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ألطراف لهو بمثابة دعوة  ما منطقةعن سياسة جديدة تجاه دولة أو  باإلعالنإن قيام الرئيس األمريكي 

تعكاس العنارار   و. وجهاا  نررهاا  آرائهاا والتعبيار عان    إلدالء بل والمعارضة للرئيسالموالية المعنية 

ل خيااةل والفلساافة السياسااية األوضاااا الداخليااةل والتجربااة التاري  عااادة لسياسااة الخارجيااة ل لفااةالمخت

 .دولياة التطاورا   الوحادا   األوالتطلعا  المستقبليةل ومرالح القوى النشطة في المجتمعل كما تتاثثر ب 

لمهيمناة  ا النخا  ولما كان  عملية تعريف وتحديد المرالح الحيوية والتطلعا  الوطنياة هاي مان مهاام     

 .المرالح الخارة تشارك بفاعلية في رياغة سياسة أمريكا الخارجيةاللوبي وعلى المجتمعل فإن قوى 

إن دخول الواليا  المتحدة أتون الحر  العالمياة األولاى والثانياةل وقيامهاا بادور أساساي فاي         

نممااس فاي   اال أمريكاا ل فار  علاى   النراام العاالمي الانت ناته عنهاا     رسام معاالم   حسم تلك الحرو  و

ل قام  أمريكا باالستيالء النسبية لدول أوروبا الرئيسيةوبعد تراجع األهمية . الدوليةوالمشاكل العالقا  

وإنا كانا  االمتياازا  البترولياة فاي أوائال      . المعسكر المربي عامةعلى تركة أوروبا االستعمارية وز

وتزايد أهمياة   ما بعدفإن قيام إسرائيل في القرن الماضي قد شجع  أمريكا على االهتمام بالعالم العربيل

الحار  البااردة التاي     بدايا  تزامن  معل رياغة سياسة خارة بالشرق األوسطلأمريكا  دفعاالبترول 

 .العربية مسرحا لهاالمنطقة اتخن  من العالم الثال  و

 ننفاو اساتهدف احتاواء   الانت  " مبادأ تروماان   " بإرادار   7491 عاام  فاي قام الرئيس تروماان   

مان أجال الحفاار علاى     الحارة المساتقلة   " العاون للادول    ل وتقديموعقيدته االشتراكية السوفيتي االتحاد

ولقاد تباع نلاك تقاديم المعوناا  االقتراادية       ". استقاللها وحريتهاا فاي وجاه األخطاار التاي تحياق بهاا       

فاي عاام    إسارائيل ل واالعتاراف بدولاة   العربياة  والعسكرية لحكام الدول الرديقة والعميلة في المنطقاة 

بمان فايهم     لالرئيس الرغم من وقوف كافة مستشارتب ل ونلكاستجابة لضموط رهاينة أمريكا 7491

ولقاد جااء    . الخارجية والدفاا ورئيس هيئة األركانل ضد قرار االعتراف بالكيان الراهيوني  توزير

عادم االساتقرار فاي    معارضة المستشارين العتقادهم بثن القرار غيار عاادلل وأناه سايخلق حالاة مان       

ي أمريكا  بمثابة التازام  ترومانسياسة  جاء وهكنا . القوميةالمنطقةل وسيلحق الضرر بمرالح أمريكا 

فاي شانون السياساة    األقلياا   لتادخل  فاتح المجاال   والدولة اليهوديةل  دعمو لبالحفار على األمر الواقع

  .المرالح الشخرية على المرالح الوطنية وتقديم الخارجيةل



ي عهد الرئيس أيزنهاورل اتجه  أمريكا إلى رف  مبدأ عدم االنحياازل والوقاوف فاي وجاه     وف 

ل والقول بثن منطقة الشرق األوسط تعاني من فراغ سياساي وأمناىل واللجاوء    حركا  التحرر العالمية

وفي المقابل قام  مرر بقيادة الرئيس جمال عبد النارر بارف  فكارة   . العسكرية إلى إقامة األحالف

لفراغ واألحالف العسكريةل والمشاركة في قيادة حركة عدم االنحيازل مما أدى إلى وقاوا رادام باين    ا

لاورة الشاق األول   وبينما قام  إدارتي تروماان وأيزنهااور بب  . حركة التحرر العربية والدولة األمريكية

والتحررياة لألماة    إحباط التطلعاا  الوحدوياة   النت استهدفل وتجاه المنطقة العربية من سياسة أمريكا

 الاانت عماال علااى دعاام إساارائيل و لالشااق الثاااني ةبلااوربإدارتااي كنياادت وجونسااون  قاماا العربيااةل 

  .واستخدامها أداة عسكرية لتحقيق الشق األول

ل إال أن حار  أكتاوبر   يةحاول الرئيس نيكسون إحدا  تميير في سياسة أمريكا الشارق أوساط   

ل واسااتيالء كيساانجر علااى عمليااة راانع السياسااة 7411التااي كاااد  أن تخساارها إساارائيل فااي عااام 

الحر  الفيتناميةل أدى إلى تعميق االلتزام األمريكاي باثمن    تبعا األمريكية بسب  انشمال نيكسون في 

أمريكا بعدم فتح حوار  إلزامله كيسنجر عومن جملة ما ف. وتفوق إسرائيل العسكرت على الدول العربية

إقناا ل وبشروط من ضمنها االعتراف بالدولة اليهودية قبول المنرمةمع منرمة التحرير الفلسطينية قبل 

ل وأن ضامان تفوقهاا   مان إسارائيل هاو جازء مان أمان أمريكاا       ثن أبا مان بعاده   فاورد  الرئيس نيكسون و

 . ةر العربيالعسكرت يخدم هدفي احتواء النفون السوفيتي وتقوي  حركة التحر

إال . رهر  في عهد الرئيس كارتر بوادر تمير ايجابي في سياسة أمريكا تجاه المنطقة العربياة  

منعته من الحاوار ماع منرماة التحريار      أن الضموط الداخلية النابعة من الكونجرس واللوبي الرهيوني

رة اإلسالمية في إياران عاام   وبعد توقيع معاهدة السالم المررية اإلسرائيلية وانترار الثو .الفلسطينية

ليعلن أن منطقة الخليه منطقة حيوية بالنسابة لمراالح أمريكاا االقتراادية     " مبدأ كارتر"ردرل 7414

واإلستراتيجيةل وأن أمريكا لان تتاردد فاي الادفاا عان مراالحها عساكريا إنا تعرضا  تلاك المنطقاة           

أمريكاا بالتادخل إنا تعرضا      ويلزمتر مبدأ كاريوسع مجال الرئيس ريجان ل جاء ثم. لتهديدا  خارجية

قااام ريجااان بتوقيااع معاهاادة تحااالف  نلااكل  إضااافة إلااى .دول المنطقااة لتهدياادا  خارجيااة أو داخليااة 

ال  المعونا  منحاإستراتيجي مع إسرائيل ومضاعفة حجم المعونا  العسكرية واالقترادية لها واعتبار 

السوفيي  في أفمانستانل وهاو   لمحاربةن المسلمين قام  إدارة ريجان بخلق جيش من المقاتليكما  .ترد

إال أن أواخار أياام   . المتطارفين واإلرهاابيين   ومجموعاا  الجيش النت أعطاى مايالدا لمنرماة القاعادة     

ريجان شهد  فتح حوار مع منرمة التحرير الفلسطينية بعد اتراال  سرية غير مباشرة قم  شخريا 

 .م  المباحثا  على أساسهاالوثيقة التي ت وإعدادباإلشراف عليها 



في عهد الرئيس بوش األ  وقع االحتالل العراقي للكوي ل وتبع نلك قيام أمريكاا بحشاد جايش     

لكن مشاركة العر  في الحر  والشارعية العربياة    .شارك  فيه عدة دول عربيةلتحرير الكوي   كبير

وحاين ورال   . نكريا نته عنه شيء للسالم لم ي بمير ثمنل سوى عقد منتمر دوليلها كان  منحتها التي 

الرئيس كلينتون للحكم كان  األبوا  مفتوحة لتحقيق تقدم كبيار فاي عملياة الساالمل خاراة بعاد اتفااق        

للقاادة اإلسارائيليين بالمماطلاةل وتساليم عملياة الساالم لشخراية         هإال أن تردد كلينتون وسماح. أوسلو

لبناء المزيد من المستوطنا  متطرفين ن الوق  للمزيد مال هم لها سوى إعطاء ال( دينيس روس)يهودية 

 . في األراضي المحتلةل حرم كلينتون من معالجة القضية

لراراا العرباي اإلسارائيلي    ا إهماال    تعليماته األولاى وحين ورل بوش االبن إلى الحكم كان 

مل ماع تلاك   كولن باول تنكيره بضرورة التعاوزير خارجيته وحين حاول . والتخلي عن سياسة كلينتون

دعها تسوءل الن الكثيار مان   ": الرئيس ل كان جوا في المنطقة القضية خوفا من تدهور األمور األمنية

بالفعال سااء  األماور كثيارا بحيا  لام يعاد الساوء يماس دول          و. "األمور ال تتحسن إال بعد أن تساوء 

يمكن القول أن األسس ولنا . وشعو  المنطقة وحدهم بل إدارة بوش وسمعة أمريكا ومرالحها الحيوية

االلتازام باثمن إسارائيلل     تعمقا  مان حيا    الخمسينا  لم تتميرل بال  والتي تم إرساءها في األربعينا  

للتطلعاا  العربياة فاي التحارر     األمريكاي  وتقوية نفون اللوبي الرهيوني في واشنطنل وترعيد العاداء  

 .  والوحدة والتنمية
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