحيما  ،وا 
 :(1002 ،)خداـمف أىميا  ،المشتركة في المنطقة

وخروجػػػو فػػػي ذات  ،ػػػػ إزاحػػػة خطػػػر العػػػراؽ مػػػف أمػػػاـ إسػػػرائيؿ2
الوقػػػػت ولفتػػػػرة طويمػػػػة مػػػػف دائػػػػرة الفعػػػػؿ فػػػػي السياسػػػػات العربيػػػػة 

 .واإلقميمية

بسػػػػػبب المواقػػػػػؼ  المتشػػػػػرذـ أصػػػػػ ً  عربػػػػػيػػػػػػ انقسػػػػػاـ الصػػػػػؼ ال1
المتباينػػػة حيػػػاؿ ىػػػذه الحػػػرب ممػػػا انعكػػػس سػػػمبيًا عمػػػى الع قػػػات 

 العربية ػػ العربية المتردية فأزاد مف انشقاقاتيا. 

والجػػدير بالػػذكر ىنػػا أف نتػػائج الغػػزو األمريكػػي لمعػػراؽ والتػػػي   
وبسػػط  ،اسػػتيدفت الواليػػات المتحػػدة مػػف ورائػػو حمايػػة مصػػالحيا

وتحقيػػػػػػػػػؽ انتصػػػػػػػػػارات لصػػػػػػػػػالح إسػػػػػػػػػرائيؿ الحميػػػػػػػػػؼ  ،اىيمنتيػػػػػػػػػ
فػعذا بتمػؾ الحػرب تػؤدي إلػى نشػر  ،االستراتيجي ليا في المنطقة

 ،بػػؿ فػػي المنطقػػة كميػػا ،النفػػوذ اإليرانػػي لػػيس فػػي العػػراؽ فحسػػب
ووضع إسػرائيؿ والواليػات المتحػدة فػي مواجيػة مباشػرة مػع إيػراف 

رنامجيػػا كقػػوة إقميميػػة صػػاعدة فػػي المنطقػػة سػػاعية فػػي تطػػوير ب
 .(1007 ،)شاشالنووي 

وفػػػػػي ىػػػػػذه الفتػػػػػرة رفعػػػػػت الواليػػػػػات المتحػػػػػدة شػػػػػعار اإلصػػػػػ ح 
كػػػػأداة  ،ونشػػػػر مبػػػػادئ الديمقراطيػػػػة وحقػػػػوؽ اإلنسػػػػاف ،السياسػػػػي

 ،لممارسػػػػػػة ىيمنتيػػػػػػا فػػػػػػي العػػػػػػالـ وتػػػػػػدخميا فػػػػػػي شػػػػػػؤوف الػػػػػػدوؿ
أمػػا مػػا يتعمػػؽ بػػالوطف  ،بديمػػة عػػف سياسػػة االحتػػواء كاسػػتراتيجية

فقػػػػد بػػػػرز مفيػػػػـو الخصوصػػػػية العربيػػػػة عمػػػػى السػػػػاحة  ،العربػػػػي
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والػػػذي يعنػػػي اسػػػترناء المنطقػػػة العربيػػػة مػػػف ضػػػغوط  ،السياسػػػية
التغييػػر الػػديمقراطي وفقػػػًا لمتصػػور األمريكػػي القػػػائـ عمػػى اعتقػػػاد 
 ،بػػأف الديمقراطيػػة غيػػر ممكنػػة فػػي المنطقػػة العربيػػة لعػػدة أسػػباب

 يأتي في مقدمتيا:  

 القتػراع  بالجماعػات اإلسػ مية التخوؼ مف أف تأتي صناديؽ ا
 المتطرفة إلى سدة الحكـ.

   .الرقافة العربية ػػ اإلس مية 

  .الصراع العربي ػػ اإلسرائيمي 

 .عدـ االستقرار في المنطقة 

أخػذت السياسػة الخارجيػة األمريكيػة  ،وانسجامًا مع ىذا المفيػـو 
تتعػػاطى مػػع الطػػرح الرسػػمي العربػػي القائػػؿ: بوجػػوب التريػػث فػػي 

ع المنطقة نحو التحوؿ الديمقراطي واألخذ  بسياسة اإلصػ ح دف
لػػذلؾ تراجعػػت الواليػػات المتحػػدة عػػف سياسػػتيا بشػػأف  ،التػػدريجي

واستعاضػت عػف  ،اإلص ح السياسػي وفػرض الديمقراطيػة بػالقوة
واعتمػػػػاد سياسػػػػة اإلصػػػػ ح التػػػػدريجي  ،ذلػػػػؾ باالسػػػػتقرار واألمػػػػف

       (.1022 ،يـ)عبد الحملمحفاظ عمى مصالحيا في المنطقة 

ُأشير ىنا إلػى انعكاسػات ىػذه المرحمػة وتأريرىػا  ،وخ صة القوؿ
وذلػػؾ عمػػى  ،فػػي السياسػػة األمريكيػػة تجػػاه منطقػػة الػػوطف العربػػي

 النحو التالي:

ػػػػػػػػ تراجعػػػػػػت الواليػػػػػػات المتحػػػػػػدة عػػػػػػف ضػػػػػػغوطيا الراميػػػػػػة لنشػػػػػػر 2
خشػػػية وصػػػػوؿ اإلسػػػػ مييف  ،الديمقراطيػػػة فػػػػي البمػػػداف العربيػػػػة

األمػػر الػػذي قػػد يحػػوؿ دوف تنفيػػذ المشػػروع األمريكػػي  ،لمسػػمطة
 ،)عبػػػػػد الحمػػػػػيـ الرامػػػػػي إلػػػػػى الييمنػػػػػة عمػػػػػى المنطقػػػػػة العربيػػػػػة

1022.)   
ػػ التحوؿ مف سياسة مؿء الفراغ إلى سياسة الردع باستخداـ القوة 1

سياسػػػػػتيا دوات لتنفيػػػػػذ الواليػػػػػات المتحػػػػػدة العسػػػػػكرية كأحػػػػػد األ
 الخارجية في المنطقة.      

اسػػتبداؿ خطػػر النفػػوذ الشػػيوعي بخطػػر المػػد اإلسػػ مي الػػذي ػػػػ 2 
 بات يتغمغؿ في المنطقة وييدد المصالح األمريكية بيا.

يػػػراف ب3 ومنػػػع  ،تبػػػاع سياسػػػة االحتػػػواء المػػػزدوجاػػػػػ احتػػػواء العػػػراؽ وا 
ظيػػػػػػور قػػػػػػوى إقميميػػػػػػة جديػػػػػػدة قػػػػػػادرة عمػػػػػػى تيديػػػػػػد المصػػػػػػالح 

وأبقػػت عمػػى  األمػػر الػػذي اسػػتغمتو الواليػػات المتحػػدة ،األمريكيػػة
 تواجدىا العسكري بصورة دائمة في المنطقة.    

 ،ػػػػػػ العمػػػػؿ وبكػػػػؿ الوسػػػػائؿ لمنػػػػع امػػػػت ؾ إيػػػػراف لمسػػػػ ح النػػػػووي4
والحيمولة دوف بسط نفوذىا في الخميج العربػي وسػيطرتيا عمػى 

بمػػػػػػا يػػػػػػؤدي إلػػػػػػى تيديػػػػػػد المصػػػػػػالح األمريكيػػػػػػة  ،منػػػػػػابع الػػػػػػنفط
 بالمنطقة.    

التي تجسػدت بػاإلع ف   الدبموماسية  مةػػ  استخداـ القوة الناع 5 
عػػف حزمػػة مػػف المشػػاريع واالتفاقيػػات لتسػػوية الصػػراع العربػػي ػػػػ 

اطعػػػػة العربيػػػػة مػػػػع إسػػػػرائيؿ.   أدت إلػػػػى إنيػػػػاء المق ،اإلسػػػػرائيمي
                                                                                                                      

خامسةةاا: السياسةةة الخارجيةةة األمريكيةةة  تجةةاه منطقةةة الةةوطن 
 العربي بعد أحداث الحادي عشر من سبتمبر: 

وتػػػداعياتيا  (1022)فػػػت أحػػػداث الحػػػادي عشػػػر مػػػف سػػػبتمبر خم
آرارًا عالمية بالغػة عمػى األصػعدة السياسػية  واألمنيػة والعسػكرية 

وصػػػمت إلػػى حػػػد أف ىنػػػاؾ مػػػا  ،واالقتصػػادية واالجتماعيػػػة كافػػػة
يشبو االتفاؽ بيف البػاحريف فػي الع قػات الدوليػة والنظػاـ الػدولي 

أف ىجمػػػػات الحػػػػادي عشػػػػر مػػػػف سػػػػػبتمبر  عمػػػػى فكػػػػرة مؤداىػػػػا:
مت  اإلجػػػراءات فقػػػد شػػػكد  ،أوجػػػدت عالمػػػًا جديػػػدًا مغػػػايرًا لمػػػا قبمػػػو

الدولية لمكافحة اإلرىػاب تحػديًا حقيقيػًا لمنظومػة ومعػايير حقػوؽ 
وألقت بتداعيات متزايدة عمى قضية  ،ساف المستقرة في العالـاإلن

   (.1001 ،)جادالديمقراطية والتحوؿ الديمقراطي 

وجػاءت أحػػداث الحػادي عشػػر مػف سػػبتمبر المتمرمػة فػػي تعػػرض 
أصػػػػػػاب مبنػػػػػػى  ،الواليػػػػػػات المتحػػػػػػدة األمريكيػػػػػػة ليجػػػػػػـو عنيػػػػػػؼ

 ،وبرجػػي التجػػارة العػػالمييف فػػي نيويػػورؾ ،البنتػػاغوف فػػي واشػػنطف
لتضػػػػع حػػػػدًا لمسياسػػػػات الخارجيػػػػة األمريكيػػػػة المتعمقػػػػة بالمنطقػػػػة 
العربيػػة والمبنيػػة عمػػى نظريػػة الخصوصػػية العربيػػة أو االسػػترناء 

اع السياسة الخارجيػة األمريكيػة إلػى إجػراء مما دفع صنّ  ،العربي
 ،مراجعػػات عميقػػة لمسياسػػات السػػابقة الموجيػػة لممنطقػػة العربيػػػة

 ،ييػػػػا   الحػػػػرب عمػػػػى اإلرىػػػػاب وبنػػػػاء سياسػػػػة جديػػػػدة ُأطمػػػػؽ عم
تيدؼ لحمايػة األمػف القػومي األمريكػي والمصػالح األمريكيػة فػي 

وأخػػػذت الواليػػػات المتحػػػدة مػػػف ىػػػذه األحػػػداث  ،المنطقػػػة العربيػػػة
ذريعػػػة قويػػػة اسػػػتغمتيا لتبريػػػر تػػػدخميا فػػػي شػػػؤوف دوؿ المنطقػػػة  

 (.1022 ،)عبد الحميـ

جوىريػة  نقطة ،(1002)وتعد أحداث الحادي عشر مف سبتمبر 
وحاسمة في إعادة صياغة السياسة األمريكية تجاه منطقة العػالـ 

إلػى  ،اإلس مي بشكؿ عاـ ومنطقة الوطف العربي بشػكؿ خػاص
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مػػف  ،درجػػة اعتبارىػػا محطػػة عبػػور بػػيف نظػػاميف دوليػػيف مختمفػػيف
نظاـ ما بعد الحرب الباردة إلى نظػاـ جديػد ُأطمػؽ عميػو  الحػرب 

ػػبت فيػػو الواليػػات المتحػػدة ن (1020 ،)قحطػػافعمػػى اإلرىػػاب   صد
مػػػػف خػػػػ ؿ  ،نفسػػػػيا لقيػػػػادة المجتمػػػػع الػػػػدولي فػػػػي ىػػػػذه الحػػػػرب

محػور الخيػر بزعامػة الواليػات  تقسيميا لمعالـ إلى محوريف ىمػا:
خر لمشر تقوده الدوؿ المارقة والتػي آومحور  ،المتحدة األمريكية

الػػذي يقػػـو عمػػى  ،تمػػارس اإلرىػػاب  حسػػب التصػػنيؼ األمريكػػي 
مػػػػف منطمػػػػؽ  مػػػػف لػػػػيس معنػػػػا فيػػػػو ضػػػػدنا  (وش االبػػػػفبػػػػ)رؤيػػػػة 
 (.1021 ،)نصار

مػػػث أحػػػداث الحػػػادي عشػػػر مػػػف سػػػبتمبر وتأسيسػػػًا عمػػػى ذلػػػؾ مرد 
متغيرًا مؤررًا ألقػت بظ ليػا عمػى السياسػة األمريكيػة تجػاه منطقػة 

مػػػػا أدى بالواليػػػػات المتحػػػػدة إلػػػػى إعػػػػادة تػػػػدوير  ،الػػػػوطف العربػػػػي
ويعمػػػػػؿ عمػػػػػى حمايػػػػػة بوصػػػػػمتيا وضػػػػػبطيا بمػػػػػا يحقػػػػػؽ أىػػػػػدافيا 

وكػػاف مػػف نتائجيػػا المجػػوء إلػػى اسػػتخداـ  ،مصػػالحيا فػػي المنطقػػة
تتمكف مػف خ ليػا مػف  استراتيجيةالقوة العسكرية كوسيمة لوضع 

وفقػػػػًا لمجغرافيػػػػا السياسػػػػية  ،ترتيػػػػب األوضػػػػاع الدوليػػػػة لصػػػػالحيا
ؽ ليػػػػػا وتسػػػػػعى  الجديػػػػػدة التػػػػػي صػػػػػارت الواليػػػػػات المتحػػػػػدة تسػػػػػوِّ

بمػػا يمكنيػػا مػػف  ،دوليػػة بػػالقوة العسػػكريةلفرضػػيا عمػػى السػػاحة ال
ضبط األوضاع وضماف صيرورة إيقاعيا عمى النغمة األمريكية 

 (.1020 ،)قحطاف

وبػػػػالنظر إلػػػػى أف اىتمػػػػاـ الواليػػػػػات المتحػػػػدة بقضػػػػية اإلصػػػػػ ح 
السياسػػي ونشػػر الديمقراطيػػة فػػي المنطقػػة العربيػػة  كػػاف محػػدودًا 

أجيميػػا اسػػتنادا وتبريػػر ت ،قبػػؿ أحػػداث الحػػادي عشػػر مػػف سػػبتمبر
  كمػا   ،إلى مقولة  االسترناء العربي  أو   الخصوصػية العربيػة 

إلصػػ ح نجػػد أف ا ،سػػبؽ اإلشػػارة فػػي جانػػب مػػف ىػػذه الدراسػػة 
مػػػف مكونػػػات السياسػػػة األمريكيػػػة  السياسػػػي صػػػار مكونػػػًا رئيسػػػاً 

 ،وأحد أىػـ آلياتيػا لمكافحػة اإلرىػاب خػ ؿ ىػذه الفتػرة ،الخارجية
دارة األمريكيػػػػػػػػة بػػػػػػػيف اإلرىػػػػػػػػاب وغيػػػػػػػػاب إلػػػػػػػى حػػػػػػػػد ربطػػػػػػػت اإل

اسػػػػتنادًا إلػػػػى رؤيتيػػػػا بػػػػأف األوضػػػػاع  ،الديمقراطيػػػػة فػػػػي المنطقػػػػة
السياسػػية والرقافيػػة واالقتصػػادية السػػائدة فػػي البمػػداف العربيػػة ىػػي 

لػػػذا تولػػػدت   ،المسػػػئولة عػػػف إنتػػػاج اإلرىػػػاب وانتشػػػاره فػػػي العػػػالـ
ضػػػػػاع لػػػػدى اإلدارة األمريكيػػػػة قناعػػػػػة بضػػػػرورة تغييػػػػػر ىػػػػذه األو 

وبالتالي صار اإلص ح السياسي  ،وخاصة في جانبيا السياسي
ونشػر الديمقراطيػة أحػد أىػػـ األىػداؼ المعمنػة لمسياسػة األمريكيػػة 

تجػػػػاه الشػػػػرؽ األوسػػػػط وعمػػػػى األخػػػػص منطقػػػػة الػػػػوطف العربػػػػي 
     (.1020 ،)ياسيف

وفػػي إطػػار الحػػرب الدوليػػة التػػي تقودىػػا الواليػػات المتحػػدة عمػػى 
ػػػػمت الػػػػدوؿ الرمػػػػاني   ،سػػػػبتمبر (22)اإلرىػػػػاب بعػػػػد أحػػػػداث  توصد

إلػػى نػػوع مػػف التفػػػاىـ  ،(ـ 1003)الكبػػرى خػػ ؿ اجتماعيػػا فػػػي 
بػػػدعوى  ،إلعػػادة ىيكمػػػة منطقػػة الشػػػرؽ األوسػػػط والػػوطف العربػػػي

ميمية بما يتفػؽ مػع إص ح أوضاعيا السياسية واالقتصادية والتع
  وبنػػاء  ،المصػػالح واألىػػداؼ الغربيػػة وبػػاألخص األمريكيػػة منيػػا

عمى ذلؾ شاىدت المنطقة حزمة مف المشاريع إلصػ ح وتغييػر 
والتػػػي ُبنيػػػت عمػػػى وجيػػػة النظػػػر األمريكيػػػة التػػػي تقػػػـو  ،المنطقػػػة

عمػػى ادعػػاء مفػػاده: أف األوضػػاع فػػي المنطقػػة باتػػت عمػػى درجػػة 
 ،اصة بعد تزايد موجات  العنػؼ واإلرىػابوخ ،عالية مف التردي

والذي يعود إلى عجز النظـ السياسية العربية وعدـ قػدرتيا عمػى 
وصارت بػذلؾ عبئػًا لػيس عمػى النظػاـ  ،مواكبة متطمبات التطور

وأف القضػاء عمػى  ،بػؿ وعمػى مجتمعاتيػا أيضػا  ،الدولي فحسب
يػؼ اإلرىاب الذي صػار ييػدد المصػالح الغربيػة واألمريكيػة وتجف

يتطمػػػب إصػػػ ح وتغييػػػر الػػنظـ السياسػػػية فػػػي المنطقػػػة   ،منابعػػو
العربيػػػػة السػػػػيما األنظمػػػػة الدكتاتوريػػػػة الداعمػػػػة لإلرىػػػػاب بشػػػػكؿ 

ويتضػػػػػػح ىنػػػػػػا أف األمػػػػػػر ال يتعمػػػػػػؽ  ،مباشػػػػػػر أو غيػػػػػػر مباشػػػػػػر
بقػػػدر مػػػا يسػػػتجيب لممصػػػالح  ،بعصػػػ ح أحػػػواؿ شػػػعوب المنطقػػػة

لعربػػػػي الغربيػػػػة وعمػػػػى األخػػػػص األمريكيػػػػة فػػػػي منطقػػػػة الػػػػوطف ا
 (.1020 ،)درويش

االبػػف  الػػرئيس األمريكػػي  (جػػورج بػػوش)عتبػػر ا وفػػي ىػػذا الصػػدد 
     والػػػػػػذي يعمػػػػػػؿ وفػػػػػػؽ تنظيػػػػػػر تيػػػػػػار المحػػػػػػافظيف الجػػػػػػدد  اؾآنػػػػػػذ

أف غيػػػاب  (Walt , Mearshimer, 2007؛  1006 ،)كيػػالي
 الديمقراطيػػػة فػػػي المنطقػػػة يشػػػّكؿ تحػػػديًا كبيػػػرًا لػػػإلدارة األمريكيػػػة

وربػػط انتشػػار اإلرىػػاب  ،بعػػد الحػػادي عشػػر مػف سػػبتمبر  السػيما
وأف مػػا يشػػاىده الػػوطف العربػػي واإلسػػػ مي  ،بغيػػاب الديمقراطيػػة
رىػػػاب ؼ الػػػذي يرجػػػع إلػػػى منػػػاخ االسػػػتبداد والتخملػػػ مػػػف تطػػػّرؼ وا 

    (.1020 ،)ياسيف تشاىده المنطقة

والجػػػدير بالػػػذكر أف الواليػػػات المتحػػػدة  تفاوتػػػت كمػػػًا وكيفػػػًا فػػػي 
ضػػػػػغوطيا عمػػػػػى األنظمػػػػػة العربيػػػػػة بشػػػػػأف اإلصػػػػػػ ح ممارسػػػػػة 
 ،فػػي محاولػػة منيػػا البتػػزاز األنظمػػة العربيػػة وتيديػػدىا ،السياسػػي

فنجػػدىا مارسػػت ضػػغوطًا سياسػػية قويػػة عمػػى األنظمػػة المعاديػػة 



  شعيب أحمد محمد                                                أرر المتغيرات الدولية في السياسة الخارجية األمريكية تجاه منطقة الوطف العربي 
  

 
73 

فػي حػيف أف  ،لمواليات المتحدة وسياساتيا في المنطقػة مػف جيػة
بيػػػة ضػػػغوطيا السياسػػػية كانػػػت أقػػػؿ شػػػدة بالنسػػػبة ل نظمػػػة العر 

بػؿ أنيػا مػف جيػة أخػرى تجنبػت ممارسػة  ،الصديقة والحميفػة ليػا
 ،أي ضػػغوط سياسػػية عمػػى بعػػض األنظمػػة العربيػػة الحميفػػة ليػػا

واسػػػػتبدلت الضػػػػغوط السياسػػػػية بضػػػػغوط رقافيػػػػة تتعمػػػػؽ بععطػػػػاء 
صػػػػػػ ح التعمػػػػػػيـمسػػػػػػاحة أكبػػػػػػر لحريػػػػػػة الصػػػػػػحافة واإل  ،عػػػػػػ ـ وا 

 وضػػػػػػػغوط اقتصػػػػػػػادية تتمرػػػػػػػؿ فػػػػػػػي تحسػػػػػػػيف القػػػػػػػدرات والفػػػػػػػرص
   (.1022 ،)عبد الحميـاالقتصادية 

أف بعػض القػادة العػرب لػـ يتوانػوا فػي  ،ومف ال فػت لمنظػر ىنػا 
تقػػػػػديـ الػػػػػوالء والطاعػػػػػة والػػػػػدعـ الضػػػػػمني والصػػػػػريح لسياسػػػػػات 

 ،االبف في العراؽ وفمسطيف وحتى في أفغانستاف (بوش)الرئيس 
مقابؿ تخمّػي  ،في سياؽ حربو العالمية التي يقودىا ضد اإلرىاب

الواليػػػػػػات المتحػػػػػػدة عػػػػػػف الضػػػػػػغط عمػػػػػػييـ مػػػػػػف أجػػػػػػؿ التحػػػػػػوؿ 
ىػػػذا الػػػدعـ الػػذي تػػػـ اعتبػػػاره تفويضػػًا مطمقػػػا منحػػػو  ،الػػديمقراطي

القػػػادة العػػػرب لمػػػرئيس األمريكػػػي فػػػي الحػػػرب التػػػي يقودىػػػا ضػػػد 
اسػػػتغمتو الواليػػػات المتحػػػدة لقمػػػع المعارضػػػة السياسػػػية  ،اإلرىػػػاب

     (.1022 ،)بشارةالداخمية في تمؾ الدوؿ

األمريكيػػة نحػػو منطقػػة الشػػرؽ  االسػػتراتيجيةوقػػد ازدادت م مػػح 
بعد أحداث الحػادي عشػر مػف سػبتمبر  األوسط والمنطقة العربية

الػرئيس األمريكػي السػابؽ بشكؿ أكرر وضوحًا  والتي عبدر عنيػا 
 مف خ ؿ ما يمي: (بوش االبف)

ينػػاير    اإلعػػ ف عػػف مبػػدأه الخػػاص لمسياسػػة الخارجيػػة فػػي أولا:
  وذلػػػػػػؾ بطرحػػػػػػو رػػػػػػ ث قواعػػػػػػد أساسػػػػػػية   مبػػػػػػدأ بػػػػػػوش  (1001)

 :(1020 ،)قحطاف

وأف  ،الحفػػػاظ عمػػػى قيػػػادة الواليػػػات المتحػػػدة األمريكيػػػة لمعػػػالـػػػػػ 2
القػوات األمريكيػػة سػػتكوف عمػى درجػػة مػػف القػوة التػػي تمكُِّنيػػا مػػف 
 ،الحيمولػػػة دوف تفػػػوؽ أي قػػػوى عسػػػكريًا عمػػػى الواليػػػات المتحػػػدة

ػػػف الوال يػػػات المتحػػػدة مػػػف االسػػػتمرار فػػػي المحافظػػػة وىػػػو مػػػا يمكد
والتػػػي  ،القسػػػر  سػػػتراتيجيةا لػػػػعمػػػى دورىػػػا اإلمبراطػػػوري بتنفيػػػذىا 

 .تعني الكسر المطمؽ إلرادة الخصـ باستخداـ القوة المطمقة

إف الواليػػػات المتحػػػدة سػػػتقـو بضػػػربة وقائيػػػة ضػػػد أي تيديػػػدات ػ ػػػػ1
أي بمعنػى القيػاـ بمواجيػة التيديػدات قبػؿ  ،محتممة عمى مصالحيا

 .ظيورىا مف خ ؿ نقؿ المعركة إلى العدو

 .العمؿ عمى نشر المبادئ الديمقراطية واإلص ح السياسيػػ 2

األمػف القػػومي األمريكػػي  والتػػي  اسػػتراتيجية  اإلعػ ف عػػف ثانيةةاا:
وقد ارتكزت ىػذه  ،تيدؼ إلى بسط الييمنة األمريكية عمى العالـ

 عمى عدة  أسس مف أىميا: االستراتيجية

الرؤيػػة األمريكيػػة لممشػػيد السياسػػي والبيئػػة الدوليػػة والتػػي عمػػى  -2
 بػ ) الحرب عمى اإلرىاب ( دخمت ما يسمى ضوئيا

 ،االسػػتباقيةولػػيس فقػػط الحػػرب  ،الحػػرب الوقائيػػة عمػػى العػػراؽ -1
والتػػػي ترمػػػي مػػػف ورائيػػػا الواليػػػات المتحػػػدة إلػػػى إعػػػادة تشػػػكيؿ 

   .األمريكية االستراتيجيةالمنطقة وفؽ منظور 

الحػػرب المفتوحػػػة عمػػػى أسػػػمحة الػػػدمار الشػػػامؿ بوصػػػفيا تمرٌػػػؿ  -2
 تيديدًا ألمف الواليات المتحدة ومصالحيا.         

االبػف والتػي  (بػوش)وفي ىذا الصدد نشير إلى أف إدارة الػرئيس 
تعتبػػػػر األكرػػػػر تحمسػػػػًا لتغييػػػػر خريطػػػػة المنطقػػػػة بحكػػػػـ أىميتيػػػػا 

وذلػػؾ مػػف خػػ ؿ إع نيػػا عػػف عػػدد  ،واالقتصػػادية الجيوسياسػػية
مػػػػػػف المبػػػػػػادرات و مشػػػػػػاريع  اإلصػػػػػػ ح فػػػػػػي الشػػػػػػرؽ األوسػػػػػػط 

والتػػػػي مػػػػف أىميػػػػا  مشػػػػروع الشػػػػرؽ األوسػػػػط  ،والمنطقػػػػة العربيػػػػة
 ،المنطقػػػة العربيػػػة   والػػػذي يتضػػػمف إعػػػادة ىيكمػػػة 1003الكبيػػػر

انط قػا مػف حاجػة المنطقػة إلػى تغييػر ىيكمػي فػي ر رػة محػػاور 
صػ ح التعمػيـ ووسػائؿ إ ،ىي: نشر الديمقراطية والحكػـ الصػالح

          وتحسػػػػػػػػػػػػػػػػيف القػػػػػػػػػػػػػػػػدرات والفػػػػػػػػػػػػػػػػرص االقتصػػػػػػػػػػػػػػػػادية ،المعرفػػػػػػػػػػػػػػػػة
كمػػا يرمػػي  المشػػروع إلػػى إيجػػاد شػػراكة دوليػػة  ،(1007 ،)شػػاش

 ،والمفػػػاىيـ السياسػػػية واالقتصػػػادية إلحػػػداث تغييػػػرات فػػػي البنػػػى
 ،وىذا المشروع باإلضافة إلى الدوؿ العربية  يضـ كؿ مف إيراف

سرائيؿ  ،باكستاف ،تركيا  .(1022 ،درويش)أفغانستاف وا 

سبتمبر والتي ساىمت في  (22)أف ىجمات  ،ويتضح مما سبؽ
تنػػامي الػػروح الوطنيػػة فػػي المجتمػػع األمريكػػي وذلػػؾ بػػالتوافؽ مػػع 
 ،نمػػػػو النزعػػػػة اإلمبراطوريػػػػة فػػػػي السياسػػػػة  الخارجيػػػػة األمريكيػػػػة
 ،أحدرت تحوالت كبيرة في إدراؾ األمريكييف حدود أمنيـ القػومي

وسػػػّيؿ فػػػي ذات الوقػػػت عمػػػى المنظػػػريف والمخططػػػيف مػػػف تيػػػار 
 ،وجيو السياسة الخارجية األمريكيةجدد مف إدارة وتالمحافظيف ال

والتي شاىدت تحواًل نوعيًا كبيرًا طرأ إزاء المنطقة العربية بػعجراء 
 (:1006 ،)كياليتغييرات في سياستيا تتمرؿ في 
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تبرير كؿ اإلجراءات والتصرفات التي تتبناىا الواليػات المتحػدة  -2
 .في حربيا ضد اإلرىاب

ظمػػػػة السياسػػػػية العربيػػػػة باتػػػػت تشػػػػمؿ اإلصػػػػ ح السياسػػػػي ل ن -1
بعػػػػػد أف كانػػػػػت  ،حتػػػػػى األنظمػػػػػة الصػػػػػديقة لمواليػػػػػات المتحػػػػػدة

 .مقتصرة فقط عمى األنظمة المعادية لمسياسة األمريكية
تعزيػػػػز مكانػػػػة إسػػػػرائيؿ فػػػػي السياسػػػػة األمريكيػػػػة إزاء المنطقػػػػة  -2

 .العربية
تغيير الوسائؿ وآليات التنفيذ باعتمادىا سياسة التغيير والحرب  -3

 ،لوقائية واإلفراط في استخداـ القوة العسكرية المطمقة المباشػرةا
بػػػداًل عػػػف سياسػػػة المحافظػػػة عمػػػى الوضػػػع القػػػائـ التػػػي كانػػػت 

 سبتمبر. (22)انتيجتيا في سياستيا قبؿ 
وتػػػأتي ىػػػذه التغييػػػرات فػػػي السياسػػػة الخارجيػػػة األمريكيػػػة لتنفيػػػذ  

المتمرؿ في محاربة اإلرىاب الذي بات ييػدد  االستراتيجيىدفيا 
بػػؿ وصػػؿ تيديػػده  ،مصػػالحيا لػػيس فػػي المنطقػػة العربيػػة فحسػػب

إلػػػػػػػى داخػػػػػػػؿ الواليػػػػػػػات المتحػػػػػػػدة  والػػػػػػػدوؿ الغربيػػػػػػػة ومػػػػػػػواطنييـ 
وذلػػػػؾ فػػػػي سػػػػبيؿ تحقيػػػػؽ أىػػػػدافيا وحمايػػػػة  ،(1022 ،درويػػػػش)

مصػػالحيا وبسػػط ىيمنتيػػا عمػػى المنطقػػة والتػػي تعتبرىػػا الواليػػات 
 مف أىـ مناطؽ العالـ استراتيجيًا. المتحدة

ويمكػػف م حظػػة ىػػذا التغيػػر الػػذي طػػرأ عمػػى السياسػػة األمريكيػػة 
                                                                                                                               (:1022 ،)كيػػػػالي حيػػػػاؿ المنطقػػػػة العربيػػػػة فػػػػي جػػػػانبيف ميمػػػػيف

أوليمػػػػا: أف تغييػػػػر األنظمػػػػة السياسػػػػية لفػػػػرض الديمقراطيػػػػة يػػػػتـ 
ويتمرػػؿ   ،وىػػو مػػا حصػػؿ فػػي العػػراؽ ،بواسػػطة القػػوة  العسػػكرية
عمميػػػة التغييػػػر ىػػػذه باتػػػت تشػػػمؿ حتػػػى  الجانػػػب الرػػػاني: فػػػي أف

األنظمػػػػة العربيػػػػة المعتدلػػػػة والمعروفػػػػة بصػػػػداقتيا التاريخيػػػػة مػػػػع 
الواليػػات المتحػػدة  بعػػد أف كانػػت موجيػػة ل نظمػػة المعاديػػة ليػػا 

 .  (1022)وىو ما حدث في مصر عاـ  ،فقط

وخ صػػػة القػػػوؿ أف السياسػػػة الخارجيػػػة األمريكيػػػة إزاء المنطقػػػة 
سػػػبتمبر والتػػػي تبنػػػت مبػػػدأ الحػػػرب  (22)ت العربيػػػة بعػػػد ىجمػػػا

لػػػػـ تعػػػػد تأبػػػػو بتقػػػػديـ الحجػػػػج ال زمػػػػة لتبريػػػػر  ،،عمػػػػى اإلرىػػػػاب
بعػد نجاحيػا  السػيما محاوالتيا التدخؿ فػي شػئوف البمػداف العربيػة

إذ صػػار البػػاب مفتوحػػًا عمػػى  ،فػػي تنفيػػذ مخططاتيػػا فػػي العػػراؽ
مصػػػػراعيو لتػػػػػدخميا بحجػػػػة مواجيػػػػػة اإلرىػػػػاب والحػػػػػد مػػػػف نفػػػػػوذ 

و بحجػػػػػة  إصػػػػػ ح الػػػػػنظـ  ،اإلسػػػػػ ـ السياسػػػػػي المتطػػػػػرؼ تػػػػػارة
السياسية واالقتصػادية والتعميميػة ونشػر الديمقراطيػة والػدفاع عػف 

وقػػػد تسػػػّببت تمػػػؾ  ،(1006 ،)كيػػػاليحقػػػوؽ اإلنسػػػاف تػػػارة أخػػػرى 
فػي  نقػؿ الحػرب إلػى أرض العػدو  فػي إغػراؽ  السياسة والمتمرمة

كمػػػا نجحػػػت أيضػػػا فػػػي تعميػػػؽ  ،المنطقػػػة فػػػي حّمػػػاـ دـ مرعػػػب
األمػػر الواقػػع والتػػي  اسػػتراتيجيةاالنقسػػامات اإلقميميػػة فػػي إطػػار 

فتيػػػا  وزيػػػرة الخارجيػػػة األمريكيػػػة أبػػػاف إدارة  )كونػػػداليزا رايػػػس(عرد
وأنػػػذرت   بالفوضػػػى الخ قػػػة   ،(بػػػوش االبػػف)الػػرئيس األمريكػػػي 

بمزيد مف التشّظي في منطقة الوطف العربي ليس عمى المستوى 
 ،بػػػؿ عمػػػى المسػػػتوى الػػػوطني الػػػداخمي أيضػػػاً  ،اإلقميمػػػي فحسػػػب

وىػػػػو مػػػػا حػػػػدث فػػػػي العػػػػراؽ ولبنػػػػاف والسػػػػوداف والصػػػػوماؿ ومػػػػا 
 ،)بشػارةتشاىده بمداف عربية أخرى حاليػًا  كػاليمف وسػوريا وليبيػا 

1022). 

ر فػي السياسػة ف أبػرز م مػح التغيػتقدـ: يتضػح أ وفي ضوء ما
األمريكيػػػة إزاء منطقػػػػة الػػػوطف العربػػػػي بعػػػد الحػػػػادي عشػػػر مػػػػف 
سػػػػػبتمبر والػػػػػذي كػػػػػاف شػػػػػعاره  الحػػػػػرب عمػػػػػى اإلرىػػػػػاب  يمكػػػػػف 

                                                                                                                                (:1022 ،)كيالياستشفافو في جانبيف ميميف وىما 

استخداـ القوة العسكرية لتغيير األنظمة السياسية كما حصػؿ  −
 لعراؽ ومف بعده ليبيا.في ا

إف عمميػػػػػة التغييػػػػػر صػػػػػارت تشػػػػػمؿ حتػػػػػى األنظمػػػػػة العربيػػػػػة  −
بعػػػد أف كانػػػت موجيػػػة  ،الصػػػديقة والحميفػػػة لمواليػػػات المتحػػػدة

مراؿ ذلؾ ما حدث في كؿ مف مصر  ،ل نظمة المعادية ليا
 وتونس واليمف.          

سادسةةةاا: السياسةةةة الخارجيةةةة األمريكيةةةة تجةةةاه منطقةةةة الةةةوطن 
 العربي ما بعد ثورات الربيع العربي:

 ،اسػػية عميقػػةشػػاىدت منطقػػة الػػوطف العربػػي مػػؤخرًا تحػػوالت سي
سػػػقاطاتيا المختمفػػػة ممػػػا أحػػػدث  ،تمّرمػػػت فػػػي الرػػػورات العربيػػػة وا 

 ؛حالة مف االرتباؾ  ليس في المشػيد السياسػي اإلقميمػي فحسػب
بؿ انعكس ذلؾ أيضا عمى مواقؼ الدوؿ العظمى  وتبايف رؤاىػا 

وذلػػػػػػؾ وفقػػػػػػًا ل ىميػػػػػػػة  ،حيػػػػػػاؿ الرػػػػػػورات العربيػػػػػػة االسػػػػػػتراتيجية
التػػػػي تشػػػػكِّميا بمػػػػداف الربيػػػػع العربػػػػي بالنسػػػػبة لتمػػػػؾ  االسػػػػتراتيجية

ورؤيتيػػػػػا لمػػػػػدى تػػػػػأرير ىػػػػػذه الرػػػػػورات عمػػػػػى  ،الػػػػػدوؿ مػػػػػف جيػػػػػة
والتوازنات الدولية في المستقبؿ مف جيػة  االستراتيجيةمصالحيا 

 (.1022 ،اليباس) أخرى
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ىذا وقػد شػكمت الرػورات العربيػة نقطػة تحػوؿ مفصػمية فػي تػاري  
وأعمنػػػػػت عػػػػػف بدايػػػػػة جديػػػػػدة لحقبػػػػػة  ،المنطقػػػػػة العربيػػػػػة الحػػػػػديث

سياسػػػػػية ترتكػػػػػز معالميػػػػػا الرئيسػػػػػة حػػػػػوؿ تحػػػػػوؿ مػػػػػوازيف القػػػػػوى 
مػػا يعنػػي إمكانيػػة حػػدوث تغيػػر  ،السياسػية الداخميػػة لفػػاعميف جػػدد

واضح فػي العقيػدة السياسػية ليػذه الػدوؿ ومػا ينػتج عػف ذلػؾ مػف 
 (.1022 ،اليباس) تغير في التوجيات السياسية الخارجية ليا

 ،المشيد الذي باتت تتآكؿ فيو شػعبية األنظمػة العربيػةوأماـ ىذا 
والتػػي صػػارت غيػػر قػػادرة عمػػى مواجيػػة التحػػديات الكبيػػرة التػػي 

وفػي المقابػؿ  ،وأصبحت بوادر سقوطيا تموح في األفؽ ،تواجييا
تزايػػػػػد شػػػػػعبية قػػػػػوى اإلسػػػػػ ـ السياسػػػػػي عمػػػػػى مسػػػػػرح األحػػػػػداث 

قواىػػػػػا اسػػػػػتعدادًا لمػػػػػؿء الفػػػػػراغ  والتػػػػػي بػػػػػدأت تجمػػػػػع ،السياسػػػػػية
السياسػػػي الػػػذي سػػػينتج عػػػف حػػػاالت السػػػقوط المرتقػػػب ل نظمػػػة 

كػػػػؿ  جييااسػػػػيو العربيػػػػة حسػػػػب وتيػػػػرة وحجػػػػـ االنتفاضػػػػات التػػػػي 
ومػػا يػػراه أو يقػػرره المجتمػػع  ،ومػػدى وكيفيػػة تعاممػػو معيػػا ،نظػػاـ

وعمػػػػى األخػػػػص الػػػػدوؿ الكبػػػػرى وفػػػػي مقػػػػدمتيا  ،الػػػػدولي بشػػػػأنيا
والتي أدركت مف خ ؿ مراقبتيا لمػا  ،ألمريكيةالواليات المتحدة ا

يجػػري داخػػؿ العديػػد مػػف البمػػداف العربيػػة مػػف حػػراؾ شػػعبي بػػدأت 
يطالػػػب بػػػالتغيير والتػػػداوؿ السػػػممي  ،تظيػػػر م محػػػو شػػػيئًا فشػػػيئاً 

بمػػػػا ينبػػػػ  ببدايػػػػة العػػػػد التنػػػػازلي لمعديػػػػد مػػػػف األنظمػػػػة  ،لمسػػػػمطة
ي دفػػػػع األمػػػػر الػػػػذ ،العربيػػػػة والتػػػػي صػػػػار أمػػػػر سػػػػقوطيا وشػػػػيكاً 

الواليات المتحدة بالمجوء إلػى سياسػة مػؿء الفػراغ التػي سػبؽ وأف 
 ،)إيزنيػػاور(مارسػػتيا فػػي سياسػػتيا الخارجيػػة أّبػػاف إدارة الػػرئيس 

مػػػف خػػػ ؿ سػػػعييا  لخمػػػؽ جسػػػػـ شػػػبابي عربػػػي يحمػػػؿ األفكػػػػار 
 ،الغربية ليتولى مواجيػة الحركػات اإلسػ مية الصػاعدة مػف جيػة

ؾ األنظمػػة اآيمػػة لمسػػقوط مػػف جيػػة ويكػوف بديػػػػً  مناسػػبًا عػػف تمػػ
 .(1022 ،عبد الحميـ) أخرى

وينطمػػػؽ ىػػػذا الجيػػػد  والتحػػػرؾ األمريكػػػي مػػػف حػػػرص الواليػػػات 
المتحدة عمى توجيو التغيير الذي تطالب بو الشعوب العربية بما 

نتاج أنظمة سياسية فػي قالػب جديػد مػع االحتفػاظ بػروح إيضمف 
الميػادف والمػتفيـ لػدور القػوى األنظمة القديمػة ونيجيػا السياسػي 
أو العمػػؿ عمػػى خمػػؽ صػػ ت  ،األجنبيػػة فػػي المنطقػػة مػػف ناحيػػة

عمػى الػرغـ  ،جديدة مع قػوى اإلسػ ـ السياسػي مػف ناحيػة أخػرى
مف عدـ اطمئنانيػا لمػنيج السياسػي الػذي سػتتبعو ىػذه القػوى فػي 

      (.1022 ،اليباس)حالة وصوليا لسدة الحكـ 

        (بيترسػػػبرج)تقريػػػر الػػػذي نشػػػره مركػػػز وفػػػي ىػػػذا اإلطػػػار أشػػػار ال
 (Petersburg   لدراسػػػػات الشػػػػرؽ األدنػػػػى المعاصػػػػر بتػػػػاري )

إلػػػػى الػػػػدور األمريكػػػػي فػػػػي  تعبئػػػػة موجػػػػة  ،1022/مػػػارس / 22
االحتجاجات التي شاىدتيا عواصـ ومدف في العديد مف البمػداف 
العربيػػػػػة مػػػػػف خػػػػػ ؿ دبموماسػػػػػيتيا العامػػػػػة وباسػػػػػتغ ليا لوسػػػػػائؿ 

إذ اعتبػػػػرت الواليػػػػات  ،عػػػػ ـ وشػػػػبكات التواصػػػػؿ االجتمػػػػاعياإل
المتحػػدة أف ذلػػؾ الحػػراؾ الشػػعبي فػػي الشػػارع العربػػي يعػػد نتاجػػًا 

شػػػراؼ مباشػػػرًا لمبػػػادرة الشػػػراكة الشػػػرؽ أوسػػػطية والتػػػي تولّػػػت اإل
تحػػػت إدارة الخارجيػػػة  (1022)برنامجػػػًا منػػػذ عػػػاـ  (240)عمػػػى 

ؼ مػػػػف ات اآالوقامػػػػت ىػػػػذه البػػػػرامج بتػػػػدريب عشػػػػر  ،األمريكيػػػػة
الشػػػباب العػػػرب وعممػػػت عمػػػى تعبئػػػتيـ سياسػػػيًا بواسػػػطة  أحػػػدث 

وفػػي السػػياؽ ذاتػػو نشػػرت مجمػػة نيػػو يػػورؾ  ،وسػػائؿ االتصػػاالت
   ( فػػي عػػددىا الصػػادر بتػػػاري (New York Timesتػػايمز 

تقريػػػػرًا بعنػػػػواف:  مجموعػػػػات مػػػػف الواليػػػػات  1022/ أبريػػػػؿ/  03
حيػث أشػار  ،عربيػة  المتحدة ساعدت عمى تغذيػة االنتفاضػات ال

التقريػػر إلػػى الػػدعـ الموجسػػتي الػػذي قدمتػػو الواليػػات المتحػػدة فػػي 
شػػكؿ بػػرامج تػػدريب وتمويػػؿ ورعايػػة لقػػوى المعارضػػة فػػي الػػوطف 

 .(1022 ،عبد الحميـ)العربي خ ؿ السنوات الماضية 

 ،(1020)ومػع بدايػػة انطػػ ؽ رػػورات  الربيػػع العربػػي  مػػف تػػونس 
والتػػػي امتػػػدت بعػػػدىا إلػػػى مصػػػر والبحػػػريف وليبيػػػا حتػػػى وصػػػمت 

فقد شاب الموقػؼ األمريكػي أوؿ األمػر حالػة مػف   ،سوريا واليمف
 . ومػػػػػػف تػػػػػػـ الحػػػػػػذر واالنتقائيػػػػػػة ،الغمػػػػػػوض واالرتبػػػػػػاؾ و التمكػػػػػػؤ

السيماػػػػػػػػػ بعػػػػػػػػد أف تبػػػػػػػػيف لمواليػػػػػػػػات المتحػػػػػػػػدة أف م مػػػػػػػػح ىػػػػػػػػذه 
د يشكدؿ خطرًا ما ق ،االنتفاضات تبشر بقطيعة تامة مع الماضي

كمػػػػػػا أنيػػػػػػا ال تعكػػػػػػس فرصػػػػػػًا  ،عمػػػػػػى مصػػػػػػالحيا فػػػػػػي المنطقػػػػػػة
ويبدو مف الواضح أف  ،وطموحات يمكف استرمارىا والدفاع عنيا

الواليات المتحدة ستحاوؿ أف ترصد عف كرب مسار التغييػر فػي 
 ،ةوفػي كػؿ واحػدة منيػا عمػى حػد ،دوؿ الربيع العربي بشكؿ عاـ

مػف ترغيػب وترىيػب فػي شػكؿ  مستخدمة كؿ الوسائؿ واألسػاليب
 ،وحػػػوافز اقتصػػػادية وكػػػذلؾ القػػػوة العسػػػكرية ،ضػػػغوط دبموماسػػػية

 ،أي بمعنى التعامؿ بالسياسة الجزرية  أسػموب العصػا والجػزرة  
ولذلؾ عممت الواليات المتحدة عمى تكييؼ دعميا لتمػؾ الرػورات 
 ،فػػػػي كػػػػؿ بمػػػػد وفقػػػػّا لمسػػػػاندتيا ألىػػػػداؼ واشػػػػنطف فػػػػي المنطقػػػػة

ف الحكـ عمى نتائج تمؾ الرورات سيكوف تبعػًا لموقفيػا وبالتالي فع
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ال وفقػػًا لمعيػػار مػػا سػػتحققو مػػف  ،مػػف مصػػالح الواليػػات المتحػػدة
 ،)بشػػػػػػارة إصػػػػػػ ح سياسػػػػػػي ونشػػػػػػر لمديمقراطيػػػػػػة داخػػػػػػؿ بمػػػػػػدانيا

1022). 

ولموقوؼ عمى التبايف في مواقؼ السياسػة األمريكيػة التػي شػابيا 
إزاء  ،بط  تػػػػارة أخػػػػرىوالتخػػػػ ،الحػػػػذر واالرتبػػػػاؾ تػػػػارة والغمػػػػوض

والػذي يتضػح جميػًا  ،األحداث التي شاىدتيا بمداف الربيػع العربػي
ففػػػػي الحالػػػػة المصػػػػرية: فقػػػػد  ،فػػػػي الحػػػػالتيف المصػػػػرية والسػػػػورية

أتسػػمت سياسػػة واشػػنطف تجاىيػػا بقػػدر كبيػػر مػػف الحػػذر والتػػردد 
واالرتباؾ بالنظر إلى الرقؿ األىػـ الػذي تشػكدمو مصػر بػيف بمػداف 

حسػػني )فضػػً  عػػف أف النظػػاـ المصػػري برئاسػػة  ،ربػػيالربيػػع الع
ويحظػػػى بػػػدعميا  ،يػػػرتبط  بع قػػػات وريقػػػة مػػػع واشػػػنطف (مبػػػارؾ

إلػػػى  ،وكػػػاف ينظػػػر إليػػػو كعامػػػؿ اسػػػتقرار فػػػي المنطقػػػة ،وتأييػػػدىا
خػػػػ ؿ جولتػػػػو األولػػػػى لممنطقػػػػة  (أوبامػػػػا)درجػػػػة وصػػػػفو الػػػػرئيس 

والتػػػػي زار خ ليػػػػا مصػػػػر والسػػػػعودية  بػػػػالحميؼ قػػػػوي ( 1008)
وفػػي سػػبيؿ الحفػػاظ عمػػى مسػػتوى ىػػذه الع قػػات تُقػػددـ  ،الشػػكيمة 

الواليػػػػػات المتحػػػػػدة مسػػػػػاعدات ماليػػػػػة لمنظػػػػػاـ المصػػػػػري تتجػػػػػاوز 
 .(1022 ،)بشارةالمميار دوالر سنويًا 

ينػػػػػػػاير واجيػػػػػػػت اإلدارة األمريكيػػػػػػػة   (14)ومػػػػػػػع انط قػػػػػػػة رػػػػػػػورة 
فقػػد  ،خيػارات صػػعبة فػػي التعامػػؿ مػػع التطػػور المتسػػرع ل حػػداث

حسػػني )البيػػت األبػػيض فػػي بدايػػة األمػػر التمسػػؾ بحميفػػو سػػعى 
مػػف خػػ ؿ الػػدعوة لإلصػػ ح واالنتقػػاؿ السػػممي لمسػػمطة  (مبػػارؾ

وأف مػػا  ،وعنػػدما تأكػػد أف مصػػير النظػػاـ المصػػري آيػػؿ لمسػػقوط
إليػػو األحػػداث فػػي مصػػر سػػيمقي بظ لػػو عمػػى التطػػورات  سػػتؤوؿ

بػالنظر  ،ربيػةالداخمية الحالية والمستقبمية في كرير مف الدوؿ الع
لمػػػا تمرمػػػو مصػػػػر مػػػف مكانػػػػة تاريخيػػػة وسياسػػػػية فػػػي المنظومػػػػة 

لػذلؾ كانػت سياسػة واشػنطف تجػاه  ،العربية ورقػؿ سياسػي إقميمػي
ـ تراجعػػػػت رػػػػ  ،مصػػػػر عمػػػػى قػػػػدر كبيػػػػر مػػػػف الحػػػػذر والتنػػػػاقض

عمػػى  (حسػػني مبػػارؾ)واشػػنطف عػػف موقفيػػا بالتػػدريج و شػػّجعت 
التنحػػػػػػي فػػػػػػي سػػػػػػبيؿ الحفػػػػػػاظ عمػػػػػػى االسػػػػػػتقرار السياسػػػػػػي فػػػػػػي 

حتػػى وصػػمت إلػػى مػػا ُعػػرؼ  بضػػرورة  ،(1022 ،اليبػػاس)مصػػر
األمػػػػػػر الػػػػػػذي جعػػػػػػؿ اإلدارة األمريكيػػػػػػة تسػػػػػػارع  ،الرحيػػػػػػؿ اآف  

بمػا  ومبػرمج مع الجيش المصري لضماف تغيير بطػيء بالشراكة
ا بعػػد يػػؤدي إلػػى سػػيطرة العسػػكر عمػػى وتيػػرة التغييػػر فػػي فتػػرة مػػ

 (مبػارؾ)عممًا بأف خيار التخمػي عػف  ،(1022 ،)بشارة (مبارؾ)

بػػػالنظر لمػػػا يحممػػػو مػػػف دالالت سػػػمبية  ،لػػػـ يكػػػف بػػػاألمر اليػػػيف
تكشػػؼ عػػف عػػدـ مصػػداقية الواليػػات المتحػػدة فػػي دعػػـ ومسػػاندة 

تػػـ دعمػػت  ،(1024 ،)أبػػو عمػػودحمفائيػػا التقميػػديف فػػي المنطقػػة 
اإلدارة األمريكيػػػة  محمػػػد مرسػػػي بمجػػػرد توليػػػو الرئاسػػػة وتعيػػػده 
بالحفاظ عمػى اتفاقيػة السػ ـ مػع إسػرائيؿ والحفػاظ عمػى مصػالح 

وبعػػد  ،(1022 ،)مطػاوعالواليػات المتحػدة وحمفائيػػا فػي المنطقػػة 
وسػػقوط حكػػـ الػػرئيس  ،يونيػػو (20)الرػػورة الرانيػػة فػػي مصػػر فػػي 

واشػػنطف فػػي البدايػػة بػػاالنق ب   والػػذي وصػػفتو ،(محمػػد مرسػػي)
معػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػادي لمديمقراطيػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػة  العسػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػكري ال

(http:/www.assabahnews.tn/article/8563) 

ورفضت االعتراؼ بالترتيبات الدسػتورية الجديػدة وحاولػت فػرض 
كمػػا قامػػت بقطػػع المعونػػة عمييػػا تػػـ   ،طػػوؽ العزلػػة عمػػى مصػػر

ى   التػػي اضػػطرت اإلدارة األمريكيػػة   إدارة الػػرئيس اوبامػػا األولػػ
بػػػالتخمي عػػػف الػػػرئيس مرسػػػي فػػػي  ،تقػػػـو عمػػػى منطػػػؽ براجمػػػاتي
المسػػمميف فػػي إدارة المرحمػػة  اإلخػػوافضػػوء بػػوادر فشػػؿ جماعػػة 

بػػػػالرغـ مػػػػف  ،االنتقاليػػػػة وتراجػػػػع شػػػػعبيتيا فػػػػي الشػػػػارع المصػػػػري
طػػرأت عمػػى  يػػا بشػػأف التطػػورات التػػيبدايػػة وتمكئمماطمتيػػا فػػي ال

ف تراجعػػت عػػف أولكنيػػا مػػا لبرػػت و  ،المشػػيد السياسػػي فػػي مصػػر
بعػد انتخابػو فػي  (عبػد الفتػاح السيسػي)موقفيا واعترفت بالرئيس 

بعػػد التقػػارب الػػذي حػػدث بػػيف القػػاىرة   السػػيما  ،(1023)مػػايو 
 .(1024 ،)أبو عمود وكؿ مف موسكو وبكيف

فػػػػيمكف تحسػػػػس التمكػػػػؤ والتخػػػػبط  أمػػػػا بالنسػػػػبة لمحالػػػػة السػػػػورية:
لتزمػػػت اعتػػػرى مواقػػػؼ اإلدارة األمريكيػػػة والتػػػي ا واالرتبػػػاؾ الػػػذي 

الصمت و لمػدة قاربػت مػف السػتة أشػير عقػب بػدء االنتفاضػات 
وبامػػا بضػػرورة تنحػػي الػػرئيس أإلػػى أف أعمػػف  بعػػدىا  ،فػػي سػػوريا
 واشػػػنطف ومػػػع ذلػػػؾ ظمػػػت ،عػػػف الحكػػػـ (بشػػػار األسػػػد)السػػػوري 
التدخؿ العسكري أو حتى تزويػد المعارضػة السػورية  عف ممتنعة

وتبػرر اإلدارة  ،بما يعمؿ عمى حسـ المعركة لصػالحيا ،س حبال
األمريكية سياستيا ىذه إلى   تخوفيا بػأف تقػع ىػذه األسػمحة فػي 

أو أف سػػقوط  ،أيػػدي الجماعػػات اإلسػػ مية المتطرفػػة مػػف ناحيػػة
نظػػػػاـ األسػػػػد قػػػػد يػػػػؤدي إلػػػػى فػػػػراغ سياسػػػػي يػػػػتـ ممػػػػؤه مػػػػف قبػػػػؿ 

سػػػوريا فػػػي بدايػػػة  أو قػػػد ُيػػػدخؿ ،الجماعػػػات اإلسػػػ مية المتشػػػددة
والتػػي ربمػػا  ،حػػرب أخػػرى بػػيف قػػوى المعارضػػة السػػورية المسػػمحة

أو نشػػػأة  ،تنتيػػي بسػػػيطرة اإلسػػػ مييف الراديكػػػالييف عمػػػى السػػػمطة
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أو قػػد يكػػوف  ،نظػػاـ جديػػد يحمػػؿ توجيػػات سياسػػية غيػػر معروفػػة
  ممػػػا قػػػد يسػػػاىـ فػػػي تفػػػاقـ ظػػػاىرة اإلرىػػػاب التػػػي باتػػػت ،متطرفػػػاً 

تشػػّكؿ جميعيػػا وأف ىػػذه االحتمػػاالت  ،جمػػعأتيػػدد شػػعوب العػػالـ 
وتيػػػدد أمػػػف واسػػػتقرار  ،تيديػػػدًا لممصػػػالح األمريكيػػػة فػػػي المنطقػػػة

 إسرائيؿ.

يرات فػي مواقػؼ واشػنطف إزاء الوضػع تـ ما لبث وأف طرأت تغ 
حيث  ،في سوريا تدرجت مف الدعـ المادي إلى الدعـ الموجستي

دلػػة أشػػرفت عمػػى تػػدريب وتنظػػيـ صػػفوؼ قػػوات المعارضػػة المعت
بيػػػػدؼ ضػػػػماف سػػػػيطرة المعتػػػػدليف فػػػػي سػػػػيناريو مػػػػا بعػػػػد سػػػػقوط 

تػػػػـ زادت مػػػػف ضػػػػغوطيا عمػػػػى بشػػػػار األسػػػػد وفرضػػػػت  ،األسػػػػد
ـ رػػػ ،قامػػػت بتزويػػػد المعارضػػػة بالسػػػ حو  ،عقوبػػػات عمػػػى نظامػػػو

أعمنت الواليات المتحدة عف عزميا استخداـ القوة العسكرية ضد 
 لحمػػر نتيػػؾ الخطػػوط ااالنظػػاـ السػػوري بحجػػة أف بشػػار األسػػد 

حسػػػب وجيػػػة النظػػػر األمريكيػػػة   باسػػػتخدامو السػػػ ح الكيميػػػائي 
تـ ما لبرت حتػى تراجعػت  ،في حربو التي يشنيا ضد المعارضة

عػف قرارىػػا بعػػد التػدخؿ الروسػػي ونجاحػػو فػي تسػػوية ىػػذا الممػػؼ 
باإلضػػػافة إلػػػى الػػػدعـ  ،(1023 ،)الدسػػػوقيونػػػزع فتيػػػؿ الحػػػرب 

بعسػػػقاط كافػػػة القػػػرارات الدبموماسػػػي الروسػػػي فػػػي مجمػػػس األمػػػف 
تػػػػـ ازداد تراجػػػػع موقػػػػؼ الواليػػػػات  ،التػػػػي تػػػػديف النظػػػػاـ السػػػػوري

المتحػػػػدة بقبوليػػػػا بالحػػػػؿ السػػػػممي ل زمػػػػة السػػػػورية وفقػػػػًا لمرؤيػػػػة 
بػػػػداًل مػػػػف إصػػػػرارىا عمػػػػى إسػػػػقاط نظػػػػاـ األسػػػػد بػػػػالقوة  ،الروسػػػػية
بعػػػػد التواجػػػد الروسػػػػي عسػػػكريًا عمػػػػى األرض  السػػػيما العسػػػكرية

مكرفػة لقػوات المعارضػة السػورية ومعاقػؿ  وتوجيو ضػربات جويػة
فضػػػػً  عػػػػف تػػػػوفير  ،مقػػػػاتمي تنظػػػػيـ الدولػػػػة اإلسػػػػ مية  داعػػػػش 
مػػػػا أدى إلػػػػى موافقػػػػة  ،الغطػػػػاء الجػػػػوي لجػػػػيش النظػػػػاـ السػػػػوري

الواليػػات المتحػػدة بػػالجموس عمػػى طاولػػة المفاوضػػات فػػي جنيػػؼ 
وكػاف مػف  ،ينا وبحضػور الػدوؿ المعنيػة بمػا فييػا إيػرافيوبعدىا ف

أف حػػػؿ األزمػػػة فػػػي سػػػوريا يجػػػب أف  ،ينػػػاينتػػػائج لقػػػاءات ف بػػػرزأ
مػع وضػع خارطػة  ،يكوف سمميًا عبػر مفاوضػات سػورية ػ سػورية

شػػيرًا  يػػتـ خ ليػػا إعػػداد  27طريػػؽ تبػػدأ بمرحمػػة انتقاليػػة مػػدتيا  
  ػدستور جديد لمب د يقرر فيو الشػعب السػوري مصػيره ومسػتقبمو 

أي مػػا يعنػػي تخمػػي  ، (23/22/1024 ،اإلخباريػػة الحػػدث قنػػاة)
واشنطف عف موقفيا المتشدد  والمتشػبث بعسػقاط النظػاـ السػوري 

 باستخداـ الحؿ العسكري.

فػػي حػػيف تعاممػػت واشػػنطف بانتقائيػػة فيمػػا يتعمػػؽ بالحالػػة الميبيػػة 
بالمقارنػػة مػػع مػػا شػػاىدتو البحػػريف مػػف أحػػداث تػػـ مواجيتيػػا مػػف 

فقػػػد كػػػاف لمتػػػدخؿ األمريكػػػي فػػػي ليبيػػػا  ،قبػػػؿ السػػػمطات البحرينيػػػة
أومػػػػف الخمػػػػؼ  الػػػػدور البػػػػارز  ،تحػػػػت شػػػػعار  القيػػػػادة مػػػػف الجػػػػو

مػػػػػت فيػػػػػو  والرئيسػػػػػي فػػػػػي إنجػػػػػاز ميمػػػػػة حمػػػػػؼ النػػػػػاتو الػػػػػذي تحمد
بريطانيػػػػا وفرنسػػػػا الشػػػػؽ األكبػػػػر مػػػػف العمميػػػػات العسػػػػكرية التػػػػي 

 (.1022 ،اليباس)ساىمت في سقوط النظاـ الميبي 

الػػػوطف العربػػػي  التػػػي شػػػاىدتيا منطقػػػة وبػػػالنظر إلػػػى التطػػػورات 
يػػػر أنظمػػػة الحكػػػـ فػػػي بمػػػداف الربيػػػع السػػػيما تغ خػػػ ؿ ىػػػذه الفتػػػرة

العربي وما ترتب عمى ذلؾ مف بروز تيػارات إسػ مية  المعتدلػة 
مػا أدى  ،منيوفوضى وانف ت أ ،وحروب أىمية ،منيا والمتشددة

عػػػػػػادة مصػػػػػػفوفة أولويػػػػػػات سياسػػػػػػتيا بالواليػػػػػػات المتحػػػػػػدة إلػػػػػػى إ 
 ،)مطػػػػػػاوع كمػػػػػػا يمػػػػػػي ،ارجيػػػػػػة إزاء منطقػػػػػػة الػػػػػػوطف العربػػػػػػيالخ

1022:) 

العمؿ عمى فتح قنوات االتصاؿ مع كؿ التيارات السياسػية فػي  -2
 ،بمداف الربيع العربي والوقوؼ عمى مسافة واحػدة مػع كػؿ منيػا

بعػػػد رىا عمػػػى تيػػػارات اإلسػػػ ـ السياسػػػي السػػػيما وعػػػدـ اقتصػػػا
مػع اسػتحقاقات ظيور مؤشػرات لفشػؿ اإلسػ مييف فػي التعامػؿ 

 ة فيما بعد رورات الربيع العربي.المرحمة االنتقالي

بمػػا يعمػػؿ  ،بنػػاء شػػراكة وصػػداقة جديػػدة مػػع اإلسػػ ـ المعتػػدؿ -1
وضػػػػماف اسػػػػتمرار مصػػػػالحيا  ،عمػػػػى تػػػػأميف اسػػػػتقرار المنطقػػػػة

 .االستراتيجية

واحتػػػػػػواء اإلسػػػػػػ مييف  ،محاربػػػػػػة انتشػػػػػػار اإلرىػػػػػػاب األصػػػػػػولي -2
 ،أنظمػػػػة دينيػػػػة متطرفػػػػة ومواجيػػػػة خطػػػػر ظيػػػػور  ،المتشػػػػدديف

والحيمولػػػػة دوف وصػػػػوؿ المتطػػػػرقيف لمحكػػػػـ فػػػػي بمػػػػداف منطقػػػػة 
 .الوطف العربي

الحفػػاظ عمػػى  أمػػف إسػػرائيؿ واسػػتمرار التقيػػد وااللتػػزاـ باتفاقيػػات  -3
  .الس ـ المبرمة بيف العرب و إسرائيؿ

ماف اسػػػػػػتمرار تػػػػػػدفؽ مصػػػػػػادر الطاقػػػػػػة لمواليػػػػػػات المتحػػػػػػدة ضػػػػػػ -4
 وحمفائيا في أوربا.

ضػػػػحًا تػػػػأرر السياسػػػػة الخارجيػػػػة األمريكيػػػػة تجػػػػاه منطقػػػػة يبػػػػدو وا
الػػػوطف العربػػػي فػػػي ظػػػؿ التحػػػوالت الجيوسياسػػػية األخيػػػرة والتػػػي 

وبػػػػدت  ،حممػػػت معيػػػا معطيػػػػات جديػػػدة عمػػػى المشػػػػيد السياسػػػي
واعتراىػا  ،السياسة األمريكية في خضـ ىذه التحوالت أكرر تأزمػا
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اجتاحػػػت حالػػػة مػػػف االرتبػػػاؾ أرػػػر تغيػػػرات الربيػػػع العربػػػي التػػػي 
األمػر الػذي جعػؿ واشػنطف تتعامػؿ بازدواجيػة المعػايير  ،المنطقة

بػؿ وفػي تعامميػا تجػاه  ،ليس تجاه تمؾ األحداث مجتمعة فحسب
كمػػا سػػبؽ تبيانػػو فػػي تعامػػؿ اإلدارة األمريكيػػة  ،كػػؿ حالػػة لوحػػدىا

 مع الحالتيف المصرية و السورية.     

وتجدر اإلشارة ىنا إلى أف الحالػة التػي تعيشػيا منطقػة الػوطف   
العربػػػػػػػي والتػػػػػػػي تشػػػػػػػيد عػػػػػػػدـ االسػػػػػػػتقرار السياسػػػػػػػي والحػػػػػػػروب  

ليػػًا أكرػػر مػػف رمػػث واالنفػػ ت األمنػػي والفوضػػى التػػي تعيشػػيا حا
 ،تمؾ التي قامت فييا رورات الربيػع العربػيالدوؿ العربية السيما 

 ،ات العربيػػػػة ػػػػػػ العربيػػػػةفضػػػػً  عػػػػف التػػػػوتر الػػػػذي يشػػػػوب الع قػػػػ
ناىيػػؾ عػػف إف زيػػادة حالػػة االسػػتقطاب المجتمعػػي داخػػؿ البمػػداف 
العربيػػػػة وفقػػػػًا ألسػػػػس مذىبيػػػػة وعرقيػػػػة وسياسػػػػية تشػػػػّكؿ تيديػػػػدًا 

وما لـ يتـ السيطرة عمػى ىػذه  ،خطيرًا لوحدة واستقرار ىذه الدوؿ
الحالػػػػة السياسػػػػية ومعالجتيػػػػا بشػػػػكؿ دسػػػػتوري مػػػػف خػػػػ ؿ خمػػػػؽ 

فعف مؤسسات الدولػة فػي  ،كافة الطيؼ السياسيمؤسسات تمّرؿ 
بمداف الربيع العربي سػوؼ تصػبح أكرػر ىشاشػة بمػا يجعػؿ منيػا  

ئمػػػػة لمتواجػػػػد الغربػػػػي مبػػػػررات مقنعػػػػة فػػػػي تػػػػوفير األرضػػػػية الم 
ألمريكػػػػػػػػي فػػػػػػػػي المنطقػػػػػػػػة إعمػػػػػػػػاال لمشػػػػػػػػروع  وعمػػػػػػػػى األخػػػػػػػػص ا

 مػػؿء الفػػراغ  لمحيمولػػة   ةاسػػتراتيجيالػػذي يقػػـو عمػػى  (أيزنيػػاور)
وىػػذا بػػالطبع يتوقػػؼ  ،وف توسػػع أي قػػوى دوليػػة أخػػرى منافسػػةد

عمػى مػػدى قػدرة الواليػػات المتحػدة  عمػػى وجػو التحديػػد  باسػػتخداـ 
نفوذىػػػػػػا لمتػػػػػػأرير عمػػػػػػى مخرجػػػػػػات الحػػػػػػراؾ السياسػػػػػػي فػػػػػػي دوؿ 

وبػػالنظر إلػػى ضػػبابية المشػػيد السياسػػي الػػذي تشػػاىده  ،المنطقػػة
تؤوؿ إليػػػو يظػػػؿ الترقػػػب إلػػػى مػػػا سػػػ ،المنطقػػػة خػػػ ؿ ىػػػذه الفتػػػرة

 األمور خير تصور الستشراؼ  ذلؾ المشيد في المدى القريب. 

سةةابعاا: مسةةتقب  السياسةةة الخارجيةةة األمريكيةةة  تجةةاه منطقةةة 
 الوطن العربي:

إف استشػػراؼ مسػػتقبؿ السياسػػة الخارجيػػة األمريكيػػة تجػػاه منطقػػة 
الوطف العربي يتطمب الوقوؼ عمى التحديات التي تواجييػا تمػؾ 

والخيػػػػارات المتاحػػػػة بشػػػػأنيا أمػػػػاـ نخبػػػػة  ،إزاء المنطقػػػػةالسياسػػػػة 
 وذلؾ عمى النحو التالي: ،صنع القرار في البيت األبيض

التحةةديات التةةي تواجةةو السياسةةة األمريكيةةة تجةةاه المنطقةةة  .0
 العربية:

 االسػػتراتيجيةاإلفػراط فػػي التوسػػع فػي االلتزامػػات  التحةةدي األو :
ا جػػػػراء التػػػػدخ ت التػػػػي فرضػػػػتيا الواليػػػػات المتحػػػػدة عمػػػػى نفسػػػػي

األمريكيػػػة الواسػػػعة فػػػي منػػػاطؽ عديػػػدة مػػػف العػػػالـ أنيػػػؾ قوتيػػػا 
وقػػودض مػػف قػػدرتيا عمػػى ترجمػػة سياسػػاتيا الخارجيػػة إلػػى أفعػػاؿ 

كما ساىـ في رفع سػقؼ التكػاليؼ  ،(1021 ،)السعدوف حقيقية 
الباىظػػػػة التػػػػي تتحمميػػػػا الواليػػػػات المتحػػػػدة نظيػػػػر تواجػػػػدىا فػػػػي 

زامات في  أشػكاؿ  ذلؾ مف أعباء مالية والت يتطمبوما  ،المنطقة
ناىيػؾ  ،برامج المساعدات المالية والمػنح :مرؿ متعددة ومتنوعة،

ي صػارت عف أعباء وتكاليؼ تواجدىا العسكري في المنطقة والت
فػػي وقػػت  ،ترقػػؿ كاىميػػا وترىػػؽ ميزانياتػػوتقمػػؽ اإلدارة األمريكيػػة و 

حػادة إلػى حػد يػذىب تعاني فيو الواليات المتحدة أزمة اقتصادية 
فضػً  عػف الخسػائر  ،البعض ببدايػة أفػوؿ نجػـ أمريكػا اقتصػادياً 

 البشرية واألعباء األمنية التي تتكبدىا الواليات المتحدة.

بػػػػالرغـ مػػػػف تبنػػػػي الواليػػػػات المتحػػػػدة لسياسػػػػة  التحةةةةدي الثةةةةاني:
مؤداىػػػػػا نشػػػػػر الديمقراطيػػػػػة واإلصػػػػػ ح السياسػػػػػي فػػػػػي المنطقػػػػػة 

اث الحػػادي عشػػر مػػف سػػبتمبر متذرعػػة العربيػػة  وذلػػؾ بعػػد أحػػد
 ،بمواجيػػة اإلرىػػاب الػػذي تنتجػػو المنطقػػة العربيػػة  حسػػب رؤيتيػػا 

خػػػػػػر مػػػػػػرده أف أنيػػػػػػا وجػػػػػػدت نفسػػػػػػيا فػػػػػػي مواجيػػػػػػة تحػػػػػػدي آإال 
الديمقراطيػػػة التػػػي تنػػػادي بيػػػا الواليػػػات المتحػػػدة وتيػػػدد بفرضػػػيا 

قد تؤدي إلى انتخػاب قػوى سياسػية  ،بالقوة عمى الشعوب العربية
معاديػػػػة لمواليػػػػات المتحػػػػدة ولمصػػػػالحيا وحمفائيػػػػا فػػػػي  إسػػػػ مية

وأف التحوالت السياسية التي تمر بيا منطقة  ،المنطقة مف ناحية
الػوطف العربػي وتػػداعياتيا فػي ظػؿ مرحمػػة انتقاليػة مضػطربة فػػي 
معظـ الدوؿ التي قامت فييا رورات الربيع العربي أوجدت موطػأ 

يبيػػػا مػػػف ناحيػػػة قػػػدـ لجماعػػػات متشػػػددة فػػػي دوؿ مرػػػؿ سػػػوريا ول
وىػػو مػػا يعنػػي المزيػػد مػػف التيديػػدات اإلرىابيػػة لممصػػالح  ،أخػػرى

ومػػػػف ذلػػػػؾ  ،األمريكيػػػػة ورعاياىػػػػا فػػػػي المنطقػػػػة وخارجيػػػػا أيضػػػػاً 
 ،وأحػداث بنغػازي الميبيػة ،تفجيرات بوسطف في الواليػات المتحػدة

 ،(1022 ،)مطػػػػاوعوأحػػػػداث قاعػػػػدة عػػػػيف مينػػػػاس فػػػػي الجزائػػػػر 
ورىػػػػػائف فنػػػػػدؽ راديسػػػػػوف فػػػػػي  ،خرىػػػػػا تفجيػػػػػرات بػػػػػاريسوكػػػػػاف آ

 العاصمة المالية باماكو.    

عػػػدـ مصػػػداقية الواليػػػات المتحػػػدة فػػػي إدارتيػػػا  التحةةةدي الثالةةةث:
واستمرار الػدعـ األمريكػي  ،لمصراع العربي ػ اإلسرائيمي مف جية

مػػػػػا جعميػػػػػا  ، عسػػػػػكريًا ولوجسػػػػػتيًا  إلسػػػػػرائيؿ مػػػػػف جيػػػػػة أخػػػػػرى
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دييا لمقػرارات الدوليػػة  إسػرائيؿ  تتمػادى فػي طغيانيػػا وتعنتيػا وتحػ
حتػى  ،سواء بمصادرة الحريات أو التوسع فػي بنػاء المسػتوطنات

األمر الذي ساىـ فػي طػرح  ،صارت تموح بعقامة الدولة الييودية
أصػػػولي مقابػػػؿ لػػػذلؾ وىػػػو الدولػػػة اإلسػػػ مية لػػػيس فػػػي فمسػػػطيف 

نمػػا فػػي المنطقػػة ككػػؿ ،فحسػػب ممػػا أسػػيـ فػػي زيػػادة زعزعػػة  ،وا 
          طؽ متفرقػػػػػػػػػػة أخػػػػػػػػػػرى مػػػػػػػػػػف العػػػػػػػػػػالـ أوضػػػػػػػػػػاع المنطقػػػػػػػػػػة ومنػػػػػػػػػػا

وأدى كػػػػذلؾ إلػػػػى تزايػػػػد نفػػػػوذ جماعػػػػات  ،(1024 ،)أبػػػػو عمػػػػود
اإلسػػػ ـ السياسػػػي المتطػػػرؼ والجيػػػادي فػػػي العديػػػد مػػػف البمػػػداف 

 العربية واإلس مية.

بػػػروز القطػػػب الروسػػػي مػػػف جديػػػد كقػػػوة كبػػػرى  التحةةةدي الرابةةةع:
تسعى الستعادة مكانتيا ودورىا كفاعؿ دولي مػؤرر فػي  السػاحة 

ذلػػؾ الػػدور الػػذي يتجمػػى بوضػػوح أكرػػر حيػػاؿ الممػػؼ  ،السياسػػية
حيػػث كػػاف لمتػػدخؿ الروسػػي سػػواء بالػػدعـ  الدبموماسػػي  ،السػػوري

أو الػػػدعـ الموجسػػػتي لمسػػػاندة بشػػػار  ،لسػػػوريا فػػػي مجمػػػس األمػػػف
 ،سػػد األمػػر الػػذي كػػاف سػػببًا فػػي إطالػػة مػػدة وجػػوده فػػي الحكػػـاأل

إلػػى أف وصػػؿ دعػػـ روسػػيا ووقوفيػػا إلػػى جانػػب النظػػاـ السػػوري 
التػػػػدخؿ العسػػػػكري  المباشػػػػر وقيػػػػاـ سػػػػ ح الجػػػػو الروسػػػػي د حػػػػ

بتوجيو ضربات جوية وقصؼ مواقع لممعارضة السورية ومعاقػؿ 
لميجػػػػة مػػػػا أدى إلػػػػى تغيػػػػر ا ،تنظػػػػيـ الدولػػػػة اإلسػػػػ مية  داعػػػػش 

 ،األمريكيػػة  المتشػػددة والمصػػرة عمػػى رحيػػؿ األسػػد عػػف السػػمطة
وقبوليػػا بالتنسػػيؽ مػػع روسػػيا  بشػػأف إيجػػاد حػػؿ سياسػػي ل زمػػة 

 السورية.       

 طػػر تزايػػد نفػػوذ إيػػراف فػػي المنطقػػة ال سػػيماخ التحةةدي الخةةام :
لحيػػػػػازة السػػػػػ ح  الػػػػػدؤوبوسػػػػػعييا  ،بعػػػػػد ىيمنتيػػػػػا عمػػػػػى العػػػػػراؽ

رت تشػػػػّكؿ تيديػػػػدًا فعميػػػػًا لنفػػػػوذ الواليػػػػات وبالتػػػػالي صػػػػا ،النػػػػووي
ويبػػػػػدو ذلػػػػػؾ  ،فػػػػػي المنطقػػػػػة واسػػػػػتراتيجيتياالمتحػػػػدة ومصػػػػػالحيا 

واضػػػحًا مػػػف خػػػ ؿ التيديػػػدات اإليرانيػػػة المسػػػتمرة لمنػػػابع الػػػنفط 
باإلضػػػافة إلػػػى  ،وتيديػػػد إسػػػرائيؿ بمحوىػػػا مػػػف الوجػػػود ،وممراتػػػو

تيديػػػػػػد اسػػػػػػتقرار الػػػػػػدوؿ العربيػػػػػػة الخميجيػػػػػػة وخاصػػػػػػة السػػػػػػعودية 
وسػػػػػعييا لمسػػػػػيطرة الماديػػػػػة والسياسػػػػػية عمػػػػػى الخمػػػػػيج  ،والبحػػػػريف
 .(1022 ،)كياليالعربي 

بػػػػالنظر إلػػػػى تعػػػػاظـ قػػػػوة حركػػػػات اإلسػػػػ ـ  التحةةةةدي السةةةةاد :
السياسػػػي والتػػػي باتػػػت تشػػػكِّؿ القػػػوة األكبػػػر فػػػي التحػػػوالت التػػػي 

تمػػػؾ  ،شػػػاىدتيا المنطقػػػة العربيػػػة مػػػا بعػػػد رػػػورات الربيػػػع العربػػػي

مواقػػػؼ وسياسػػػات تتنػػػاقض مػػػع عػػػدد مػػػف  الحركػػػات التػػػي تتبنػػػى
وليػا  ،مصالح وسياسات الواليات المتحدة فػي المنطقػة مػف جيػة

وصػارت تقػود حممػة  ،موقؼ أيديولوجي مف المشروع الصػييوني
وتدعـ المقاومػة الفمسػطينية  ،ضد الوجود اإلسرائيمي في المنطقة

وىػػػو مػػػا يشػػػكِّؿ مخػػػاطر عمػػػى وجػػػود إسػػػرائيؿ  ،مػػػف جيػػػة أخػػػرى
والػػػػػذي يعػػػػػد بالنتيجػػػػػة تيديػػػػػدًا لممصػػػػػالح  ،ي المنطقػػػػػةوأمنيػػػػػا فػػػػػ

انط قػػا مػػف أف وجػػود إسػػرائيؿ وضػػماف  ،األمريكيػػة فػػي المنطقػػة
 أمنيا يدخؿ ضمف المصالح األمريكية في منطقة الوطف العربي

(www.mesc.com.jo/OurVision/2011/16.html.)   

تعػػػاني الواليػػػات المتحػػػدة مػػػف أزمػػػة اقتصػػػادية  التحةةةدي السةةةابع:
وذلؾ عمى خمفية األزمة  ،حادة تندر بأفوؿ نجـ أمريكا اقتصادياً 

 ،(1007)الماليػػػػة التػػػػي يعانييػػػػا االقتصػػػػاد األمريكػػػػي منػػػػذ عػػػػاـ 
يقابمو مف  ،والتي أوصمت االقتصاد األمريكي إلى حافة االنييار

سػػػػػيوي خػػػػػر صػػػػػعود سػػػػػرب النمػػػػػور فػػػػػي الشػػػػػرؽ اآالجانػػػػػب اآ
يتوقػع  الكريػروف مػف خبػراء االقتصػاد و  ،اليند والياباف  ، الصيف

أف الصػػػػيف ستصػػػػبح االقتصػػػػاد األوؿ فػػػػي العػػػػالـ بحمػػػػوؿ عػػػػاـ 
وبػػػذلؾ صػػػارت الصػػػيف تمرّػػػؿ مصػػػدر التيديػػػد الرئيسػػػي  ،1014

مػػػػػا أدى إلػػػػػػى إدارة  ،لمواليػػػػػات المتحػػػػػدة عمػػػػػػى السػػػػػاحة الدوليػػػػػػة
طقة العربيػة وعػدة منػاطؽ الواليات المتحدة األمريكية ظيرىا لممن

عػػادة تػػدوير البوصػػمة األمريكيػػة فػػي اتجػػاه الشػػرؽ وىػػو  ،أخػػرى وا 
ؿ االىتمػػاـ األمريكػػي فػػػي  ،مػػا ُعػػرؼ بػػػ  االسػػتدارة شػػرقًا   وتحػػول
 (.2104 ،مجيب) اتجاه آسيا وحوض الباسيفيكي

الخيةةةةارات المتاحةةةةة لمسياسةةةةة الخارجيةةةةة األمريكيةةةةة تجةةةةاه  .5
 :المنطقة العربية

: بالنظر إلى األزمة المالية التي تمر بيا الواليات األو الخيار  
المتحدة والتي  تحولت إلى أزمة اقتصادية ضاغطة عمى القػرار 

األمر الذي بات يمردؿ البعد غيػر  ،السياسي والعسكري األمريكي
وانعكػس  ،المعمف في تخفيؼ أعبػاء االنتشػار العسػكري الخػارجي

ؿ خفػػػض المسػػػاعدات كػػذلؾ عمػػػى العامػػػؿ االقتصػػػادي مػػػف خػػػ 
 ،(1022 ،راشػد) والمنح الخارجية التػي تقػدميا الواليػات المتحػدة

وتأسيسػػػػػػًا عمػػػػػػى ذلػػػػػػؾ سػػػػػػتعمؿ اإلدارة األمريكيػػػػػػة عمػػػػػػى تغييػػػػػػر 
وذلػؾ مػػف خػػ ؿ  ،فػػي تحقيػؽ أىػػدافيا فػي المنطقػػة  اسػتراتيجيتيا

شػػبكة مػػف التحالفػػات اإلقميميػػة والدوليػػة بمػػا يضػػمف ليػػا تحقيػػؽ 
مصػػػػالحيا بأقػػػػؿ تكػػػػاليؼ ممكنػػػػة يتحمػػػػؿ فييػػػػا حمفاؤىػػػػا العػػػػبء 
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أي مػػػا  ،األكبػػػر فػػػي التعامػػػؿ مػػػع أزمػػػات المنطقػػػة فػػػي المسػػػتقبؿ
ويمرّػػؿ التػػدخؿ  ،أو القيػػادة مػػف الجػػو ،يسػػمى القيػػادة مػػف الخمػػؼ
يػػة النمػػوذج القابػػؿ لمتكػػرار لمتعامػػؿ مػػع األمريكػػي فػػي الحالػػة الميب

بػػػؿ وفػػػي  ،أيػػػة أزمػػػات قادمػػػة لػػػيس فػػػي الػػػوطف العربػػػي فحسػػػب
 مناطؽ أخرى مف العالـ.

بػػالرغـ مػػف أف منطقػػة الػػوطف العربػػي تظػػؿ ليػػا  الخيةةار الثةةاني:
ولكػػػػف  يبػػػػدو أف  ،دالالتيػػػػا  فػػػػي السياسػػػػة الخارجيػػػػة األمريكيػػػػة
الشيء مف حضورىا الواليات المتحدة بدأت مؤخرًا تقمص بعض 

كما عزمت عمػى  تخفػيض وجودىػا العسػكري النػوعي  ،السياسي
عػػادة توزيعػػو فػػي المنطقػػة واتجيػػت إلػػى تغميػػب لغػػة التسػػييس  ،وا 

 والتعويػؿ عمػى القػوة الناعمػة  الدبموماسػية  ،عمى منطؽ العسػكرة
بيػػػد أف ىػػػذا التوجػػػو لػػػـ  ، العسػػػكرية  عمػػػى حسػػػاب القػػػوة الصػػػمبة

ظيرىػػا بالكامػػؿ عػػف  وال يعنػػي أف واشػػنطف أدارت ،انسػػحابايكػف 
بقدر ما ىو تغيير  طفيؼ فػي األسػاليب والوسػائؿ بمػا  ،المنطقة

        يتػػػػػيح لػػػػػبعض األطػػػػػراؼ اإلقميميػػػػػة مسػػػػػاحة لمعػػػػػب دور رئيسػػػػػيٍ 
دارة أوضػػػاعيا والتعامػػػؿ مػػػع مسػػػتجداتيا  ،فػػػي قضػػػايا المنطقػػػة وا 

خارجيػػة  وأخػػرى ،وبعػػض ىػػذه الػػدوؿ إقميميػػة وىػػي قطػػر وتركيػػا
وىػػػػػي فرنسػػػػػا والتػػػػػي تضػػػػػطمع بميمػػػػػة  الحػػػػػرب عمػػػػػى اإلرىػػػػػاب 
               والتصػػػػػػػػػػػػدي لمعنػػػػػػػػػػػػؼ الجيػػػػػػػػػػػػادي ضػػػػػػػػػػػػد المصػػػػػػػػػػػػالح الغربيػػػػػػػػػػػػة 

 االسػػتراتيجيباإلضػػافة إلػػى إسػػرائيؿ  الحميػػؼ  ،(1022 ،) راشػػد
لواشػػػنطف  ال عػػػب األساسػػػي والمحتػػػرؼ ضػػػمف تشػػػكيمة وكػػػ ء 

ف ىػػذه األدوار كانػػت عممػػًا بػػأ   السياسػػة األمريكيػػة فػػي المنطقػػة
لػى وقػػت قريػػب أمريكيػػة حصػراً  وتبقػػى واشػػنطف حاضػػرة دائمػػًا  ،وا 

عنػػػػد  ،بالتػػػدخؿ وبكػػػػؿ الوسػػػائؿ المناسػػػػبة فػػػي تطػػػػورات المنطقػػػة
 شعورىا بأف مصالحيا الحيوية صارت عمى المحؾ.

السػعي لتحقيػؽ تقػارب أو انفػراج فػي الع قػة مػع  الخيار الثالث:
لموصػػوؿ إلػػى حمػػوؿ أو تفػػاىـ حيػػاؿ الخ فػػات والمشػػاكؿ  ،إيػػراف

وتنسػػػػيؽ  ،العالقػػػػة بشػػػػأف الممػػػػؼ النػػػػووي اإليرانػػػػي وأمػػػػف الخمػػػػيج
الجيػػػػػود إلعػػػػػادة ترتيػػػػػب األوضػػػػػاع فػػػػػي المنطقػػػػػة خػػػػػ ؿ الفتػػػػػرة 

وفػػػػػػي سػػػػػػبيؿ تحقيقيػػػػػػا ىػػػػػػذا الخيػػػػػػار يبػػػػػػدو أف اإلدارة  ،القادمػػػػػػة
ى أرض األمريكية عازمة عمى مواصمة ىذا التوجػو وتجسػيده عمػ

 ،رغـ معارضة إسرائيؿ وعدـ رضا دوؿ الخميج مف جيػة ،الواقع
ومساعي اإلدارة األمريكية  الرامية إلقنػاع األطػراؼ المعنيػة بػأف 
التوصؿ إلى تسوية الموضوعات العالقة مع إيراف بما فييا ممؼ 

برنامجيػػػػػػا النػػػػػػووي يمبػػػػػػي مطالػػػػػػب جميػػػػػػع األطػػػػػػراؼ ويسػػػػػػتجيب 
 لتحفظاتيا مف جية أخرى.

إف المؤشػرات السياسػية التػي بػرزت عمػى المشػيد الرابع:  الخيار
وبػػروز منافسػػػيف   ،السياسػػي العربػػي بعيػػد رػػػورات الربيػػع العربػػي

يػراف  صػاروا يمرمػوف  جدد عمى الساحة العربية  الصيف روسػيا وا 
وذلػػػؾ بسػػػبب  ،مػػػواطف تيديػػػد لممصػػػالح األمريكيػػػة فػػػي المنطقػػػة

فػػػػػػػػػي حسػػػػػػػػػاباتيا التػػػػػػػػػي ارتكبتيػػػػػػػػػا اإلدارة األمريكيػػػػػػػػػة  خطػػػػػػػػػاءاأل
والتػي  ،ومعادالتيا وتعامميا مع أحداث الربيػع العربػي ومخرجاتػو

فػػػػي  االسػػػػتراتيجييفكػػػادت تكمفيػػػػا خسػػػػارة  وفقػػػػداف أىػػػػـ حمفائيػػػػا 
ومنيػػا عمػػى سػػبيؿ المرػػاؿ: مصػػر بسػػبب الكيفيػػة التػػي  ،المنطقػػة

تعاممت بيا واشػنطف إزاء تسػارع التغيػرات السياسػية التػي أعقبػت 
والسعودية بسبب تقػارب واشػنطف ػ  ،(ارؾحسني مب)سقوط نظاـ 

رغػػػػػػـ التيديػػػػػػدات اإليرانيػػػػػػة المسػػػػػػتمرة ل مػػػػػػف القػػػػػػومي  ،طيػػػػػػراف
األمػػػر الػػػذي يتعػػػيف عمػػػى اإلدارة األمريكيػػػة بضػػػرورة   ،الخميجػػػي

يجػػػػػاد سػػػػػيناريوىات  ،التػػػػػي ارتكبتيػػػػػا الخطػػػػػأالتحػػػػػرؾ لتتػػػػػدارؾ  وا 
وتصورات تسػتطيع مػف خ ليػا التوصػؿ إلػى قواعػد جديػدة لمعبػة 

مػػػػػػػع نمػػػػػػػط األنظمػػػػػػػة الجديػػػػػػػدة وتوجيػػػػػػػات  ياسػػػػػػػية  تتماشػػػػػػػىالس
 سػػبيؿ المحافظػػة عمػػى  مصػػالحيا فػػي المنطقػػة  حكوماتيػػا فػػي 

(www.mesc.com.jo/OurVision/2011/16.html.) 

إف اسػػػػػػتدارة بوصػػػػػػمة السياسػػػػػػة الخارجيػػػػػػة  الخيةةةةةةار الخةةةةةةام :
عػػػػادة ضػػػػبطيا فػػػػي اتجػػػػاه الشػػػػرؽ وتبنػػػػي الواليػػػػات  ،األمريكيػػػػة وا 

 ،المتحػػػػدة سياسػػػػة إعػػػػادة التػػػػوازف نحػػػػو آسػػػػيا وحػػػػوض الباسػػػػفيؾ
 (:2104 ،)مجيبينطمؽ مف عدة مبررات يأتي في مقدمتيا 

ػػػػػ تنػػػػاقص األىميػػػػة النسػػػػبية لمنطقػػػة الػػػػوطف العربػػػػي بالمقارنػػػػة 2
حيػػث صػػارت  الصػػيف قػػوة  ،بآسػػيا ومنطقػػة الحػػوض الباسػػيفيكي

ال يسػػتياف بيػػا وباتػػت تشػػكدؿ المصػػدر األكرػػر تيديػػدًا لممصػػالح 
 .األمريكية في تمؾ المنطقة

ػػػػ تتطمػػع اإلدارة األمريكيػػة مػػف مضػػموف االسػػتدارة شػػرقًا تحقيػػؽ 1
سػػػيوي تػػػنعكس تصػػػادية وأمنيػػػة فػػػي منطقػػػة الشػػػرؽ اآمكاسػػػب اق

 .إيجابيًا عمى مستقبؿ الواليات المتحدة

  فػػػي  Time Outاعتبػػػار التحػػػوؿ شػػػرقًا وقػػػت مسػػػتقطع  ػػػػػ 2
السػتعادة  ،ماراتوف السياسة األمريكيػة فػي منطقػة الػوطف العربػي

ممػػػػا اضػػػػطرىا  ،قواىػػػػا بعػػػػد تكبػػػػدىا خسػػػػائر بشػػػػرية واقتصػػػػادية
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لمتخفيػػػػؼ مػػػػف تواجػػػػدىا وتكميػػػػؼ وكػػػػ ء مورػػػػوقيف يتولػػػػوا ميمػػػػة 
اتجػاه وأف ىػذا التحػوؿ فػي  ،حماية مصالحيا في الػوطف العربػي

بيػػد أف  ،الشػػرؽ لػػف يبعػػد الواليػػات المتحػػدة طػػويً  عػػف المنطقػػة
ف ُصنعت خصيصًا نحو آسيا  استراتيجية االستدارة شرقًا ذاتيا وا 

وحػػػػػوض الباسػػػػػيفيكي وبالتحديػػػػػد لمواجيػػػػػة نمػػػػػو سػػػػػرب النمػػػػػور 
فعنيػا تتضػمف فػي جانػب منيػا عمػى اسػتمرارية  ،وخاصة الصػيف
ف  األمريكػػي االسػػتراتيجياىتمػػاـ الفكػػر  بمنطقػػة الػػوطف العربػػي وا 

باإلضػػافة  إلػػػى أف طريػػؽ العػػودة إلػػى عمػػػؽ  ،كػػاف بتركيػػز أقػػؿ
منطقػة الػوطف العربػي مميػد ومفتػػوح أمػاـ الواليػات المتحػدة متػػى 

 شعرت بأف مصالحيا صارت عرضة لمتيديد.

وبامػػا ة  إدارة الػػرئيس أتسػػعى اإلدارة األمريكيػػ الخيةةار السةةاد :
ء الػذاتي مػف مصػادر الطاقػة بحمػوؿ الرانيػة  عمػى تحقيػؽ االكتفػا

والػػذي ظػػؿ فػػي مقدمػػة سػػمـ أولويػػات مصػػػالحيا  ،(1026) عػػاـ
وفػػي حالػػة  ،فػػي منطقػػة الػػوطف العربػػي عمػػى مػػدى عقػػود طويمػػة

وتمكنيػا مػف تػػأميف  االسػتراتيجينجاحيػا فػي تحقيػؽ ىػذا اليػدؼ 
مػػا يعنػػي بدايػػة العػػد التنػػازلي فػػي  ،مصػػادر الطاقػػة ال زمػػة ليػػا

 ،(2103 ،مطػػػاوع)اعتمػػاد الواليػػات المتحػػدة عمػػػى الػػنفط العربػػي
وىذا ُمتغير مف شأنو دفع السياسة األمريكية إلجػراء تغيػرات فػي 
سياسػػػػػتيا التصػػػػػالحية إزاء دوؿ الخمػػػػػيج العربػػػػػي وفػػػػػي مقػػػػػدمتيا 

بمػػػػػا يؤكػػػػػد أف الع قػػػػػات الدوليػػػػػة تقػػػػػـو عمػػػػػى مبػػػػػدأ  ،السػػػػػعودية
 الح فيما بيف الدوؿ دائما وفقط. المص

 الخاتمة

ُتمردػػػؿ منطقػػػة الػػػوطف العربػػػي أحػػػد المنػػػاطؽ الميمػػػة ألي عمميػػػة 
تنافس دولي عمى النفوذ في العالـ بسبب ما تتميز بو مػف موقػع 

وما تزخر بو مف موارد وخاصػة الػنفط مػف  ،استراتيجي مف جية
 باإلضػػػػػافة إلػػػػى التحػػػػوالت التػػػػػي بػػػػدأت تشػػػػػاىدىا ،جيػػػػة أخػػػػرى

تحػػرص الواليػػات المتحػػدة عمػػى أف  لػػذا ،المنطقػػة العربيػػة مػػؤخراً 
تواكػػػب سياسػػػتيا الخارجيػػػة إزاء منطقػػػة الػػػوطف العربػػػي وفػػػؽ مػػػا 

وذلػؾ بمػا يحقػؽ  ،تشاىده الساحة الدولية مف متغيػرات وتطػورات
وفػي سػبيؿ ذلػؾ ُتكيدػؼ  ،أىدافيا ويضػمف مصػالحيا فػي المنطقػة

اإلدارة األمريكيػػػػة مواقفيػػػػا مػػػػف خػػػػ ؿ تػػػػدوير بوصػػػػمة سياسػػػػتيا 
الخارجيػػة و ضػػبطيا وفػػؽ تػػأرير تمػػؾ المتغيػػرات بمػػا يػػؤدي إلػػى 

 ،أو إجراء تعدي ت عمييا ،مراجعة مصفوفة أىدافيا إما بتغييرىا
واختيػػػػار األسػػػػاليب والوسػػػػائؿ  ،أو إعػػػػادة ترتيػػػػب سػػػػمـ أولوياتيػػػػا

ل زمػػػة لتحقيقيػػػا بمػػػا يضػػػمف الحفػػػاظ عمػػػى مصػػػالحيا الُمرمػػػى وا
وىػػو  ،واسػػتمرار ىيمنتيػػا عمػػى المنطقػػة وسػػيطرتيا عمػػى مقػػدراتيا

مػػػا تػػػػـ الوقػػػوؼ عميػػػػو وتبيانػػػو مػػػػف خػػػ ؿ تسػػػػميط الضػػػوء عمػػػػى 
السياسة الخارجيػة األمريكيػة تجػاه منطقػة الػوطف العربػي  خػ ؿ 

ميػػػة تمػػػؾ المراحػػػؿ التػػػي شػػػاىدت متغيػػػرات دوليػػػة غايػػػة فػػػي األى
خمدفػػػت آرػػػػارًا سياسػػػية واقتصػػػػادية واجتماعيػػػػة فػػػي مختمػػػػؼ بقػػػػاع 

كمػػػا نػػػتج عنيػػػا تػػػداعيات أدت إلػػػى إعػػػادة قػػػراءة المشػػػيد  ،العػػػالـ
السياسػػي الػػدولي وترتيػػب أوضػػاعو بػػعط ؽ اسػػتراتيجيات جديػػدة 
وبػػػروز تكػػػت ت وأحػػػ ؼ وأقطػػػاب أسػػػيمت جميعيػػػا فػػػي إعػػػادة 

بػرى وعمػى رأسػيا تشكيؿ مناطؽ العػالـ حسػب مصػالح الػدوؿ الك
والتػػي حرصػػت عمػػى مػػدار إداراتيػػا  ،الواليػػات المتحػػدة األمريكيػػة

المتعاقبػػػػػة عمػػػػػى مواكبػػػػػة سياسػػػػػتيا الخارجيػػػػػة وتكيفيػػػػػا مػػػػػع تمػػػػػؾ 
ويعمػػؿ  ،المتغيػػرات بمػػا يػػت ءـ مػػع توجياتيػػا السياسػػية مػػف جيػػة

عمػػػػى تحقيػػػػؽ أىػػػػدافيا وحمايػػػػة مصػػػػالحيا الحيويػػػػة فػػػػي منطقػػػػة 
 والتي تتبمور في اآتي:  ،الوطف العربي مف جية أخرى

ضػػػػماف تػػػػدفؽ إمػػػػدادات الػػػػنفط العربػػػػي واسػػػػتقرار أسػػػػعاره عنػػػػد  .2
 مستوى مناسب.

ضػػػػػػماف بقػػػػػػاء إسػػػػػػرائيؿ ووجودىػػػػػػا وأمنيػػػػػػا وتفوقيػػػػػػا العسػػػػػػكري  .1
 والتكنولوجي في المنطقة.

احتػػػواء الخطػػػر السػػػوفيتي والحيمولػػػة دوف تمػػػدد الشػػػيوعية فػػػي  .2
 المنطقة. 

ة مػػػػػػف شػػػػػػأنيا تيديػػػػػػد منػػػػػػع ظيػػػػػػور أي قػػػػػػوى دوليػػػػػػة أو إقميميػػػػػػ .3
 المصالح األمريكية في منطقة الوطف العربي.

منػػع إيػػراف مػػف إنتػػاج أو امػػت ؾ السػػ ح النػػووي الػػذي سػػيكوف  .4
مصػػدر تيديػػد حقيقػػي لمصػػالح األمريكيػػة فػػي المنطقػػة العربيػػة 

 وتيديد وجود وأمف إسرائيؿ مف جية أخرى. ،مف جية

خػػػػص المحافظػػػػة عمػػػػى الوضػػػػع القػػػػائـ فػػػػي المنطقػػػػة وعمػػػػى األ .5
الدوؿ الصديقة لمواليات المتحدة لضماف االستقرار بمػا يضػمف 

 حماية مصالحيا في المنطقة.

فػػرض اإلصػػ ح السياسػػي ونشػػر الديمقراطيػػة وحقػػوؽ اإلنسػػاف  .6
فػػي المنطقػػػة العربيػػػة بمختمػػؼ السػػػبؿ والوسػػػائؿ بمػػا فييػػػا القػػػوة 

 العسكرية. 
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محاربػػػػة اإلرىػػػػاب وتجفيػػػػؼ منابعػػػػو باسػػػػتخداـ القػػػػوة العسػػػػكرية  .7
بشكؿ مباشر أو عبػر وكػ ء محميػيف  دوؿ عربيػة   أو إقميميػة 

  إسرائيؿ   

 وقد خمصت الدراسة إلى النتائج التالية:

ؿ الػػػػنفط مػػػػف أولويػػػػات محػػػػددات السياسػػػػة األمريكيػػػػة فػػػػي يمرّػػػػ .2
وأحػػػػػد أىػػػػػـ مصػػػػػالحيا الحيويػػػػػة فػػػػػي  ،منطقػػػػػة الػػػػػوطف العربػػػػػي

العوامػػػؿ الحاضػػرة فػػػي ذىػػػف لػػػذلؾ يعتبػػػر الػػنفط مػػػف  ،المنطقػػة
وتبعػػًا لػػذلؾ  صػػار  ،اع القػػرار فػػي الواليػػات المتحػػدةدوائػػر صػػنّ 

اسػػػتخداـ القػػػوة العسػػػكرية ىػػػو اآليػػػة المناسػػػبة ضػػػد أي تػػػدخؿ 
أو حتػػػػػى إقميمػػػػػي لضػػػػػماف تػػػػػدفؽ الػػػػػنفط وباألسػػػػػعار  ،أجنبػػػػػي

ومػا يؤكػد  ،المعتدلة إلػى الواليػات المتحػدة وحمفائيػا فػي الغػرب
مػف السػيطرة عمػى ىذه السياسة الغػزو األمريكػي لمعػراؽ لمنعػو 

 نفط الخميج والذي يقدر بحوالي رمري االحتياطي العالمي.
إف الواليػػات المتحػػػدة األمريكيػػػة التػػي تػػػدرؾ جيػػػدًا أف  نيػػػوض  .1

العرب وتقػدميـ واتحػادىـ سػيعمؿ عمػى تيديػده مصػالحيا  فػي 
ويػػنعكس سػػمبيًا عمػػى وجػػود إسػػرائيؿ وأمنيػػا  ،المنطقػػة مػػف جيػػة
يات المتحدة جيودىا مف أجؿ لذلؾ تبدؿ الوال ،مف جية أخرى

إضعاؼ الصؼ العربػي وتجسػيد الفرقػة بػيف البمػداف العربيػة و 
إرىاقيػػػا وتفكيػػػؾ ع قاتيػػػا وخمػػػؽ شػػػعور لػػػدى معظػػػـ األنظمػػػة 
العربيػة الحاكمػة أف اسػػتمرار وبقائيػا فػي الحكػػـ مػرتيف بػػالقرار 

  األمريكي.  
ء مف ذرائع التدخؿ األمريكي في منطقػة الػوطف العربػي  احتػوا .2

التوسع السوفييتي  في منطقة الوطف العربي  وذلؾ أعماال لما 
جػػاء فػػي  مبػػدأ إيزنيػػاور  الػػذي يفتػػرض وجػػود خطػػر سػػوفيتي 
مباشػػر أو عػػف طريػػؽ تسػػمؿ العناصػػر الشػػيوعية إلػػى مفاصػػؿ 

 الدوؿ الميددة. 
ترتػػػب عمػػػػى انييػػػػار االتحػػػػاد السػػػػوفيتي حريػػػػة حركػػػػة الواليػػػػات  .3

العسػكرية كأحػد أدوات  تنفيػػذ المتحػدة فػي االعتمػاد عمػى القػوة 
الردع التي  الستراتيجيةسياستيا الخارجية لتحقيؽ أىدافيا وفقًا 

تيديػدات  ةتمكنيا مف الحفاظ عمى توازف القوى في مواجيػة أيػ
 لمصالحيا الحيوية  في المنطقة العربية.

تتفػػػػؽ جميػػػػع اإلدارات المتعاقبػػػػػة عمػػػػى البيػػػػػت األبػػػػيض عمػػػػػى  .4
ت المتحػػػدة لمواليػػػا االسػػػتراتيجيلحميػػػؼ اضػػػماف أمػػػف إسػػػرائيؿ 

واسػػػػتمرار وجودىػػػػا وتفوقيػػػػا  ،منطقػػػػةووكيميػػػػا اإلقميمػػػػي فػػػػي ال

ويظيػػػػػػر ذلػػػػػػؾ مػػػػػػف خػػػػػػ ؿ الػػػػػػػدعـ  ،العسػػػػػػكري والتكنولػػػػػػوجي
ال محدود التي تغدؽ بو واشنطف عمى إسرائيؿ ماديًا وعسكريًا 

 وسياسيًا.  
 اتبعت الواليات المتحدة سياسة االحتواء المزدوج باتجاه العراؽ .5

يػػػػراف  ومنػػػػع األخيػػػػرة مػػػػف امت كيػػػػا لمسػػػػ ح النػػػػووي يكػػػػوف  ،وا 
بػػػػؿ تيديػػػػد المصػػػػالح  ؛مصػػػػدرًا لػػػػيس لتيديػػػػد إسػػػػرائيؿ فحسػػػػب

 األمريكية في المنطقة . 
فشػػؿ السياسػػة األمريكيػػة فػػي فػػرض اإلصػػ ح السياسػػي ونشػػر  .6

ويظػػؿ النمػػوذج  ،الديمقراطيػػة بػػالقوة فػػي منطقػػة الػػوطف العربػػي
كمػػػا سػػػاقت  ،لػػػى نمػػػوذج يحتػػػدا بػػػوالعراقػػػي  الػػػذي لػػػـ يتحػػػوؿ إ

بػػؿ تحػػوؿ إلػػى نمػػوذج لمعنػػؼ يقتػػرب  ،الواليػػات المتحػػدة لػػذلؾ
مػا يؤكػد  ،خير دليؿ عمى فشؿ ىذه السياسة ،لمحرب األىمية  

أف فػػرض الديمقراطيػػة وفقػػًا لمرؤيػػة األمريكيػػة ال تتعػػدى كونيػػا 
بػػػػػديً  لمصػػػػػطمح تغييػػػػػر األنظمػػػػػة العربيػػػػػة المناوئػػػػػة لمسياسػػػػػة 

والتي تصنفيا الواليػات المتحػدة بالػدوؿ   ،في المنطقةاألمريكية 
 المارقة أو دوؿ الشر.

نتج عف الغزو األمريكي لمعراؽ  كما في أفغانستاف  تزايد نفوذ  .7
جماعػػػػات اإلسػػػػ ـ السياسػػػػي المتطػػػػرؼ والجيػػػػادي فػػػػي عديػػػػد 

األمػػػػػر الػػػػػذي جعػػػػػؿ الحركػػػػػات  ،البمػػػػػداف العربيػػػػػة واإلسػػػػػ مية
ي تمرّػػػػؿ الخطػػػػر األوؿ عمػػػػى اإلسػػػػ مية ذات الطػػػػابع الجيػػػػاد

باعتبارىػػػػا تمرّػػػػؿ روح  ،األمريكيػػػػة تجػػػػاه المنطقػػػػة ةاالسػػػػتراتيجي
الممانعػػػة والمقاومػػػة لممشػػػروع األمريكػػػي وكونيػػػا حركػػػات ذات 

 إيديولوجية رابتة. 
اتضػػػػػح أسػػػػػموب ازدواجيػػػػػة المعػػػػػايير واالنتقائيػػػػػة فػػػػػي السياسػػػػػة  .8

يػػػا األمريكيػػػة الخارجيػػػة تجػػػاه المنطقػػػة العربيػػػة مػػػف خػػػ ؿ جعم
لمعايير نشر الديمقراطية وحقوؽ اإلنسػاف وفقػًا لع قػات الػدوؿ 

وتصػػػػػنيؼ مواقفيػػػػػا فػػػػػي قػػػػػاموس  ،العربيػػػػػة بالواليػػػػػات المتحػػػػػدة
والػػػػذي تشػػػػكؿ فيػػػػو المصػػػػالح األمريكيػػػػة  ،السياسػػػػة األمريكيػػػػة

 المحدد األوؿ لتمؾ السياسات.
متغيػػػرًا  (1002)شػػػكدمت أحػػػداث الحػػػادي عشػػػر مػػػف سػػػبتمبر  .20

مفصميًا ألقى بظ لو عمػى  السياسػة الخارجيػة األمريكيػة إزاء 
وذلػػؾ بتبنييػػا لمبػػدأ  ،منطقػػة الػػوطف العربػػي والعػػالـ اإلسػػ مي

وأخػػػذت مػػػف ذلػػػؾ الػػػذرائع والمبػػػررات  ،الحػػػرب ضػػػد اإلرىػػػاب
لمتػػدخؿ فػػي شػػئوف المنطقػػة وبمػػا يتماشػػى والمنطػػؽ األمريكػػي 

وتبنػػت أشػػكاؿ  ،ضػػدنا القػػائـ عمػػى مبػػدأ  مػػف لػػيس معنػػا فيػػو 
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والحػرب  ،ونماذج ومسميات عسكرية جديدة كالحرب بالوكالػة
 والحرب الوقائية.         ،االستباقية

لبمداف الربيػع العربػي أىػـ العوامػؿ  االستراتيجيةمردمث األىمية  .22
التػػي أردػػرت عمػػى مواقػػؼ الواليػػات المتحػػدة مػػف رػػورات الربيػػع 

رػػػورات عمػػػى مصػػػالحيا العربػػػي ورؤيتيػػػا لمػػػدى تػػػأرير ىػػػذه ال
وذلػػؾ لتفػػاوت أىميػػة بمػػداف الربيػػع  ،فػػي المنطقػػة االسػػتراتيجية
حيػػػػث تتصػػػػدر مصػػػػر  ،األمريكيػػػػة االسػػػػتراتيجيةالعربػػػػي فػػػػي 

 ،اسػتراتيجيةوسوريا األولوية في درجػة أىميتيػا العتبػارات جيو 
فػػي حػػيف تكتسػػب  ،وتػػأتي أىميػػة ليبيػػا بحكػػـ مواردىػػا النفطيػػة

ة دوف تحوليػػػا إلػػػى مركػػػز لتنظػػػيـ الػػػيمف أىميتيػػػا فػػػي الحيمولػػػ
القاعػػػدة ينطمػػػؽ منيػػػا فػػػي حربػػػو ضػػػد الػػػدوؿ الغربيػػػة وتيديػػػد 

قػػػؿ مػػػف أبينمػػػا تػػػأتي تػػػونس فػػػي مرتبػػػة  ،المصػػػالح األمريكيػػػة
ستراتيجية واالقتصادية بالمقارنة بنظيراتيا  حيث أىميتيا الجيوا 

وعكػػػػس ىػػػذا التصػػػػنيؼ مواقػػػػؼ   ،مػػػف بمػػػػداف الربيػػػع العربػػػػي
تعاممػػت مػػع  إزاء بمػػداف الربيػػع العربػػي والتػػي اإلدارة األمريكيػة

األمػػر الػػذي ألقػػى  بظ لػػو عمػػى  ،كػػؿ واحػػدة منيػػا عمػػى حػػدة
 ،تمػػػػؾ المواقػػػػػؼ والتػػػػػي تباينػػػػػت بػػػػيف الغمػػػػػوض والحػػػػػذر تػػػػػارة

  والتخبط واالرتباؾ واالنتقائية تارة أخرى.
تراجػػػع النفػػػوذ األمريكػػػي فػػػي المنطقػػػة العربيػػػة وعػػػودة القطػػػب  .21

ويتجمػى  ،عمى المشيد السياسي الدوليالروسي كفاعؿ مؤرر 
ذلػػػػػػؾ مػػػػػػف خػػػػػػ ؿ مواقػػػػػػؼ روسػػػػػػيا إزاء األزمػػػػػػة فػػػػػػي سػػػػػػوريا 
ومسػػاندتيا ليػػا كحميػػؼ اسػػتراتيجي وتقػػديميا الػػدعـ الموجسػػتي 

صػػرارىا عمػػى  ،والسياسػػي وكػػذلؾ العسػػكري لمنظػػاـ السػػوري وا 
وأف مسػػألة بقػػاء األسػػد فػػي  ،الحػػؿ السياسػػي ل زمػػة السػػورية

 يوف أنفسيـ.السمطة يقررىا السور 
إف الخػػػػروج األمريكػػػػي مػػػػف منطقػػػػة الػػػػوطف العربػػػػي ال يعنػػػػي  .22

نمػػػػا يعبػػػػر عػػػػف إعػػػػادة إ ،بالضػػػػرورة خروجػػػػًا نيائيػػػػًا وال مطمقػػػػاً 
ىندسػػة الع قػػات والتوازنػػات اإلقميميػػة التػػي تشػػاىدىا السػػاحة 

 ،وتعصؼ بالمنطقة العربية بشػكؿ خػاص ،الدولية بشكؿ عاـ
وبالتالي فعف التدخؿ األمريكي في شئوف المنطقة مستقبً  لف 

إذ  ،يكػػوف مباشػػرًا كمػػا كػػاف عميػػو الحػػاؿ فػػي الفتػػرات السػػابقة
نوعيػػػػػة تضػػػػػمف مػػػػػف خ ليػػػػػا  اسػػػػػتراتيجيةانتيجػػػػػت واشػػػػػنطف 

 ،تقػػـو عمػػى  أسػػموبيف ،الحفػػاظ عمػػى مصػػالحيا فػػي المنطقػػة
ورة اسػػػتخداـ أدوات ووسػػػائؿ عسػػػكرية ولوجسػػػتية متطػػػ األو :

أو مػػػػا يسػػػػمى  ،تػػػػديرىا الواليػػػػات المتحػػػػدة بػػػػالتحكـ عػػػػف بعػػػػد

والػذي يعتمػد عمػى  أما األسموب الثةاني: ، بالتدخؿ مف الجو 
والتػي  ،وك ء يناط بيـ ميمة إدارة ومتابعة القضػايا اإلقميميػة

قػػػػد تصػػػػؿ إلػػػػى خػػػػوض حػػػػروب فػػػػي المنطقػػػػة بالنيابػػػػة عػػػػف 
                            .لخمؼ وىو ما ُيعرؼ  بالتدخؿ مف ا ،الواليات المتحدة

 المراجع

(. العػػػرب وتػػػوازف القػػػوى فػػػي القػػػرف 2884إبػػػراىيـ ) ،ـأبػػػو خػػػزا .2
 ،طػػرابمس ،مكتبػػة طػػرابمس العمميػػة العالميػػة ،الواحػػد والعشػػريف

 ليبيا.
مسػتقبؿ  الخيارات الصعبة(. 1024) محمد سعيد  ،أبو عامود .1

 ،مجمػة السياسػة الدوليػة سياسة األمريكية في الشرؽ األوسط،ال
 . (288(، العدد )40)المجمد 

 الشػػرؽ فػػي الكبػػرى القػػوى تحػػوالت (.1023)أبػػوبكر ،الدسػػوقي .2
 لمدراسػػػػات األىػػػػراـ مركػػػػز، الدوليػػػػة السياسػػػػة مجمػػػػة ، األوسػػػػط

  يناير  ،284 العدد، 38 المجمد ، القاىرة ، االستراتيجية

 الخػػػارجي السياسػػػي السػػػموؾ (.1021) حمػػػد حميػػػد ،السػػػعدوف .3
 كميػػة، والدوليػػة السياسػػية المجمػػة ،الرقافيػػة ومرتكزاتػػو األمريكػػي

 . 12 العدد ، بغداد ،المستنصرية الجامعة ،السياسية العمـو

التنػػافس الػػدولي وأرػػره عمػػى  (.1022) خالػػد بػػف نػػايؼ، اليبػػاس .4
األمانػػػة العامػػػة لجامعػػػة  ،مجمػػػة شػػػؤوف عربيػػػة ،العػػػالـ العربػػػي
      .242العدد  ،الدوؿ العربية

أىػػػػػػػػػػػػداؼ الواليػػػػػػػػػػػػات المتحػػػػػػػػػػػػدة (. 1022مػػػػػػػػػػػػرواف ) بشػػػػػػػػػػػػارة،  .5
 ،مجمػػػػػة سياسػػػػػات عربيػػػػػة ،واسػػػػػتراتيجياتيا فػػػػػي العػػػػػالـ العربػػػػػي

 (.2)العدد  (،2)المجمد 

 سػػبتمبر مػػف عشػػر الحػػادي أحػػداث أرػػر (.1001) عمػػاد ،جػػاد .6
 األوربػػي االتحػػاد العػػالـ فػػي اإلنسػػاف وحقػػوؽ الديمقراطيػػة عمػػى

سرائيؿ  .18 العدد ،خميجية شؤوف مجمة ، تحديداً  وا 

 (2887) وعبد هللا يوسؼ سير محمد ،حسف عبد هللا، جوىر .7
الخمػػيج ومحػػاوالت الييمنػػة العالميػػة عمػػى منػػابع الػػنفط: دراسػػة 

مجمػػػة  ،استشػػػرافية حػػػوؿ آفػػػاؽ الع قػػػات الدوليػػػة فػػػي المنطقػػػة
 .222، القاىرة، العدد األىراـ، السياسة الدولية

 محمػػػػػػد سػػػػػػير ،يوسػػػػػػؼ هللا وعبػػػػػػد ،هللا عبػػػػػػد حسػػػػػػف ،جػػػػػػوىر .8
 منػػػػابع عمػػػػى العالميػػػػة الييمنػػػػة ومحػػػػاوالت الخمػػػػيج (.2887)

 فػػػػي الدوليػػػػة الع قػػػػات آفػػػػاؽ حػػػػوؿ استشػػػػرافية دراسػػػػة: الػػػػنفط
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 العػػػػدد ، القػػػػاىرة،األىػػػػراـ ،الدوليػػػػة السياسػػػػة مجمػػػػة ،المنطقػػػػة
      .يوليو (222)

النظػاـ العربػي المعاصػر: قػػراءة  (.1002) عبػد الحمػيـ ،خػداـ .20
لعربػػػػػػػػي،            المركػػػػػػػػز الرقػػػػػػػػافي ا ،الواقػػػػػػػػع واستشػػػػػػػػفاؼ المسػػػػػػػػتقبؿ

 .المغرب الدار البيضاء،
م مػػػػػػػػح السياسػػػػػػػػة األمريكيػػػػػػػػة  (.1002) عيسػػػػػػػػى، درويػػػػػػػػش .22

  ،مجمة الفكر السياسي ،والمستجدات الراىنة وآفاقيا المستقبمية
 .22، العدد دمشؽ ،اتحاد الكتاب العرب

 الػػػديمقراطي الحكػػـ مرتكػػزات (.1020) فيػػيـ محمػػد ،يػػشدرو  .21
  .القاىرة ،العربية النيضة دار ،الرشيد الحكـ وقواعد

 األمريكػػي االنسػػحاب: الكبيػػر الخػػروج (1022) سػػامح ،راشػػد .22
 األمانػػػػة ،عربيػػػػة شػػػػئوف مجمػػػػة ،األوسػػػػط الشػػػػرؽ قضػػػػايا مػػػػف

 .243  العدد ،العربية الدوؿ لجامعة العامة

 بػيف األمريكيػة اإلصػ ح مبػادرة (.1005)العزيػز عبػد ،شادي .23
 الشػػرؽ والجاذبيػػة الدوليػػة الييمنػػة ومقتضػػيات الداخميػػة األزمػػة

 الػػػوطف فػػػي السياسػػػي واإلصػػػ ح الديمقراطيػػػة نػػػدوة ،أوسػػػطية
 .بنغازي ،الوطنية الكتب دار ،العربي

 مكتبػػة ،الجديػػدة إسػػرائيؿ اسػػتراتيجية (.1007) طػػاىر ،شػػاش .24
 . القاىرة ،الدولية الشروؽ

السياسػػػة األمريكيػػػة  ،أمريكػػػا والعػػػرب (.2880) نظػػػاـ ،شػػػرابي .25
ريػػاض الػػريس لمكتػػب  ،فػي الػػوطف العربػػي فػػي القػػرف العشػػريف

 ممكة المتحدة.الم ،لندف ،والنشر
دار الكتػػب  ،العمػػـو السياسػػية (.2877) عمػػي محمػػد ،شػػمبش .26

 . بنغازي، 4ط  ،الوطنية
الواليػػػػات (. 1022)هللا عبػػػػد الحمػػػػيـ أسػػػػعد عبػػػػد ،عبػػػػد الحمػػػػيـ .27

دوؿ المتحػػػػػػػدة األمريكيػػػػػػػة والتحػػػػػػػوالت الروريػػػػػػػة الشػػػػػػػعبية فػػػػػػػي 
 ، فمسطيف.جامعة نابمس، رسالة ماجستير االعتداؿ العربي،

 ،مكتبػة اآداب ،معجـ بمداف العػالـ (.1020) محمد ،عتريس .28
 .القاىرة(، 2الطبعة )

 ،حػػرب الخمػػيج مػػف المسػػؤوؿ (.2882) عػػوده بطػػرس، عػػوده .10
  .، عماف، األردف(3كتبة الوطنية، ط )الم

 ،األفريقػػي ػػػػ العربػػي التضػػامف أزمػػة (.2880) بطػػرس ،غػػالي .12
 ،االسػتراتيجية لمدراسػات األىػراـ مركػز ،الدولية السياسة مجمة
 .201 العدد ،القاىرة

مكتبػػػػػة  ،الجغرافيػػػػػا السياسػػػػػية (.2876) عبػػػػػد الحميػػػػػد، غنػػػػػيـ .11
 .الكويت، الف ح

 األمريكيػػػػة االسػػػػتراتيجية(. 1020هللا ) عبػػػػد حػػػػارث ،قحطػػػػاف .12
 جامعة مجمة ،سبتمبر 22 بعد ما مرحمة األوسط الشرؽ تجاه

 .5 العدد ،1 المجمد ، والسياسية القانونية لمعمـو تكريت

: الكبيػػػػر  األوسػػػػط الشػػػػرؽ مشػػػػروع (.1006) ماجػػػػد ،كيػػػػالي .13
شػػػػكاالتو دالالتػػػػو  اإلمػػػػػارات مركػػػػز ،اسػػػػتراتيجية دراسػػػػػات ، وا 
 .211 العدد ،االستراتيجية والبحوث لمدراسات

 الشػػػػػػرؽ فػػػػػػي األمريكيػػػػػػة السياسػػػػػػة (.1022) ماجػػػػػػد ،كيػػػػػػالي .14
 األمانة، عربية شئوف مجمة ،واالنكفاء والتقدـ التٌغير: األوسط
 .243  العدد ، العربية الدوؿ لجامعة العامة

 شػػػػػرقاً  االسػػػػػتدارة: التػػػػػوازف اسػػػػػتعادة (.1023) مػػػػػي ،مجيػػػػػب .15
 السياسػػة مجمػػة ،أوسػػطية الشػػرؽ األمريكيػػة السياسػػة وتحػػوالت
 .284 العدد ، 38 المجمد، الدولية

 إدارة توجيػػػػػات: متجػػػػػددة أولويػػػػػات (.1022)محمػػػػػد ،مطػػػػػاوع .16
 الدوليػػػة السياسػػػة مجمػػػة ، األوسػػػط الشػػػرؽ إزاء الرانيػػػة أوبامػػػا
 .282 العدد ،37 المجمد

 لمقضػػػية السياسػػػية التطػػػورات (1021) حسػػػف فتحػػػي ،نصػػػار .17
 لمطباعػػػػػػػػػػػػػة االزدىػػػػػػػػػػػػػار دار ، 1020 -2853 الفمسػػػػػػػػػػػػػطينية

 . ةمصرات ،واإلع ف

 األمريكيػػػة السياسػػة (.1020) هللا عبػػد محمػػد أشػػرؼ ،ياسػػيف .18
 العربيػػة المجمػة ،األوسػط الشػرؽ فػػي السياسػي اإلصػ ح تجػاه
 ،بيػػػػروت ،العربيػػػػة الوحػػػػدة دراسػػػػات مركػػػػز ،السياسػػػػية لمعمػػػػـو
 .15 العدد

 تجػػػػاه أمريكػػػػا سياسػػػػة فػػػػي والمتغيػػػػر الرابػػػػت، فػػػػواز ،جػػػػرجس .20
:                       فػػػػػػػػػػػػػػػػػي ،العربػػػػػػػػػػػػػػػػػي الربيػػػػػػػػػػػػػػػػػع بعػػػػػػػػػػػػػػػػػد األوسػػػػػػػػػػػػػػػػػط الشػػػػػػػػػػػػػػػػػرؽ

http:/www.assabahnews.tn/article/85263   

 العربػػي الربيػع بعػػد المنطقػة فػػي أمريكػا سياسػػات الحمػد، جػواد .22
 :فػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػي منيػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػا، اإلسػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ مية الحركػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػة وموقػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػع

(www.mesc.com.jo/OurVision/2011/16.html)  
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