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ألطررا   لهو بمثابة دعوة  ماعن سياسة جديدة تجاه دولة أو قضية  باإلعالنإن قيام الرئيس األمريكي 

وجهرا   آرائهرا والتعبيرر عرن    إلدالء ب، لر الموالية للرئيس ولفلسرفت  السياسرية والمعارضرة لهرا     ،المعنية

خيرة،  األوضرا  الداخليرة، والتجربرة التاري    عرادة  لسياسة الخارجيرة ل المختلفةتعكس العناصر و. نظرها

حردا   األ، والتطلعا  المستقبلية، ومصالح القوى النشطة فري المجتمرع، كمرا تتربثر ب    والفلسفة السياسية

ي  وتحديد المصالح الحيوية والتطلعا  الوطنية هي من مهام ولما كان  عملية تعر .دوليةالتطورا  الو

المصالح الخاصة تشارك بفاعلية فري صريا ة سياسرة    اللوبي والمهيمنة على المجتمع، فإن قوى  النخب

 .أمريكا الخارجية

إن دخول الواليا  المتحدة أتون الحرب العالميرة األولرى والثانيرة، وقيامهرا بردور أساسري فري         

االنغمراس فري    أمريكرا ، فرر  علرى   النظرام العرالمي الرنت نرته عنهرا     رسرم معرالم   روب وحسم تلك الح

، قامر  أمريكرا   النسبية لدول أوروبا الرئيسرية وبعد تراجع األهمية . العالقا  الدولية والمشاكل العالمية

روليرة  وإنا كانر  االمتيرازا  البت  . المعسكر الغربري  عامةباالستيالء على تركة أوروبا االستعمارية وز

 مرا بعرد  في أوائل القرن الماضي قد شجع  أمريكا على االهتمام بالعالم العربري، فرإن قيرام إسررائيل في    

الحررب   بدايا  تزامن  مع، صيا ة سياسة خاصة بالشرق األوسطلأمريكا  دفعاوتزايد أهمية البترول 

 .العربية مسرحا لهاالمنطقة الباردة التي اتخن  من العالم الثال  و

 نفرون اسرتهد  احترواء   الرنت  " مبردأ ترومران   " بإصردار   0491 عرام  فري الرئيس ترومران  قام  

مرن أجرل الحفراظ علرى     الحررة المسرتقلة   " العرون للردول    ، وتقديموعقيدت  االشتراكية السوفيتي االتحاد

ولقرد تبرع نلرك تقرديم المعونرا  االقتصرادية       ". استقاللها وحريتهرا فري وجر  األخطرار التري تحيرق بهرا       

فري عرام    ، واالعتررا  بدولرة إسررائيل   العربيرة  سكرية لحكام الدول الصديقة والعميلة في المنطقرة والع

الر م مرن وقرو  كافرة مستشراري  الرئيسريين، بمرن فريهم        ب االستجابة لضغوط صهاينة أمريكا 0491

  ولقرد جراء  . الخارجية والدفا  ورئيس هيئة األركان، ضد قرار االعترا  بالكيان الصرهيوني  توزير

معارضة المستشارين العتقادهم ببن القرار  يرر عرادل، وأنر  سريخلق حالرة مرن عردم االسرتقرار فري          

 اير أمريك االتزامر  لتقدمترومان سياسة  جاء وهكنا . القوميةالمنطقة، وسيلحق الضرر بمصالح أمريكا 



في شروون السياسرة   لتدخل لألقليا  لتفتح المجال لووجود الدولة اليهودية، وبالحفاظ على األمر الواقع 

لرى سراحة مرن    عربية إمنطقة اللاالمصالح الشخصية على المصالح الوطنية، وتحويل  وتقديم الخارجية،

 .ساحا  الصرا  والحرب الباردة

وفي عهد الرئيس أيزنهاور، اتجه  أمريكا إلى رف  مبدأ عدم االنحيراز، والوقرو  فري وجر       

لشرق األوسط تعاني من فراغ سياسري وأمنرى، واللجروء    ، والقول ببن منطقة احركا  التحرر العالمية

وفي المقابل قام  مصر بقيادة الرئيس جمال عبد الناصر بررف  فكررة   . العسكرية إلى إقامة األحال 

الفراغ واألحال  العسكرية، والمشاركة في قيادة حركة عدم االنحياز، مما أدى إلى وقرو  صردام برين    

لرورة الشرق األول   وبينما قام  إدارتي ترومران وأيزنهراور بب  . مريكيةحركة التحرر العربية والدولة األ

 قام إحباط التطلعا  الوحدوية والتحررية والتنموية لألمة العربية،  النت استهد ، ومن سياسة أمريكا

واسرتخدامها أداة عسركرية    الشق الثاني النت عمل على دعم إسررائيل  ةبلوربإدارتي كنيدت وجونسون 

، إال أن يةحاول الرئيس نيكسون إحدا  تغيير فري سياسرة أمريكرا الشررق أوسرط      .األول لتحقيق الشق

، واسرتيالء كيسرنجر علرى عمليرة صرنع      0411حرب أكتوبر التي كاد  أن تخسرها إسرائيل في عام 

الحرررب الفيتناميررة، أدى إلررى تعميررق االلتررزام  تبعرا  السياسرة األمريكيررة بسرربب انشررغال نيكسررون فرري  

أمريكرا   إلزامومن جملة ما فغل  كيسنجر . األمريكي ببمن وتفوق إسرائيل العسكرت على الدول العربية

بشروط من ضمنها االعترا  بالدولرة   قبول المنظمةبعدم فتح حوار مع منظمة التحرير الفلسطينية قبل 

بن أمن إسرائيل هو جزء من أمن أمريكا القومي، وأن ضمان تفوقهرا  بإقنا  نيكسون وفورد ، واليهودية

 . ةالعسكرت يخدم هدفي احتواء النفون السوفيتي وتقوي  حركة التحرر العربي

إال . ظهر  في عهد الرئيس كارتر بوادر تغير ايجابي في سياسة أمريكا تجاه المنطقة العربيرة  

منعت  من الحروار مرع منظمرة التحريرر      اللوبي الصهيونيأن الضغوط الداخلية النابعة من الكونجرس و

وبعد توقيع معاهدة السالم المصرية اإلسرائيلية وانتصار الثورة اإلسالمية في إيرران عرام    .الفلسطينية

ليعلن أن منطقة الخليه منطقة حيوية بالنسربة لمصرالح أمريكرا االقتصرادية     " مبدأ كارتر"صدر، 0414

كا لرن تترردد فري الردفا  عرن مصرالحها عسركريا إنا تعرضر  تلرك المنطقرة           واإلستراتيجية، وأن أمري

أمريكا بالتدخل إنا تعرض   ويلزممبدأ كارتر يوسع مجال الرئيس ريجان ل ولقد جاء. لتهديدا  خارجية

ام ريجرران بتوقيررع معاهرردة تحررال   يررقنلررك،  إضررافة إلررى .دول المنطقررة لتهديرردا  خارجيررة أو داخليررة 

ال  المعونا  منحائيل ومضاعفة حجم المعونا  العسكرية واالقتصادية لها واعتبار إستراتيجي مع إسرا

السروفيي  فري    لمحاربرة ، قام  إدارة ريجان بخلق جيش من المقراتلين المسرلمين   من ناحية أخرى .ترد

إال أن . المتطرفين واإلرهرابيين  ومجموعا أفغانستان، وهو الجيش النت أعطى ميالدا لمنظمة القاعدة 



واخر أيام ريجان شهد  فتح حوار مع منظمة التحرير الفلسطينية بعد اتصراال  سررية  يرر مباشررة     أ

 .الوثيقة التي تم  المباحثا  على أساسها وإعدادقم  شخصيا باإلشرا  عليها 

في عهد الرئيس بوش األب وقع االحتالل العراقي للكوي ، وتبع نلك قيام أمريكرا بحشرد جريش     

لكن مشاركة العرب في الحرب والشررعية العربيرة    .شارك  في  عدة دول عربيةي  لتحرير الكو كبير

خلرق حالرة عقليرة تقرول بحتميرة إقامرة        ، سوى عقد موتمر دوليحقيقي بغير ثمنلها كان  منحتها التي 

وحين وصل الرئيس كلينتون للحكم كان  األبواب مفتوحة لتحقيق تقدم كبير فري عمليرة   . دولة فلسطينية

للقرادة اإلسررائيليين بالمماطلرة، وتسرليم       إال أن تردد كلينتون وسماح. م، خاصة بعد اتفاق أوسلوالسال

لبناء متطرفين مزيد من الوق  للال هم لها سوى إعطاء ال( دينيس روس)عملية السالم لشخصية يهودية 

وصرل بروش    وحرين . المزيد من المستوطنا  في األراضي المحتلة، حرم كلينتون مرن معالجرة القضرية   

. والتخلي عن سياسة كلينتونلصرا  العربي اإلسرائيلي ا بإهمال  تعليمات  األولى االبن إلى الحكم كان

كولن باول ترنكيره بضررورة التعامرل مرع تلرك القضرية خوفرا مرن تردهور          وزير خارجيت  وحين حاول 

. تحسرن إال بعرد أن تسروء   دعها تسوء، الن الكثير مرن األمرور ال ت  : الرئيس األمور األمنية، كان جواب

 تعمقر  مرن حير    الخمسينا  لم تتغيرر، برل   وويمكن القول أن األسس التي تم إرساءها في األربعينا  

للتطلعا  األمريكي االلتزام ببمن إسرائيل، وتقوية نفون اللوبي الصهيوني في واشنطن، وتصعيد العداء 

 .  العربية في التحرر والوحدة والتنمية
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