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 مقدمة

والعالم يشهد تغييرات كبيرة أدت بدورها إلى إحداث جملة  2001سبتمبر  11منذ أحداث       

من التحوالت في موازين القوى و المصالح في مناطق العالم كافة، ولعل من أبرز تلك 

المتغيرات ما يمكن مالحظته جليًا في منطقة الشرق األوسط، والمتمثل بزيادة الوجود العسكري 

طقة، للحفاظ على أمنها القومي أو من المنطقة إذ اخذ يتزايد شيئًا فشيئًا بالمن األمريكي الذي

االهتمام األمريكي حلفائها، و لقد كانت وما تزال منطقة الشرق األوسط منطقة مهمة للمصالح 

األمريكية و لقد أكدت المراحل الزمنية المتعاقبة التي مرت بها منطقة الشرق األوسط بعد 

ا النسبية في الحسابات الجيوستراتيجية األمريكية، إذ الحرب العالمية الثانية ، ارتفاع أهميته

مثلت منطقة الشرق األوسط المسرح الذي جرت عليه اغلب أحداث الحرب الباردة و ما بعد 

الحرب الباردة، وتوزعت أهمية هذه المنطقة في جوانب متعددة منها الجانب السياسي والجانب 

لك الجوانب مع بعضها البعض حتى شكلت العسكري والجانب االقتصادي فضاًل عن ترابط ت

بذلك نقاط انطالق تدعم التوجهات األمريكية اإلستراتيجية في المنطقة، والتي تقوم على 

التوازنات القائمة وزيادة ا لوجود العسكري األمريكي ، وبما يسمح للواليات المتحدة األمريكية 

 بفرض هيمنتها على العالم بأسره.

م، بل إن 2001سبتمبر  11تجاه الشرق األوسط لم تكن وليدة أحداث  إن االستراتيجية     

الواليات المتحدة األمريكية لها استراتيجية محكمة اتجاه المنطقة، وبالرغم من ارتكاز 

االستراتيجية األمريكية في الشرق األوسط على مجموعة من الثوابت تتمثل بالتحكم بالنفط 

رائيل وحماية المصالح األمريكية األخرى، إال أن عالم ما والسيطرة عليه والحفاظ على أمن إس
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سبتمبر قد أفرز أهداف أمريكية جديدة في المنطقة، ما أدى إلى تغيير وسائل تحقيق  11بعد 

األهداف االستراتيجية األمريكية في الشرق األوسط نحو االستخدام المباشر للقوة العسكرية 

لتحقيق أهداف جديدة أصبحت من صميم هذه  لحماية هذه األهداف والحفاظ عليها أو

 .االستراتيجية في المنطقة

، نقطة حاسمة في إعادة صيغة االستراتيجية 2001تعد أحداث الحادي عشر من سبتمبر     

األمريكية في العالم اإلسالمي بشكل عام ومنطقة الشرق األوسط بشكل خاص حيث عدت 

دوليين مختلفين عبور نظام  نظاميينأحداث الحادي عشر من سبتمبر بأنها محطة عبور بين 

 لنظام الجديد، نظام ما يسمى )بالحرب على اإلرهاب.ما بعد الحرب الباردة إلى ا

، متغيرًا مؤثر على 2001وعلى هذا األساس كانت أحداث الحادي عشر من سبتمبر         

االستراتيجية األمريكية العالمية بشكل عام واالستراتيجية األمريكية تجاه الشرق األوسط بشكل 

يقاعها على خاص، بحيث أفرزت هذه األحداث واقع القوة ال عسكرية كقوة تضبط األوضاع وا 

النغمة األمريكية، وبفعل ما يسمى الحرب على اإلرهاب صارت الواليات المتحدة األمريكية 

تسوق يوميًا للجغرافية السياسية الجديدة التي تنوي فرضها على العالم بالقوة العسكرية لتحقيق 

لوضع استراتيجية تمكن الواليات المتحدة أهدافها وهيمنتها، إذ جاء السعي األمريكي الحثيث 

األمريكية من ترتيب األوضاع الدولية لصالحها، فأصدر بوش االبن إعالن الحرب على ما 

يسمى "بالحرب على اإلرهاب"، حيث كانت نقطة بداية االستراتيجية األمريكية إلعادة رسم 

 كية.خريطة الشرق األوسط وآسيا الوسطى لتوسيع رقعة الهيمنة األمري
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فمنطقة الشرق األوسط ليست الميدان الذي تظهر فيه الواليات المتحدة األمريكية قوتها وتجرب 

أسلحتها فقط لكنها الموقع الذي تعمم منه الواليات المتحدة األمريكية لصيغة جديدة للنظام 

العالمي الجديد ، وما يسمى "بالحرب على اإلرهاب" ليست إال ذريعة تستخدمها الواليات 

المتحدة األمريكية للجوء إلى القوة العسكرية في منطقة الشرق األوسط في هذا الصدد يقول 

)دانيال بأبيس( إن األصوليين اإلسالميين يتحدون الغرب بقوة وعمق أكبر مما فعله الشيوعيون 

فهؤالء يخالفون سياساتنا، ويقول )إدوارد ديجريجيان( مساعد وزير الخارجية األمريكية لشؤون 

لشرق األدنى "الواليات المتحدة بوصفها القوة العظمى الوحيدة الباقية والتي تبحث عن ا

إيديولوجية لمحاربتها يجب أن تتجه نحو قيادة حملة صليبية ضد اإلسالم"، وهو التعبير نفسه 

الذي استخدمه بوش االبن في بداية الحملة األمريكية الجديدة على العالم اإلسالمي والتي بدأت 

غانستان والعراق. حيث باتت دول الشرق األوسط بنظر أمريكا البيئة التي تنمو فيها من بأف

يسمونه أمريكيًا "بالجماعات اإلرهابية" ومالحقة هذه الجماعات ومن يحاولون مساعدتها سواء 

 .عن قصد أو غير قصد وسواء بصورة مباشرة أو غير مباشرة

حادي عشر من سبتمبر وهو ما يؤكد أن التطورات إذا هذه الرؤية كانت قبل أحداث ال       

كانت معدة واألفكار جاهزة وكانت تنتظر لحظة إخراجها المسرحي إلى الوجود وجاءت أحداث 

سبتمبر لتكون الفرصة السانحة لظهور هذا المخطط. وكما هو واضح فإن البعد واضح في 

ي كتاب مهم عنوانه )أمريكا الرؤية األمريكية التي عبر عنها ساسة ومفكرون بشكل واضح ف

واإلسالم السياسي صدام ثقافات أو صدام مصالح( ، في ظل حال االضطراب وعدم االستقرار 

التي تهيمن على منطقة الشرق األوسط يسعي )مارتن أنديك( مدير مركز سابان لدراسات 
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لم العربي الشرق األوسط بمؤسسة بروكنجز ، وتمارا كوفمان مسئولة برنامج اإلصالح في العا

وذلك  ة التوازن في منطقة الشرق األوسط ،في مركز سابان في وضع استراتيجية بناءة إلعاد

" التي تهتم بوضع استراتيجيات وسياسات 2008في إطار سلسلة ما يعرف "فرصة ما بعد 

للرئيس األمريكي الحالي. وقد ركزت دراسة حملت عنوان "إعادة التوازن في الشرق األوسط ... 

استراتيجية بناءة لالحتواء" على عدة قضايا من أجل إعادة رسم الشرق األوسط بما يتناسب  نحو

 .واالستراتيجية األمريكية في المنطقة

كما تتداعي االستراتيجية األمريكية الجديدة أن مهمتها نشر الديمقراطية والسالم العالمي،       

قدر ما تستخدم القوة. فالتطلع للسالم العالمي لكنها ال تعتمد على مصداقية وعقالنية في نشرها ب

تستدعي االنفتاح والحوار والتعاون بين األمم، في حين ال تمارس االستراتيجية األمريكية سالمًا 

وال تقيم اعتبارًا لقضايا السالم العالمي، بل أنها في واقع الحال تمارس الحرب المستمرة تحت 

 دعوى السالم.

 إشكالية الدراسة :  

على مجموعة من الثوابت  المريكية في الشرق االوسط ا بالرغم من ارتكاز االستراتيجية     

 تتمثل بالتحكم بالنفط والسيطرة علسه والحفاظ على أمن إسرائيل وحماية المصالح االمريكية

سبتمبر قد أفرز اهداف أمريكية جديدة في المنطقة، هذا ما  11االخرى، اال أن عالم ما بعد 

االمريكية في الشرق االوسط نحو االستخدام  االستراتيجية إلى تغيير وسائل تحقيق اهدافأدى 

االهداف والحفاظ عليها أو لتحقيق اهداف جديدة أصبحت  المباشر للقوة العسكرية لحماية هذه
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هذا جاءت االشكالية هذه المعطيات االستراتيجية في المنطقة ، و انطالقا من  من صميم هذه

 : التالية 

طبيعة التأثير الذي خلقته االستراتيجية االمريكية في منطقة الشرق االوسط بعد  ما     

 ؟ 2001سبتمبر  11احداث 

 هذه اإلشكالية ، فإنه يصير لزاما علينا تجزئته إلى أسئلة فرعية :و لاللمام أكثر ب

  ؟ 2011ما أهمية الشرق االوسط في االستراتيجية االمريكية بعد احداث سبتمبر 

  كيف واكبت االستراتيجية االمريكية االوضاع السياسية و االقتصادية و العسكرية و

 االمنية في منطقة الشرق االوسط ؟

    ما هي انعكاسات االستراتيجية االمريكية تجاه منطقة الشرق االوسط بعد احداث

 ؟ 2011سبتمبر 

 فرضيات الدراسة :

  كية في الشرق اإلستراتيجية األمريدورا مهما في رسم  2011سبتمبر11أحداث لعبت

 جميع المستويات .األوسط علي 

  تكتسي منطقة الشرق االوسط اهمية كبيرة على المستويات السياسية و االقتصادية و

 االمنية و العسكرية االمريكية .

 سبتمبر إلى إعطاء المجال للسياسة األمريكية، لتحقيق أهدافها  11دت أحداث أ

 .االستراتيجية في المنطقة

  ً  .التدخل األمريكي في شئون المنطقة أدي إلى اضطرابها سياسياً وأمنينا
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 الدراسة : أهمية

  2001سبتمبر 11تسليط الضوء على اإلستراتيجية األمريكية في الشرق األوسط بعد 

منطقة الضوء على التحوالت التي طرأت على اإلستراتيجية األمريكية في  / القاء02

 الشرق االوسط .

  الستراتيجية االمريكية على التوجهات العامة ل 2001سبتمبر  11احداث انعكاسات تلك

 في منطقة الشرق االسط .

 المتغيرات المؤثرة في صياغة اإلستراتيجية األمريكية في منطقة الشرق األوسط دراسة. 

 طوضع مشاهد مستقبلية لإلستراتيجية األمريكية في منطقة الشرق األوس. 

 حدة االمريكية في منطقة الشرق االوسط.تمعرفة اسس و اهداف الواليات الم 

 أسباب إختيار الموضوع : 

 األسباب الذاتية:/ 01

فيرجع إلى اهتمامنا الخاص بمنطقة الشرق األوسط سيما في ظل اختالل التوازن لصالح     

واستمرار الضعف والتفكك إسرائيل المدعومة من طرف الواليات المتحدة األمريكية من جهة 

 . العربي من جهة أخرى
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 األسباب الموضوعية:/02

االستراتيجية االمريكية يمكن القول أنه يتمثل في الحرص على تكوين مرجعية فكرية بشان      

 االستراتيجية ، من حيث تحديد أولويات هذه  2001سبتمبر  11في الشرق االوسط بعد احداث 

 و تداعياتها على المنطقة .وأهدافها، وسائلها المعتمدة، العوامل المؤثرة فيها، 

 حدود الدراسة :

 الحدود المكانية :/01

امتدادها و مساحتها  و التي تعتبر منطقة واحدة على اعباربمنطقة الشرق األوسط،  ترتبط

الواسعة مع التشابك و االشتراك في مميزات و خصائص الدول المكونة للمنطقة و المتمثلة في 

 روابط الدين و المعتقد و التاريخ و البعد الحضاري .

 الحدود الموضوعية :/ 02

اي  2001سبتمبر  11بعد احداث اإلستراتيجية األمريكية في الشرق األوسط  تخص    

البحث في اسس هذه االستراتيجية و التحوالت و التغييرات التي مرت بها على جميع االصعدة 

 على اعتبار هذه المنطقة تعتبر اهمية محوية في االستراتيجية االمريكية .

 اإلطار المنهجي للدراسة:

ن ، حاولنا في هذه الدراسة توظيف عدد ميتناولهابحكم طبيعة هذا الموضوع والقضايا التي 
 المناهج وهي كما يلي :                                           
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 : يقوم هذا المنهج على تتبع الظاهرة المدروسة ويهدف إلى تفسير المنهج التاريخي

مجموعة من األحداث التاريخية والكشف عن العوامل التي أدت إلى هذه األحداث، 

عراض أهم احداث و تطورات االستراتيجية بالتالي تم توظيف المنهج التاريخي عند است

،ويوظف 2001سبتمبر  11االمريكية المتعلقة بالشرق األوسط السائدة بعد احداث 

كذلك المنهج التاريخي في هذا البحث لتقديم العديد من الحقائق المتعلقة بموضوع 

ظل سبتمبر وتحديد عالقتها بأوضاع المنطقة حاليا ثم توقع مستقبلها في  11أحداث 

 .السياسة األمريكية بعد األحداث

  يعتبر المنهج الوصفي من المناهج البحثية المالئمة للدراسات : المنهج الوصفي

فهـو يهـتم بدراسة الواقع كما هو ويصفه وصفًا دقيقًا والتعبير عنه  ، اإلنسانية عمومـاً 

ية ال المالحظة ويعمل هذا المنهج بواسطة االفتراضات الذهن ،تعبيرًا كيفيًا أو كمياً 

هة والتجريب ، ولكنه وسيلة فاعلـة لفهم العالقة بين تفاصيل ومكونات الموضوع من ج

استخدام هذا البحث المنهج الوصفي في تم وقد ، والظاهرة المدروسة من جهة أخر

سبتمبر،  11األمريكية في منطقـة الشرق األوسط وتأثرها بأحداث  االستراتيجيةموضوع 

سبتمبر  11ووصف طبيعتها ومكوناتها بعد أن تأثرت بأحداث  ستراتيجيةااللتشريح هذه 

في صور مختلفة، حيث يصف هـذا المـنهج التطـورات السياسة في المنطقة والتي أدت 

كما يصف المنهج وقائع تلك اإلحداث وكيف اتخذت منها  ،إلى وقوع هذه األحداث

لي اإلرهاب وحقها فـي الدخول إلى الواليات المتحدة األمريكية سببًا إلعالن الحرب ع

ويـصنف المـنهج الوصـفي أهـم اإلحداث  ،الشرق األوسط المصدر المفترض لإلرهاب
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حـداث باالستراتيجيةالسياسية المتعلقة  سـبتمبر  11األمريكية فـي الـشرق األوسـط وا 

 .والتغيرات التي طرأت بفعل تلك التفاعالت السياسية

 صعوبات الدراسة :

  وعدم إستقرار الشرق االوسط  منطقةيحدث في  الجديدة التي تحدث كثرة األحداث ،

بين استراتيجية ما قبل  االختالفات الحكم والفصل في  يصعب معظمها فإنه من 

وما بعدها، ألن التراكمات التي ما تزال تتوافد، تحول دون توفر رؤية واضحة  2011

 أسس معرفية وقابلة للتطبيق ومثمرة .صياغة استراتيجية مبنية على تمكن من 

 أدبيات الدراسة :

االستراتيجية في الواقع هنالك العديد من الكتابات والتحليالت التي طرحت لمناقشة موضوع      

، ولكن تناولها في اغلب الحاالت 2001سبتمبر  11بعد احداث  تجاه الشرق األوسطاالمريكية 

 ان نورد اهم هذه االدبيات : الصدد يمكن مختلف و في هداتم بشكل 

 11االستراتيجية االمريكية تجاه الشرق االوسط ) مرحلة ما بعد احداث دراسة بعنوان "  – 1

تناول أسس االستراتيجية االمريكية  حيث   حارث قحطان عبد هللاللباحث " ( 2001سبتمبر 

التوصل إلى توقع ما التي ترتكز عليها في منطقة الشرق االوسط  ومعرفة اهميتها لكي يتم 

 ستتجه اليه هذه االستراتيجية تجاه المنطقة مستقبال و توصلت الدراسة الى اهم النتائج التالية :

/ منطقة الشرق االوسط منطقة إستراتيجية قد تمتعت باهمية خاصة خالل فترة الحرب 01

 تلك انتهاءاالهمية قد زادت عمى الرغم من  الباردة بين المعسكرين الغربي والشرقي ، لكن هذه



 مقدمة
 

10 

 

 الحرب ، إذ أصبحت هذه المنطقة تأتي في مقدمة المناطق المهمة بالنسبة لالستراتيجية

 . االمريكيةالمتحدة  للوالياتاالمريكية الكونية النها تمثل منطقة المصالح الحيوية 

ديمقراطية والسالم العالمي ، ال/ تتداعي االستراتيجية االمريكية  الجديدة أن مهمتها نشر 02

للسالم  فالتطلعي نشرها ، بقدر ما تستخدم القوة ى مصداقية و عقالنية فلتعتمد ع الا هلكن

 العالمي تستدعي انفتاح والحور والتعاون بين االمم، في حين ال تمارس االستراتيجية االمريكية

في واقع الحال تمارس الحرب المستمرة  و ال تقيم اعتبارا لقضايا السالم العالمي، بل انها سالما

 .تحت دعوى السالم

سبتمبر  11الشرق االوسط بعد  في منطقةاالستراتيجية االمريكية دراسة بعنوان " / 02

، رسالة تقدم بها الباحث الى مجلس كلية العلوم السياسية مؤيد حمزة عباس " للباحث ( 2001

جامعة النهرين و هي جزء من متطلبات نيل درجة الماجيستر في العلوم السياسية االستراتيجية 

تناول الباحث مفهوم االستراتيجية االمريكية في منطقة الشرق االوسط بعرض ، حيث  2012

و اهم 2001سبتمبر  11عرض تحوالتها بعد احداث تطورها و اهمية المنطقة بالنسبة لها و 

المتغيرات المؤثرة فيها و مستقبلها انطالقا من اشكالية تتمحور حول تحديد التاثير الذي اوجدته 

على منطقة الشرق االوسط على المستويات السياسية و االقتصادية  2001سبتمبر  11احداث 

 العسكرية و االمنية االمريكية .
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 :سة خطة الدرا

االستراتيجية االمريكية في منطقة الشرق االوسط  تطورتناولت الدراسة في الفصل االول حيث 

 االستراتيجية منطقة الشرق االوسط في اهمية بتقسيمه الى مبحثين نعرض في المبحث االول 

 اتجاه منطقة الشرق االوسط االمريكيةمراحل تطور االستراتيجية و في المبحث الثاني  االمريكية

 . 2001سبتمبر  11بعد احداث 

ة االمريكية و انعكاساتها على يالتحوالت في االستراتيجفتطرقت في الى اما الفصل الثاني   

حيث تم تقسم الفصل الى مبحثين تناول المبحث االول  2001سبتمبر  11المنطقة بعد 

اسس و اما المبحث الثاني  2001سبتمبر  11التحوالت في االستراتيجية االمريكية بعد احداث 

 االستراتيجية االمريكية اتجاه منطقة الشرق االوسط. اهداف

الشرق االوسط االستراتيجية االمريكية في منطقة  لاما الفصل الثالث تطرق الى مستقب    

حيث نتناول في الفصل االول اهم المتغيرات المؤثرة في االستراتيجية و في المبحث الثاني توقع 

 االمريكية في منطقة الشرق االوسط. االستراتيجيةمستقبل 
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االستراتيجية االمريكية فيي منطقية الشيرق االوسيط و مراحيل ول : ال الفصل 
 تطورها
االسدتراتيجية ، نقطدة ح سدمة فدي د د دغ صدي ة 2001تعدد ححدداث الحد دش  شدر مدم سدبتمبر       

بشددكل صدد ح ، حيددث  ددد   االوسددطبشددكل  دد   ومنطقددة الشددرق  االسدديمي فددي العدد ل   االمريكيددة 
، بدور نيد   مد   مصتلفديممحطدة  بدور بديم نيد مييم دوليديم  ب نهد ححداث الح دش  شر مم سبتمبر 

 .1الى ني   م  يسمى ب ني   الحرب  لى االره ب بعد الحرب الب ردغ 
 أهمية منطقة الشرق الوسط في اإلستراتيجية المريكية : المبحث االول

ط مددم األلدد لي  اله مددة التددي ب تدد  تلعدددب دوراي بددد رةاي فدددي السي سددة الدوليددة تعتبددر منطقددة الشددرق األوسدد
بسددبب وجدددود العديددد مدددم العوامدددل التددي رفعددد  مددم مك نتدددع الدوليدددة ف هتمدد  بددددع العديددد مدددم الددددول 
العيمدى. وهدو مميدة  دم  يددري ألندع يحدتفي بقيمدة حاد رية ومك نددة ج رافيدة وةدروا  التصد دية ممدد  

ر مدم القاد ي  السي سدية الدوليدة.  ليدع سديت  دبدراة حهميدة منطقدة الشدرق األوسدط جعلع يؤةر فدي الكةيد
 : الدولية في ةيةة مب حث  لى النحو الت لي

 المطلب االول : الموقع و السكان 
حيدث ربدط بديم ال درب والشدرق وكدوم بدد ل   ،يمةدل الشدرق األوسدط مولدر ج رافدي يتوسدط للدب العدد ل 

جسدر تمددر  بددري الةق فدد   والنشد ط التجدد رش والفكددرش مددم صديل الممددرا  البحريددة ومجدد ال  الميحددة 
  .الجوية و البحرية

 :أوال : الموقع الجغرافي
مصدطل  الشددرق األوسددط مسدد لة توادديحية ج رافيد  يكتنفهدد  بعدد  ال مددو  و ليددع ولكددي ال        

ي تحديد مفهومع يش ر دليع فدي هد ي البحدث ب لمنطقدة الممتددغ مدم الم درب العربدي  ربد ي يحدث لبس ف

                                                                 

الع مة لج معة  االم نة،  109شؤوم  ربية ، العدد  ) مجلة ،التحديات والفرص ،النظام العربي بعد سبتمبر ن صيف حتي ، 1
 .01( ، ح  2002،  الق هرغ الدول العربية ، 
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يدرام. ومدم  دلى حدود حف  نسدت م شدرل ي ، مدروراي بشدم ل حفريقيد  والجةيدرغ العربيدة وبديد الشد   والعدراق وا 
 تركي  شم الي دلى السودام والقرم األفريقي جنوب ي. 

دلدى حبعدد مدم  لد  حيدث يدر  معهدد الشدرق األوسددط بواشددنطم  وهن   مم يد هب فدي تحديددد المنطقدة
 .1األمريكية ب لواليد   المتحددغ

 ربدد ي، حيددث يعتبدر منطقددة التقدد ي بدديم دللددي   40  ددر  صطددي بديم األوسددط الشددرق دللددي  يقدر      
الح ر)جنوبد ( ممد  يميدةي ب دةارغ  يتدع الةرا يدة  60 ◦ 28 و شدرل ي ◦البحر المتوسط )شددم ال( واقللددي  

ويقددر  ددد سدك م المنطقدة  ، وكةرغ األنشطة البدشرية كمد  تتندوع فيدع التا ريس وتتعدد فيدع القوميد  
 مليوم نسمة .500بحوالي 

وج رافيدد ي يمتددد الشددرق األوسددط بدديم المنطقددة البدد ردغ والمعتدلددة شددم الي والمنطقددة المداريدددة الحدد رغ      
فتنددت  منطقدة الجندوب  ،جنوب ي ، مم  يمنحع القدرغ  لى تنويدر المنتجد   الةرا يدة التدي يمكددم دنت جهدد 

المتوسدددط  لبحدددر ددديز  ةرا يدددة محددددودغ ال يدددت  دنت جهددد  فدددي الشدددم ل وفدددي المق بدددل تندددت  منطقدددة ا
لدد ل  لفتدد  ج رافيددة المنطقددة حنيددد ر العددد ل  كمصدددر لددوغ ، 2المح صدديل التددي ال تتددوفر فددي الجنددوب

  .وا دغ يتطلر الجمير ليستف دغ منه 
 ثانيا : أهمية الموقع 

اتسدم  هد ي منطقدة  :يمكدم القدول حم المولدر الج رافدي للشدرق األوسدط رفدر مدم مك ندة المنطقدة دوليد 
ة وااللتصدد د وحةددر  الج رافيدد  فدددي السي سد ،بصصد صح ج رافيدة حاددف   ليهد  حهميددة ب ل دة مندد  القدد 

  .والحا را  ، فيل  المنطقة  ا  ليمة   ليدة  دسكري ي واسدتراتيجي ي 

                                                                 

 .12 – 11، ح المرجع السابقمحمد نور الديم دبراهي  ، 1
( 1990 ،) الق هرغ ، مكتبة حال نجلو المصرية ،موارده  –سكانه  –الوطن العربي ، أرضه محمد صبحي  بد الحكي  وآصروم ،  2

 .14، ح 
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وتحولد   ، بحددراي  و رفد  الحاد را  المصتلفدة والددي ن   العديددغ ومدر   برهد  التجد رغ الدوليددة بددراي و
  .بسبب مولعه  الج رافي اله   دلى س حة للتن فس والصراع بديم القدو  العيمدى

، و  نصددر  1وانطلقد  منهدد  حياد  العديددد مدم األحددداث الع لميدة التددي حةدر  فددي تدد ري  العددد ل       
العيدة اندع الج رافي  في العيلد   الدوليدة مدم العن صدر اله مدة فدي بند ي لدوغ الدولدة. وتدر  المدرسدة الو 

كلمدد  كدد م المولددر الج رافددي ألش دولددة حو شددعب حو دلليمدد  مطددي  لددى البحدددر حو لريبددد  مدددم الممددرا  
البحريددة حصددب  يشددكل احددد  وامددل القددوغ التددي تسددعى ا لددب الدددول للحدددصول  ليهددد  حتددى لددو ك ندد  

 .بعيدغ  م مج له  الج رافي
  حهمية جعلتدع يددصل ادمم المص ل  كم  يتا  حم المولر الج رافي للشرق األوسط يمتل    

فبعد شق لن غ السويس ت ير مس ر الطدرق التج ريدة الكبر  بيم  ،االلتص دية والسي سية الع لمية
فبدالي مم الدورام حول رحس الرج ي الص ل  اصتصر  لن غ السويس  ، رب الع ل  وشرق آسي 

بيم االتح د السوفيتي س بق ي والوالي   و ندم  احتد  التن فس  ،نصف المس فة بيم حوروب  والشرق
المتحدغ األمريكية للحصول  لى لوا د  سكرية في المحديط الهنددش كةدر اقلح ح لتحقيق فواصد 

 .مصتلفة مم وراي مولر لن غ السويس 
دلى ج نب ه ا يربط البحر المتوسط ، المطل  لى نواحي كةيرغ مم الشرق األوسط ، البح ر     

تشمل منطقة البحر المتوسط مولعد ي ج رافيد ي ه م ي مم  و اله مة في الميحة الدوليةوالمحيط   
حيث يصل ه ا البحر في م   ،الع ل  يقر في منطقة القلب مم الق را  التي تشكل الع ل  القدي 

بينه  بعدغ ممرا  بحرية. فرلعة األر  البرية تشتمل  لى حه  ةيث ح رع م صية دولية مم وجهة 
الميحة والتج رغ الدولية، وه ي األ رع هي البحر المتوسط، والبحر األحمدر والصلي  العربي،  نير

                                                                 

 .15، المرجع السابق ، آصروم محمد صبحي  بد الحكي  و1
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وهي تتصل ب لمسطح   الم صية الكبر   ا  األهمية الدولية، وهي المحديط األطلنطي  رب ي 
 .1  والمحيط الهندش شرل

ة حطراف العد ل  بعاه  حيث يمكم حم يصل الشرق األوسط بواسطة الميحة البحرية والجوي     
ببع . تتصل ه ي المنطقة ب لعديد مم البح ر الكبر  والمحيط   اله مة مم  يدسهل حركة 
الميحة الدولية بيم الشرق وال رب. فقن غ السويس س هم  في ربط  رب الع ل  بشرلع بتوفيره  

لد  يسهل حركة نصف المس فة بيم حطرافع البعيدغ. الشرق األوسط وبفال مولعدع الج رافدي 
الميحة البحرية فقط ، بل سهل حركة الميحة الجوية حيا ي. وبعد مجيي  صر الطيرام اةداد  
حهمية الشرق األوسط ألنه  تشكل منطقة حيوية للطيرام الدولي مدم  درب الع ل  دلى شرلع ومم 

ا ي مم حه  الموانئ فأصبح  مط را  الق هرغ ، ب داد، دمدشق، دبدي، الدار البي ،شم لع دلى جنوبع
 .2الجوية التي تدور حوله  حركة الطيرام الع لمي مم حوروب  دلى آسي  ومم حوروب  دلى حفريقي 

ينتمي معي  سك م منطقة الشرق األوسط دلى العنصر القول ةش وال ش يعني   لب  : / السكان 03
العنصر في الق رغ العنصر األبي  متامن  الكةير مم الشعوب السمراي. حيث ينتشر ه ا 

األوروبية، وشم ل وشرق دفريقي ، والجةيرغ العربية، ومنطقة الهيل الصصيب، والهابة اقيرانية 
 .3وشبع الجةيرغ الهندية

سدنة( ، حرفدة الةرا دة المستقرغ البسيطة  5000م رس سك م الشرق األوسط من  القد  ، حوالي )
لم ي اآلة ر حم حلدد  القدر  الةرا ية في الع ل  ل م  ر    د  كف ية كمي   األمط ر. فقد اكتشف  

 في شم ل حفريقي .
فقد ه جر  مجمو    بشرية دلى اف ف األنه ر والمج رش الم صية ) النيل ودجلة والفرا (       

 .وتمكن  تل  المجمو    مم االسدتقرار وتأسديس الحا را  األولى
 

                                                                 

 .14- 13، ح  المرجع السابقمحمد صبحي  بد الحكي  وآصروم ، 1
 .15، ح  المرجع السابقمحمد صبحي  بد الحكي  وآصروم ، 2
 .378،  377، ح(  1974بيرو  ، دار النهاة ،  )، دراسة مناطق العالم الكبرىمحمد محمد سطيحة ، الج رافي  اقلليمية ، 3
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قسيمي ويمةل الكتلة الكبر  فيع. ولكم مر ه ا يا  يقر الشرق األوسط في منطقة الع ل  ا     
مجمو     ير دسيمية مةل الطواصف المسيحية في  دد مم الدول دلى ج نب اليهود في دسراصيل. 
وتوجد ب لمنطقة بع  الفوارق الديم رافية في التوةير ال يدر متدس وش للدسك م والةروغ. ف لحدود 

و السك نية و االلتص دية كم  هو الحد ل بيم دول الصلي  و السي سية حنتج  الفوارق المس حية 
اليمم حو بيم ليبي  ومصر مةيي. ف لحدود السي سية حةر  في حركة السك م ، الم االنتق ل مم 

 .1منطقة دلى حصر  حصب  متقيداي و الهجرغ الدولية بيم حطراف المنطقدة هدي حيا ي  ير ميسرغ
 ،الج رافي من  منطقة الشرق األوسط حهمية دولية بيم األل لي  األصر يتبيم مم  ل  حم المولر 

تقر ه ي المنطقة بيم حوروب  و حفريقي  و آسي  مم  جعله  تتوسط الع ل  و تصب  حلقة وصل بيم 
حطرافع المصتلفة. وس ه  ه ا المولر في تطوير التج رغ الدولية والتعد وم الددولي بفع لية والى ج نب 

لى انتق ل الحا را  ومن  سك م المنطقة القدرغ  لى االتص ل و توسير  يل ته  مر  ل  حد  د
 .جيرانه   لى مصتلف األصعدغ االلتص دية و الةق فية و السي سية

 المطلب الثاني : الموارد و الثرواث
يحتفي الشرق األوسط بةروا  طبيعية له  ليمدة التدص دية فدي التجد رغ الدوليدة وااللتص د الع لمي. 
في ه ا اقللي  يوجد حكبر مصةوم نفطي يمةل مصدر الط لة األكبر دلدى ج نب ةروا  حصر  مةل 

 .األنه ر الع بة و المن طق الةرا ية
 : أوال : النفط   

فقبل اكتش فع ك ن  مشهداي  ،لنفط من  المنطقة حهمية التص دية دوليةاليف  للنير دم اكتش ف ا
للصرا    الدينية والحروب مم حجل االستييي  لى بع  المص در االلتص دية فدي حرج صه  
المصتلفة. ولكم اتسع  فيم  بعد حهمية الشرق األوسط ألنع كوم المدصدر الرصيدسي للط لة التي 

تص د ال ربي. ة  حم اكتش ف الدنفط حادفى  لدى المنطقة حهميته  حصبح  العمود الفقرش ليل

                                                                 

 .41، حالمرجع السابقفتحي محمد ابو ي نة،  1
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السي سية وااللتص دية لد  الدول اقمبري لية الكبدر  ، كفرندس  وبريط نيد  والوالي   المتحدغ 
ف هتم م   القو  العيمى )بريط ني  والوالي   المتحدغ األمريكية(  ،األمريكية واالتح د السوفيتي

 .تدور حول مصدر دنت ج الط لة الع لمي وهو النفط في الشرق االوسط س بق ي وح لي ي 
يبدو حم دنت ج النفط في الشرق األوسط حا ف حهمية ص صة يهر  بعدد الحدرب الع لمية    

 الة نية. وتتلصح ه ي األهمية في المميةا  الت لية:
ص م ته ، حيث حصب  مقي س ي / تتمية حقول النفط في الشرق األوسط ب ةارغ دنت جه  وجودغ 01

 دولي  لجودغ النفط. * الص   العربي الصفيف .
/ تقر معي  حقول الشرق األوسط في من طق صحراوية سهلة ، ممد  يقلدل مدم تك ليف النقل 02

 للتصدير حو التكرير.
ال  / حقول النفط في الشرق األوسط لريبة مم البح ر الع لمية الميصمة للميحة الدولية حيث03

 توجد مي ي متجمدغ حو بح ر م لقة حو حش  واصق ميحية .
يقر الشرق األوسط بيم كبر  المن طق المستهلكة للنفط وهمد   درب حوروبد  والشرق -/ 04

 .حيث يتةايد استهي  ه ي المن طق للنفط مر  د  وجود ةروا  نفطية ك فية لديه  ،األلصى
ألوسط برصح تك ليف اقنت ج، حيث يقدل دنت ج تتصف  ملية دنت ج النفط في الشرق ا/ 05

البرميل في الشرق األوسط  م دوالر واحد في حيم يربو دنت ج البرميل  لدى ةيةدة دوالرا  في 
 .من طق حصر  

بس طة تك ليف التنقيب واقنت ج دفر ب لشرك   النفطيدة الع لميدة دلدى التند فس للحصول  لى / 06
 .ي نسبة المص طرغ في دنت ج النفط في الشرق األوسطامتي ةا  نفطية بسبب تدن

نسبة الشواصب في نفط ه ي المنطقة لليلة وص صة الكبري  ال ش يقلل مم فرصة دصولع / 07
 .لألسواق الع لمية الكبر ، ويعتبر النفط الليبي والسعودش مم حجود حنواع النفط في الع ل 
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رق األوسط، دال حم نسبة االستهي  تعتبر بسيطة  لى الر   مم  ةارغ اقنت ج النفطي في الش/08
 .مم  يجعل النسبة األكبر منع ت هب دلى التصدير

 د  لدرغ المن طق النفطية األصر  في الع ل   لى سد ح جة الطلب مم النفط فدي لسوق / 09
 .1الع لمية

دتيراد النفط مم تعتمد كبر  الدول الصن  ية في الحصول  لى ح جته  الرصيسية مم الط لة ب س    
 28مليوم طم مترش سنوي ي. وتس ه  المنطقة بحوالي  947تنت  المنطقة حوالي  ،الشرق األوسط

مم ح جة المملكة % 45مم واردا  حلم ني  و % 32مم واردا  الوالي   المتحدغ األمريكية و%
مم واردا  فرنس  ويقدر احتي طي المنطقة بحوالي % 79مم واردا  الي ب م و % 76المتحدغ و 

تؤكد الدراس    لى احتم ل تةايد ندسبة احتيد طي المنطقة مم النفط األمر مليوم طم مترش. و  58
ال ش حد  دلى ا تم د الوالي   المتحدغ األمريكية وحوروبد  والي بد م  لى ه ا النفط. فتحول  المنطقة 

 .2الدول له يدلى هدف ي استراتيجي ي يأتي في األولوي   االلتص دية والسي سية 
مدم الح جة % 70األمريكي ال يعتمد  لى نفط الشرق األوسط. ألم حدوالي  ولكم االلتص د    

األمريكية للط لة تأتي مم حمريك  اليتينية وليس  مم الشرق األوسط. بل التدص دي   حوروب  
ولد يكدوم الددور األمريكي في  ،وشرق آسي  هي التي تعتمد بشكل كبير  لى نفط الشرق األوسط

التي تكسب ،يم تدفق النفط دلى تل  الجه   هو لام م التحك  في الط لة المنطقة مم حجل ت م
 .3 واشنطم نفو اي لوي ي  ند الدول األوروبية ودول شرق آسي

استط    منطقة الشرق األوسط االحتف ي بمك نته  االلتص دية :ثانيا : االهمية االقتصادية 
ب  و بر  صور طويلة دوراي ه م ي في تطور الدولية حتى بعد فقدانه  له  في فترا  معينة. فقد لع

                                                                 

 .103 – 101، ح ( 2003بيرو  ، دار النهاة العربية ، ) ،  قضايا العالم العربيس مية محمد ج بر ، 1
 .44، حالمرجع السابقمصطفى ك مل محمد ، 2
بيرو ، الدار العربية  ) ، ترجمة : سعيد الحسيم،السياسة المريكية في الشرق الوسطعاصفة الصحراء ، فشل ليوم ه دار،  3

 .239( ،ح  2005 ،للعلو  
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االلتص د الع لمي، ولكم بعد دطيلة الحقبة المع صرغ بدح  حهمية الشرق األوسط تتراجر بسبب 
تبدل اليدروف يهر  دمبراطوري   ]استعم رية[ كبدر  ، مدؤةرغ * الع لمية. ب نته ي القرم الس دس 

ب   مم  ير الارورش للتج رغ األوروبية الدوليدة  شر دولي  ، وألول مرغ في الت ري  المع صر 
المرور  بر الشرق األوسط لكي تصل دلى حفريقي  حو شرق آسي . فبعد حم تمتعد  المنطقدة و لى 
مد  حلفية مم الةمم ب لسيطرغ  لى التج رغ الدولية والنقل الدولي بيم حفريقيد  وآسدي  وحوروب  اكتشف 

تج رغ. دار  ه ي الطرق حول حفريقي  بعيدا  م الشرق األوسط ، األوروبيوم طرق جديدغ له ي ال
المعهود للمنطقة لحيم  وب ل  حص   التج رغ الدولية اتج ه   جديدغ  هب  ب النتع ش االلتص دش

 . يهور النفط
بقدر حهمية العوامل االلتص دية في الشرق األوسط بقدر م  اتجع االلتدص د الدسي سي        

التأةير  لى بلدام المنطقة. فقيمته  االلتص دية هي التي استمر  في ج ب التدصل الع لمي دلى 
ه ي التدصي  األجنبية في ححي ن ي كةيرغ لدو  نفو  ، صورغ سي سية حو التص دية في األجنبي سواي

الدولة في الشرق األوسط ، ف لع ل  ال ربي وصيل العقود الصمسة الم اية شجر سي س   الوار 
بد مع لسلط   الدول المنتجة للنفط بواسطة مبيع   السيح وتشجير سي سدة القهر لد   الراهم

األنيمة االستبدادية. و ال تةال الدولة تتدصل في ددارغ الندش ط االلتدص دش فدي ح لب حرج ي الشرق 
لي  األوسط ) تأةير المؤسس   االلتص دية الحرغ لليل نسبي  مق رندة ب لعد ل  ال ربي( ولكم ح 

استمرار تأةير العولمة  لى الشرق األوسدط ، بأبع دهد  االلتدص دية والسي سية والةق فية وتف  يته  
ف لعولمة مم الوارد حم تولد  .المصتلفة ، ربم  يتر  ردود حفع ل متب ينة  لى الشرق األوسط

 .1المجتمر ككلمؤسس   المجتمر المدني والديمقراطية بعد داع ف سيطرغ الدولة  لى االلتص د و 
 

ونتيجة لتص  د   صدا  النفط في النصف األول مم السبعين   في القدرم الم ادي، حيم      
لفة  مم صمس ملي را  دلى م صة وةيةة ملي ر، ل م  الدول ال ربية بدسي سة جديددغ لج ب األموال 

                                                                 

1(2) Ali R. Abootalebi, Middle East Economies A Survey Of Current Problems And Issues, Middle East 

Review Of International Affairs, Vol 3, No. 3 September 1999, p 8. 
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 ر حمواله  في استةمالشرق حوسطية. حيث  را  الدول ال ربية  لى بلددام الدشرق األوسدط 
 1البنو  ال ربية في صورغ وداصر ومدصرا 

وب قا فة دلى  ل  شجع  التحوال  االلتص دية الجديدغ في الشرق األوسط دلى لي   الدول      
الصن  ية بفدت  صدن   ته  وحسواله  حم   ةروا  الشرق األوسط، ه ي األموال مم الممكم حم تنفق 

ستهيكية والكم لية ، في مح ولة مم ال رب الستيع ب القوغ الشراصية  لى حنواع  ديدغ مدم السلر اال
للمنطقة وتشجير سك نه   لى نمط الحي غ االستهيكية ال ربية. ولكي يتصلح ال رب مم آة ر 
الركود االلتص دش ال ش ولع  فيع الدول الصن  ية بسبب ارتف ع حسع ر النفط، دفع  بلدام 

تنموية اصمة. والهدف مم وراي  ل  تحقيق مةيداي مم األرب ح  المنطقة دلدى تبندي مشرو   
 .2تحت جع مم معدا  وحجهةغ للقي   ب لتنمية، بتةويدده  بمد  

ومم الةروا  الطبيعية اله مة في الشرق األوسط المي ي ، فب لر   مم ثالثا : الثروات الطبيعية :
للته  نسبي ي ، دال حنه  تس ه  بقدر من سب مم متطلب   اقنت ج الةرا ي. تشتر  كدل مدم تركيد  
نت ج الكهرب ي. حم  نهدر النيدل  والعدراق وسوري  في است يل مي ي نهرش دجلة والفرا  في الةرا ة وا 

ةيوبي ، حيث تست ل مي هع فدي فيشكل ال  مصدر الرصيسي للمي ي في كل مم مصر والسودام وا 
 

بمق دير كم  يةرع القطم واألرة ولصب السكر والصداروا   ،األ را  الصن  ية وتوليد الكهرب ي
 وافرغ .

تحتوش منطقة الشرق األوسط  لى المقوم   األس سية للةرا ة مةل األر  الصصبة ومي ي الرش    
مليوم هكت ر حدول األنهد ر الكبر  مةل النيل  200ليد الع ملة. في الوطم العربي وحدي هن   وا

ودجلة والفرا  والليط ني والع صي و اليرمو  واألردم وحنهد ر الم درب العربي )دلى ج نب القوغ 
صيل الع ملة المتوفرغ في معي  دول الشرق األوسط(. وتعتبدر الحبدوب ال  اصية مم حه  المح 

الةرا ية في الشرق األوسط ويأتي القم  والشعير والد رغ واألرة  لى رحس ه ي المح صيل. و لى 
                                                                 

 .58،  المرجع السابقممدوح محمود مصطفى ،1
 59، ص  نفس المرجع2
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الر   مم حنه  ال تفي بح جة االستهي  المحلدي دال حنهد  تس ه  بقدر ال بأس بع في توفير ح جة 
الةيتوم ال ش السك م. وتنت  المنطقة كمي   وفيدرغ مدم الفواكدع والكرو  والحماي   والتمور و 

وتنت  المنطقة حيا  كمي   كبيرغ مم ال ي   ، تنتجه  معي  بلدام المنطقة بمييديم األطند م
ف لةيتوم يت  دنت جع في بلدام الم رب العربي وبيد الش    .الةرا ية الدصن  ية مةدل الةيدو  النب تيدة
يرام وتركي  ولصب السكر وبنجر  لسودام والصوم ل وجنوب السكر ينت  في صعيد مصر وا، وا 

 العراق.
لد ال تكوم الوالي   المتحدغ األمريكية مسصولة بصورغ كبيرغ  م تصلف منطقة الشرق األوسط.    

فهن   مؤةرا  وسي س   حصر  هي األلرب دلى داع ف التص د المنطقدة. حهمهد  ارتف ع معدال  
 وحنيمة التعلدي   يدر الك فية هي التي حد  الوالدغ ، وانصف   اقنت جية، البنية االلتص دية الهشة، 

مم النمو االلتص دش وجعل  بلدام ه ي المنطقة بعيديم  م المن فسة في األسواق الدولية       
فهن   صبير مم شبع الجةيرغ العربية يصف  قد التسعين   بأنع  قد الصس رغ في الشرق  ،الكبر 

 .1ب لم صة  01ل  تةيد  م معدل   GDPاألوسط فإنت جية الفرد الواحد
وهك ا يتا  دم ه ي المنطقة تحتوش  لى ةروا  التص دية متنو ة تتمةل في النفط و الم ي      

و العديد مم الةروا  األصر . وه ي الميةغ رفع  مم ليمة المنطقدة كمدصدر للةدراي فجعله  متميةغ 
 . م  يره 

قة وصل وجسر طبيعي يصل  رب العد ل  بشرلع وشم لع وتعتبر ه ي المنطقة للب الع ل ، ألنه  حل
بجنوبع، وتنتقل  بره  التج رغ الدولية وتمر مم صيله  حركة المد ل والةق فدة واألفك ر والجيوش. 
والتحك  في ه ا المولر يمن  السيطرغ  لى حه  الممرا  الم صية الدوليدة، مةل لن غ السويس وجبل 

والدردنيل. وله ي السبب اتجهد  دليه  السي سة األمريكية من   ط رق وب ب المندب ومايق هرمة
 .نه ية الحرب الع لمية الة نية، للتمركة فيه  مدم اجدل الدسيطرغ وت ميم المص ل 

                                                                 

1 Alfred B. Pardos, Middle East : Attitudes Towards The United States, Foreign Affairs, www. Fpc.state. 

gov / documents / organizations / 7858 . pdf , 06/06/2020. 
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مراحل تطور االستراتيجية االمريكية اتجاه منطقة الشرق االوسط المبحث الثاني : 
 2001سبتمبر  11بعد احداث 

 االستراتيجية االمريكية  لى، مت يرا مؤةر 2001ك ن  دحداث الح دش  شر مم سبتمبر      
 ه يبشكل ص ح ،بحيث حفرة   االوسطتج ي الشرق  االستراتيجية االمريكيةالع لمية بشكل     

وبفعل م  تابط االوا ع و ايق  ه   لى الن مة االمريكية ، والر القوغ العسكرية كقوغ  االحداث
السي سية  للج رافيةتسوق يومي   الوالي   المتحدغ االمريكيةص ر   لى االره ب " لحرب يسمى "ا

،د  ج ي السعي  و هيمنته  اهدافه الجديدغ التي تنوش فراي   مى الع ل  ب لقوغ العسكرية لتحقيق 
لية الدو  االوا عمم ترتيب  االمريكيةالمتحدغ  الوالي  تمكم  استراتيجيةالحةيث لوار  االمريكي

 لص لحه  .
 خالل الحرب الباردة الوسطاالمريكية في الشرق  اإلستراتيجيةالمطلب االول : 

دم الوالر ال ش مر  بع الوالي   المتحدغ األمريكية بعد انته ي الحرب الع لمية الة نية وم  آل  دليع 
األمور وانقس   الع ل  دلى جبهتيم، رحسم لية  ربية بقي دته  وحصر  شرلية بقي دغ االتح د 

ة الدولية دلى السوفيتي)الس بق ،( حت   ليه  لعب الدور المن سب ب لشكل ال ش يبقيه  في الهرمي
ج نب القو  الكبر ، دم  ل  الوالر بكل تجلي تع حلة مه   لى حم تتبر دستراتيجية ص صة به  
تس ير مم صيله  في المفهو  حو المحتو  االستراتيجي للوالي   والعه  ومك نته  الدوليتيم ، ولد 

العسكرية دلى دالالتع المتحدغ األمريكية فأمتد مم دالالتع الوالي   رافق تل  اليروف تطورا 
السي سية فأصب  يشمل حيا  اقيديولوجية والتي استط    التحك  ب لوالر السي سي واالجتم  ي 

، ولد اص  ه ا  1للفكر االستراتيجي األمريكي تأةيرا ومةل  رافدا مهم  الرحسم لية األكةر حهمية و
تلفة ، فصيل الفترغ الممتدغ بيم     المعتقد يعتمد استراتيجي    دغ في مراحل الحرب الب ردغ المص

                                                                 

،  األهلية للنشر والتوةير، الطبعة األولى ،  م م األردم ) ، اإلستراتيجية المريكية الجديدة انهيارين ،بين لهيب  بد الحق ، 1
 .28( ح 2002
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، ط    قيدغ احتواي االتح د السوفييتي  لى دستراتيجية الوالي    1991وحتى الع    1948
المتحدغ األمريكية في ك فة المن طق التي تعتقد الوالي   المتحدغ األمريكية حنه  مصدر تهديد 

وش هو حجر الةاوية في نيرية االحتواي لمص لحه  وحهدافه  ، ولد ك م الردع االستراتيجي النو 
اقستراتيجية  لى ه ي  حيث ارتكة  فلسفة الوالي   المتحدغ األمريكية العسكرية والسي سية و

الحقيقة آن ا ، و ل  ال تق د الوالي   المتحدغ األمريكية بأم االتح د السوفيتي سوف يعدل  م 
مكم الوالي   المتحدغ األمريكية مم تحقيق مح وال  ت يير األوا ع التي ك ن  س صدغ وب ل  تت

 .1حهدافه 
دستراتيجية االحتواي  ) 1953 - 1945تبن  ددارغ الرصيس األمريكي األسبق ه رش تروم م        

 لإليديولوجية المن فسة التي تح ول حم تفر  هيمنته   لى الع ل  ،المتمةلة ب قيديولوجية )

يقه  ب لعديد مم األحيف الدولية، ولد حسه  في تهيصة ج ور ه ي الشيو ية ( مم صيل تطو 
د  شكل  دستراتيجية االحتواي طوال فترغ الحرب ، 2الدبلوم سي األمريكي  اقستراتيجية جورج كين م

الب ردغ ركيةغ حس سية في اقستراتيجية األمريكية وتمحور  حوله  كل جوانب التصطيط األمني 
، وبقدر تعلق  3وااللتص دية والعسكرية والدبلوم سية ك فة ع دي السي سيةالعسكرش األمريكي بأب

األمر ب قستراتيجية األمريكية في الشرق األوسط، فمن  حم ورة  الوالي   المتحدغ األمريكية نفو  
اقمبراطوريتيم البريط نية والفرنسية في الشرق األوسط بعد الحرب الع لمية الة نية، وهي تار 

في صلب المن طق األكةر حيوية وحهمية له  ولمص لحه  في الع ل  ، د  مر بداي   المنطقة 
النصف الة ني مم القرم العشريم، حتيح  للوالي   المتحدغ األمريكية فرصة ت ريصية لدصول منطقة 

في مصر وفشل العدوام الةيةي حمل  الوالي   المتحدغ  1952الشرق األوسط، فبعد ةورغ تموة 

                                                                 

سلسلة دراس   دستراتيجية ، ج معة ب داد، مركة الدراس    ) ، الهيمنة المريكية في ضوء نظرية ماكندرمروام  وني ك مل ، 1
 .39ح ( ، 2007ب داد  91الدولية ، العدد 

 .34، ح (1988دار الشؤوم الةق فية الع مة ، ب داد ،  )، القوى العظمىحسم البةاة ، 2
 .12،ح  (1998، ، دار الشروق ، الطبعة األولى الق هرغ ، ترجمة   دل المعل  ) ماذا يريد العم سام ؟نعو  تشو مسكي ،  3
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و الحل محلهم   بر د يم "مبدح ديةنه ور   وبريط ني  مم صيلع في اقط حة بنفو  فرنس األمريكية
التي  رف  بنيرية  ، والفكرغ المحورية في نيريتع 1957ال ش طرحع ألول مرغ في بداية     " 

السوفيتي لش ل الفراغ ال ش ز صلفتع فرنس   "ملي الفراغ " هي الحيلولة دوم صطر دصول اقتح د
 وبريط ني  مم  يقتاي االي تحرك ي حميركي ي سريع ي وفر ، و ك م مبدح ديةنه ور لد وسر مم نط ق

المج ل الحيوش واالستراتيجي للوالي   المتحدغ األمريكية ب تج ي الشرق األوسط ، وحبرة تطبيق   
مب شر في لبن م وفي األردم ، كم  مهد الطريق للتدصل في المبدح في الشرق األوسط ك م التدصل ال

جنوب شرلي آسي ، وصلق المشروع األميركي لملي الفراغ ح لة استقط ب ح دغ في المنطقة بيم 
 ب سراصيلاديك لية بة  مة مصر، وبيم االتج ه   والني  المح فية المرتبطة الر االتج ه   والني  

الوالي   المتحدغ األميركي غ والمص ل  المشتركة ، وحد   م طريق التح لف   المشتركة مر 
، التي ااطر بعده  االتج ي الراديك لي دلى التراجر  م موالر تص د   1967الصراع دلى حرب 

 .1العدوام   ديدغ ك ليمم ، والتفرغ لقاية دةالة آة ر
 

نت  وم، وحرولة ، ك م البع  في حوس ط الب 1973مر بداية السبعيني   وص صة مم حرب      
في طرح ارورغ ا تم د القوغ  ع البي  األبي  والمستش روم والصبراي األمريكيوم، لد بديوا جمي

جع  مسبب ته  دلى اال تم د حدغ األةمة االلتص دية، التي حر  حقول النفط ، ص صة مر تص  د
   المتحدغ وبدح  الوالي ( % 50تصل دلى نحو % 40الكبير  لى نفط الشرق األوسط ) حوالي 

، ولد ةاد  حهمية منطقة الشرق 2األميركية تدر  بواوح تع ي  اال تم د  لى نفط الشرق األوسط 
صد  ،  1973األوسط ، مم منيور األهداف اقستراتيجية األمريكية في ح ق ب حةمة الط لة     

حيم اس  النفط العربي كسيح سي سي، وهو م  حكد للوالي   المتحدغ األمريكية وحوروب  والي ب م 
حهمية منطقة الشرق األوسط، وصطر تأةيره   لى الطرق والممرا  البحرية في البحر األحمر، 

                                                                 

المؤسسة ، بيرو  )ة نصير   ةورش،م، ترج وكيسنجر في آسيا السر المعروف، مبدأ نيكسونجيني  بروديم، وم ر  سلوم ، فر 1
 .06،ح  1974،  (العربية للدراس   والنشر

 .89 ، ح 1981)م رس(  112، العدد شؤون فلسطينيةححمد المصرش، 2
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حر األحمر األمر ال ش وار المنطقة في داصرغ التن فس بيم القو  الدولية، ومر دصول منطقة الب
في داصرغ الصراع الدولي، استهدف  اقستراتيجية األمريكية، في  ل  الول  ، الحد مم النفو  

)حول مرغ،  1980 - 1977السوفيتي في المنطقة، د  وار الرصيس األمريكي جيمي ك رتر
ة، و لى دستراتيجية التدصل األمريكي في المنطقة ب لقوغ المسلحة، في ح لة تهديد المص ل  األمريكي

ه ا، يهر في الفكر العسكرش األمريكي م  يعرف بإنش ي "لوا  االنتش ر السرير ،" التي صصص  
1للعمل في الصلي  والبحر األحمر، والتي واع  بإمرغ القي دغ المركةية األمريكية 

. 
 

كةر ولد بد  اقستراتيجية األميركية في  هد الرصيس األمريكي األسبق " رون لد ري  م" ح      
فيه  األلوال مر األفع ل، دوم الح جة للت طية والتمويه  ،  انسجم واوح ي وصراحة بحيث 

الع ل  ينقس  دلى لونيم فقط األبي  واألسود ( اللوم  ا تب رويمكم اصتص ر ه ي اقستراتيجية في )
السوفيتي األبي  يمةل الوالي   حوالي المتحدغ األمريكية حم  اللوم األسود فيقصد بع اقتح د 

والمعسكر االشتراكي ، ة  كل مم ال يصار للقوغ وال ينص ع للمص ل  األميركية ومنطلق ته ، 
ولو  –ويندرج تح  ه ا التوصيف حرك   التحرر والدول الس  ية ليستقيل، حو التي تتن ل  

ة لحل مر المصطط األميركي للهيمنة  لى الع ل ، توفر ةيث  ن صر دستراتيجية مترابط – جةصي 
 :2التن ل 

قتصر لنيعتبر حم ميدام الحرب اد اقتح د السوفيتي ت: إستراتيجية التطويق والمجابهة/ 01
وال تقتصر حيا ي  لى المج بهة العسكرية  ،سيتسر لكي يشمل الع ل  كلع معينة  انم  لى منطقة 

ا دوم تصنيف  ا دايو الى بل تمتد دلى كل الجوانب، و  ل  يتطلب حم يقس  الع ل  دلى حصدل ي 
 . ححد في الوسط حو الحي د

                                                                 

مركة مجلة دراس   شرق حوسطية، )  ،الشرق الوسط في العالقات المريكية الوربيةسعد ن جي جواد، ح رث محمد حسم ،1
 .26ح (  2002،  18دراس   الشرق األوسط ، السنة الس دسة،العدد

 .291،ح (1980دار المع رف، الق هرغ،  )، 1976 – 1968:  شر سنوا  ح سمة  سرائيل أميركا والعرباويلي   كوان ، 2
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فم  دام   ،ترتبط ه ي اقستراتيجية ب ألولى وتعمل لصدمته  إستراتيجية الترابط اإلقليمي :/02
 لاية حص ر اقتح د السوفيتي الس بق ومواجهتع هي القاية األس سية، فإم الوالي   المتحدغ 

األل لي  اقستراتيجية في الع ل ، بحيث يقتاي حمم األمريكية تسعى دلى صلق سلسلة مترابطة مم 
 .كل منه  تحقق األمم الش مل للمنطقة األصر 

التأكيد  لى التفوق  لى اقتح د السوفيتي في ح لب  إستراتيجية التسليح القصوى :/ 03
 المج ال ، تشير اقستراتيجية األميركية بأم الرد  لى ه ا التفوق هو تطوير لوغ  سكرية اصمة

بحيث تكوم ل درغ  لى ام م وجود  نصر رادع لوش يتمتر بمصدالية ك فية للحف ي  لى السي  
 .في حوروب  وهك ا شر   الوالي   المتحدغ ببرام  تسلي    لية النفق  

 المطلب الثاني : االستراتيجية االمريكية في الشرق االوسط بعد الحرب الباردة
م  لى الوالي   المتحدغ األمريكية حم تعيد صي  ة ك  1991قتح د السوفييتي بعد انهي ر ا

، و مر انته ي الحرب الب ردغ وجد  الوالي   المتحدغ 1دستراتيجيته  بم  يتوافق مر الوار الجديد
األمريكية حنه  القطب األلو  دم ل  يكم الوحيد بعد حم انته ي االتح د السوفيتي )الس بق( وانقس مع 

الي   المتحدغ األمريكية ب لهيمنة الع لمية دوم من ةع ، فعمل  في دط ر دلى  دغ دول، وتفرد الو 
 :دستراتيجية واع  حم مه   دغ حهداف وفي مقدمته  

 ./ منر حش لوغ حصر  مم من فسته  حتى لو ك ن  مم الدول الصديقة حو الحليفة01
 

 
 

مةل ) روسي ، الصيم، / ابط التواةن   الع لمية للقو  الكبر  و ا ط ي ادوار محددغ له ، 02
الي ب م، حلم ني ، وفرنس  ( ولد تنا  دول حصر  مةل الهند و يره  وبم  ال يصل ب لدور المهيمم 

 للوالي   المتحدغ األمريكية.

                                                                 

ح (،     2005ج معة ب داد،) ة الدراس   الدولية ، بحث، مركاستحقاقات المشروع المريكي في العراقكوةر  ب س لربيعي، 1
06. 
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لدور القي دش والري دش للع ل  ، ل ل  ك م  لى الوالي   المتحدغ األمريكية االستعداد للقي   ب 
الص رجية األميركي )األسبق(، دلى حنع "د ا ل  تق  الوالي   المتحدغ هنرش كيسنجر" وةير "عوينب

األمريكية بأ ب ي دور لي دش حقيقي فإم األم  التي تح  ش الشم ل األطلسي ستتب  د تدريجي ي، 
وب ل  تتعر  الوالي   المتحدغ األمريكية لتهميش متع ي  ، وسيصب  و ي افتي األطلسي 

 " يهم  ألهدافهم  المشتركةللمن فسة بينهم  حكبر مم و 
ومم اجل تحقيق األهداف األمريكية في  ،

المتحدغ األمريكية مقدمة لني   دولي جديد يتمية بتفرد الوالي    الشرق األوسط، فقد لدم  الوالي  
المتحدغ األمريكية وهيمنته   لى الع ل ، وانته ي فترغ الةن صية القطبية التي مية  فترغ الحرب الب ردغ 

ولد ك ن  بداي    ل  الني   وااحة المع ل  في الشرق األوسط، حيث رح  الوالي   المتحدغ ، 
 رغ ة التجحسلحة الدم ر الش مل ، وحرياألمريكية " حم اقره ب الدولي" الع بر للقومية و انتش ر 

شر نفو ه  اقستراتيجية و لن غ، هي الوس صل المن سبة لتحقيق حهدافه وانتش ر التكنولوجي  المتطور 
 . في حه  منطقة دستراتيجية في الع ل 

،حص ب الوالي    1991م  ي ب العدو الصري  ال ش ح قب انهي ر االتح د السوفيتي     ا    
المتحدغ األمريكية ب قرب   في  ملية صي  ته  قستراتيجيته  في تل  المرحلة، حتى ب   البع  

ود دستراتيجية حمريكية ل ر  حم ية المص ل  يتحدث  م  ي ب لتل  اقستراتيجية، دال وج
مر االتح د السوفيتي الس بق ، ولعل  جيو تتعد  الصراع اقيديولوالمح فية  لى البق ي واالستمرار 

الميحية التي حورده  وةير الص رجية األمريكي األسبق " اتشيسوم ،" تؤكد  لى  نصر استمرارية 
حتى لو ل  يكم هن   شيو ية ف م ارورا  البق ي  "  ل لالتفكير ب لمص ل  الحيوية األمريكية د

1وحم ية المص ل  الحيوية األمريكية تتعد  الصراع العسكرش واقيديولوجي مر االتح د السوفيتي
" ،

و حم دحداث الشرق األوسط التي ترافق  مر انهي ر االتح د السوفيتي والمتمةلة ب ل ةو العرالي 
اقسراصيلي" ،كل تل  األحداث، د    -ر الش مل والصراع العربي " للكوي ، وانتش ر حسلحة الدم 
                                                                 

مجلة العلو  )اإلستراتيجية العسكرية المريكية بعد الحرب الباردة، فرضيات أساسية لمظاهر التغيير بد الق در محمد فهمي، 1
 .93-92ح ( ،  2000، 21السي سية ،كلية العلو  السي سية،ج معة ب داد، السنة الع شرغ، العدد 
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دلى رس  دستراتيجية حمريكية للتع مل معه  ، بم  يعةة الهيمنة األمريكية  لى الهرمية الدولية 
ويحفي المص ل  الحيوية األمريكية، ويعمل  لى تةبي  د  ص  الني   الدولي الجديد وفق بنى 

صة، ويمكم القول حم اقستراتيجية األمريكية بعد الحرب الب ردغ احتو  دستراتيجية حمريكية ص ل
 لى حربعة حبع د حس سية ،  د  بمة بة الرك صة التي ترتكة  ليه  دستراتيجيته  في منطقة الشرق 

 األوسط وتل  األبع د هي اآلتي
 ،البعد السي سي/01

 ،البعد العسكرش/ 02 
 ،البعد االلتص دش /03

 . البعد الةق في و التكنولوجي/04 
مم  سبق يتبيم لن  حم اقستراتيجية األمريكية في منطقة الشرق األوسط، تحكمه  جملة مم      

المص ل  التي حرص  الوالي   المتحدغ األمريكية  لى المح فية  ليه  طوال  قود مم الةمم، 
1فصل يمكم استنت ج اآلتيوحنه  لد مر  بمراحل لتحقيق تل  المص ل ، وفي نه ية ه ا ال

:  
اقستراتيجية األمريكية في الشرق األوسط اصتلف  مم حيث التع مل مر القا ي  السي سية  ام/ 01

المصتلفة لدول الشرق األوسط انسج م  مر مص لحه  العلي  وبم  ال يتق طر مر م  تصبو دليع مم 
 .صتلف الوس صلحهداف ب تج ي استكم ل هيمنته   لى ك مل الشرق األوسط و بم

/ دم المص ل  االلتص دية للوالي   المتحدغ األمريكية ك ن  في مقدمة األسب ب التي ةاد  مم 02
حهمية منطقة الشرق األوسط في اقستراتيجية األمريكية ، ب قا فة دلى م  يعنيع التحك  ب لشرق 

 األوسط وسي سي  و سكري .
اله مة التي تقو   ليه  دستراتيجية الوالي   / حم منطقة الشرق األوسط تعد مم المح ور 03

 .المتحدغ األمريكية العسكرية في الع ل ، بهدف دتم   الهيمنة  لى الع ل 
                                                                 

جةي مم متطلب   نيل شه دغ  ،2001االستراتيجية االمريكية في الشرق االوسط بعد احداث سبتمبر مؤيد حمةغ  ب س ،  1
 .53-58( ح 2012الم جيستر في العلو  السي سية و االستراتيجية ) كلية العلو  السي سية العراق ، 
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 ة في الشرق األوسط ل  تصرج  م كونه  جةي مم اقستراتيجيةحم اقستراتيجية األمريكي/ 04
األمريكية الش ملة، والتي تشير دلى ارورغ القا ي  لى المن فسيم و د  فس  المج ل حم مه  

 . للسيطرغ  لى منطقة الشرق األوسط  ا  الموارد الوفيرغ ، والمولر االستراتيجي المه 
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الفصل الثاني : التحوالت في االستراتيجية االمريكية و انعكاساتها على 
 2001سبتمبر  11المنطقة بعد 

االستراتيجية االمريكية في منطقة الشرق  و مبادئ المبحث االول : مرتكزات
 2001سبتمبر  11االوسط بعد 

 عدة على ارتكزت سبتمبر من عشر الحادي أحداث بعد اإلستراتيجية األمريكيةان         

 في األمريكية المتحدة الواليات تواجهها إن يمكن التي المخاطر من نابعة مفاهيم و هي مفاهيم

 و هذه المخاطر تتمثل في : األوسط الشرق
سبتمبر  11بعد  األوسطمرتكزات االستراتيجية االمريكية في منطقة الشرق  المطلب االول :

2001 

 باإلرهاب يسمى بما المتمثلة الدولية التهديدات/ 01

 م 2001ففي  فوكوياما فرانسيس األمريكي المفكر واضح بشكل عنيا عبر قد الرؤية هذه      
 خطير " الصراع الحالي مقال في فوكاياما قال  25/12/2001 بتاريخ نيويورك ، ففي صحيفة

 الفاشية ضد صراع ولكنه وحضارة دينا   بوصفه اإلسالم ضد وال االرهاب ضد معركة ليس

 الرؤية هذه  1الحداثة  ضد تقف والتي متسامحة الغير االصوالية العقيدة أي اإلسالمية

كما يزعم دانيال بابيس فعددهم  العدد و قيمة فردية حالة ليست باالرهاب المتمثلة  للتهديدات
بالمائة من العالم االسالمي ، كذلك ما اعلنه جورج تنت وكالى  20 بالمائة الى 15يترواح بين 

الس ايه ايه السابق بان منظمة القتعدة العالمية تهدد الوجود االمريكي اينما كان و جاء اعالنه 
 . 2001في التقويم السنوي للوكالة المخابرات االمريكية عام 

 

                                                                 

( 2006) مصر ، دار المحروسة ، الطبعة االولى ،  تحوالت الحركة االسالمية و االستراتيجية االمريكيةكمال حبيب ،  1 
 .20ص 
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 / الدول المارقة و الدكتاتوريات التي تقع في حوزتها اسلحة الدمار الشامل 02
 الدول بعض تصوير على سبتمبر 11 أحداث وبعد األمريكية المتحدة الواليات حاولت لقد      

 منطقة في األمريكية المصالح خطر على تمثل دول انها عمى واإلسالمي العربي نتيالعالمي في

 . بآسره والعالم األوسط الشرق
 المتحدة للواليات  الصديقة البلدان بعض في والسياسي االجتماعي البنيان في الخلل /03

 العربي  الخليج دول في وخاصة األمريكية
 األولويات من سمم وضع إلى بالعمل األمريكية المتحدة الواليات انطلقت ذلك إلى واستنادا       

 كاالتي :و هي  تحقيقيا ينبغي اهداف عدة يتضمن األوسط الشرق في االستراتيجية
و  إسالمية حركات هي و غالبا    : األمريكي( المفهوم حسب( االرهابية  الحركات ضرب  *

القوة  باستخدام وذلك الحركات هذه اخطر القاعدة تنظيم ،ويعد الجيادية الحركات بالذات
و  أئمة تمويل ومنيا أخرى أساليب باعتماد وأيضا ، و المعلوماتية و االستخبارتية العسكرية

 ،حيث الدينية الحرية ويؤيدون االرهاب اإلسالمية ليةاالصو  يعارضون المسلمين  علماء

 يتحدث " بالقول العالمية للشؤون األمريكية الخارجية وزارة  و كلية " دوبرياتسكي لبوال " صرحت

 القيام نواصل إن عمينا كافي غير ذلك ،لكن يعارضونه وهم  االرهاب عن المسلمين من الكثير

 شأن من تعمى التي دينهم قيم عن عمنا التحدث عمى الخارج في المسممين لحث بالمزيد

  1 أمريكا تمولها التي واألكاديمي الثقافي التبادل البرامج المسلمين علماء من مزيد ضم نريد إنناالحياة 
 مباشر غير أو مباشر بشكل لالرهاب داعمة تعد التي و:  الدكتاتورية األنظمة تغيير *

 الدكتاتورية أألنظمة عداد في األوسط الشرق دول من أثنيين األمريكية المتحدة الواليات ودرجت

 نفذت ،وقد الشمالية لكوريا باإلضافة "الشر محور" دول من و عدتهما  و هما العراق و ايران 

 باحتالل انتهت ،والتي 2003 أذار في الثالثة الخميج حرب خالل من التغيير عممية المتحدة الواليات

 .2و اسقاط النظام السياسي فيه  2003العراق في اوت 

                                                                 

 .214ص ،  نفس المرجع كمال حبيب ،  1

 .201( ص  2005،) القاهرة ،  الحرب الصليبية من البابا اربان الى البابا بوشمحمد مورو ،  2 
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 المتحدة لمواليات - الصديقة الدول لدى و الديمقراطية  الحرية بنشر " يسمى ما تشجيع *

 األنظمة بها تقوم واقعي اجتماعي ، اقتصادي سياسي أصالح حركة دعم طريق عن األمريكية

 كانت ،حيث وغيرها األردن،مصر قطر، البحرين، السعودية، قبيل من الدول هذه في الحاكمة

 بقوة . المفاهيم لهذه  تروج المتحدة الواليات
 2001سبتمبر  11في المنطقة بعد  لإلستراتيجية األساسيةالمطلب الثاني : المبادئ  

 مبدأه االبن بوش أعمن عندما وضوحا   األوسط الشرق نحو األمريكية وازدادت االستراتيجية    

 طرح عندما 2002 عام الثاني كانون في لالتحاد هالموج خطابه في الخارجية للسياسة الخاص

 ( :بوش مبدأ(  أساسية قواعد ثالث
 حين استراتيجيته بوش أعمن فقد ، العالم في األمريكية المتحدة الواليات قيادة عمى / الحفاظ01

 أي مواصلة من خصم إي عزيمة تثني بحيث القوة من درجة عمى قواتنا ستكون" بالقول أكد

 يعني وهذا ، 1مساواتها" أو األمريكية المتحدة الواليات قوة على التفوق في أمال   عسكري تطوير

 إستراتيجية " من ،لمصالحها، لها  اإلمبراطوريالدور  عمى المحافظة في االستمرار أمريكا على

  الخصم إقناع الستخدامها االستعداد الرادعة القوة وجود ( الثالثة بأركانها " الردع

 .المطلقة القوة باستخدام الرادة الخصم المطلق الكسر أيإلى استراتيجية القسر  ، ) السابقين باألمرين

 ، لمصالحها محتملة ديداتته أي ضد وقائية بضربة ستقوم األمريكية المتحدة الواليات / إن02
 ،علينا خطته نزعزع أن العدو، إلى المعركة ننقل أن علينا" : بقوله ذلك االبن بوش أكد مثلما

 .2رتظه أن قبل التهديدات أسوأ نواجه أن

 إعالن ذلك أعقبالديمقراطية الليبرالية ،  لمبادئ لتشجيع المتميز السعي عن اإلعالن / 03

 هيمنة أحكام إلى الهادفة  األمريكي القومي األمن استراتيجية عن 2002 أيمول في االبن بوش

 : أسس عدة ىعل مرتكزة جاءت والتي  العالم ىعل أمريكية

                                                                 

 50، ص  2006 ، ، امريكا التوحش و اقتالع الجذور ، العصور الجديدةعادل سمارة  1 
، مركز  150، ) مجلة السياسة الدولية ، العدد  الوقائية في االستراتيجية االمنية االمريكية الجديدةحسام سويلم ،  2 

 .292-291(، ص  2002الدراسات السياسية ة االستراتيجية باالهرام ، 
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 على الحرب(ب  يسمى ما مرحلة دخلت خاللها من والتي األمريكية الكونية الرؤية  *

  االرهاب(

 على العراق. الوقائية الحرب* 
 المتحدة ألمن الواليات تهديدا   تمثل بوصفها الشامل الدمار أسلحة على المفتوحة * الحرب

 المستقبل. في والعالم األمريكية
 بشنها الواقع أرض عمى خططها بتطبيق األمريكية المتحدة الواليات وبدأت    

 الحرب و شكلت هذ 2003افريل  09من احتالله يوم  وتمكنت العراق على العدوانية الحرب

 الحرب كون ،) األمريكي القومي األمن استراتيجية( تنفيذ مسيرة في األهمية فائقة محطة

 :و هي األهم اإلستراتيجية عناصر من عددا   تنفذ العراق الحتالل األمريكية
 العراق شنتها على التي الحرب خالل من ، االستباقية الحرب فقط وليس الوقائية / الحرب01

 منظور وفق األوسط  الشرق تشكيل أعادة األمريكية المتحدة الواليات منها أردت والتي

 األمريكية. االستراتيجية
الصراعات   في االهمية كبيرة دائما   كانت إستراتيجية مميزة بقعة في األمريكية القوات / جود02

 وجود يكون كي أيضا   وانما فحسب االقتصادية االستراتيجية لالستفادة ليس ، السياسية الجغرافية

 ىعل السيطرة يهمها توسعية امبريالية قوة ا،و جعله العظمة و لاللتزام رمزا األمريكية القوات
 .الحيوية امصالحه تربط التيو المضائق  فيها الممرات بما الموصالت طرق
 ذاه ويعني  الجانب األحادي أواالنفرادي  بالتصرف األمريكية المتحدة الواليات حق إثبات/ 03
 .اسياسته رسم في العالم دول مع للتنسيق بحاجة تعد لم اأنه

 الكبير التغيير أصابها قد األوسط الشرق تجاه األمريكية إن اإلستراتيجية سبق مما يتضح    

 هذه وما شهدته  أخرى أهداف و إضافة الوسائل تغيير حيث من سبتمبر 11 إحداث بعد

 في المباشرة المطلقة العسكرية القوة استخدام في و اإلفراط الوقائية الحرب اعتماد من المرحلة

 األوسط الشرق منطقة في األمريكي اإلمبراطوري الدور و استمرار األمريكية األهداف تحقيق
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 تعمل المطلقة القوة هذه استخدام خالل من و هي استراتيجيا العالم مناطق أهم من تعتبر والتي

 . األمريكية بالمفاهيم والتبشير بالقوة األسواق فتح ذلك في بما االقتصادية المنافع فتح إلى
المبحث الثاني : أسس و أهداف اإلستراتيجية األمريكية في المنطقة بعد سبتمبر 

2001 

 المطلب األول : أسس اإلستراتيجية

 و االهداف األسس من مجموعة عمى األوسط الشرق في األمريكية االستراتيجية ترتكز    

 ال التي األمريكية المتحدة للواليات االستراتيجي  مراحل التحول مختلف في بثباتها امتازت التي
 من لتهديد تعرضها حاالت في أو عليها الحفاظ أجل من العسكرية القوة استخدام عن تتوانى

 : يلي بما تتمثل األسس هذه ،ولعل كانت قوة أي قبل
في دراسة بعنوان " اللوبي اإلسرائيلي والسياسة الخارجية     :/ الحفاظ على امن اسرائيل 01

 األمريكية " قام بها كل من جون ميرشايمر وستيفن والتي جاء في مستهلها .

، تأسست سياسة 2017"على مدى عدة عقود مضت ، خاصة منذ حرب األيام الستة في
إسرائيل. وقد أدى كل من الواليات المتحدة في الشرق األوسط في جوهرها على العالقة مع 

الدعم غير المشروط إلسرائيل والسعي لنشر الديمقراطية على امتداد المنطقة ، إلى التهاب 
الرأي العام في العالم العربي واإلسالمي، وعرض للخطر ليس فقط أمن الواليات المتحدة ولكن 

 أمن العديد من دول العالم .
ة األمريكية في شؤون المنطقة ينبع كليا من سياسات على العكس تماما فإن إقحام السياس      

داخلية ال ترتبط بالمصالح وال بالقيم األخالقية إنما تنبع وبوجه خاص من نشاط اللوبي 
 .1اإلسرائيلي

سرائيل   هو أمر يتجلى في عدة نقاط من بينها :التوافق اإلستراتيجي بين الواليات المتحدة وا 
                                                                 

15،ص2007،جمهورية مصر العربية،1، ) نفرو للنشر والتوزيع،ط حرب األفكار واللوبي اإلسرائيلي في أمريكامدحت طه، 1  
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اإلسرائيلي فإن الواليات المتحدة قد أبرمت مع إسرائيل عددا  من أنه تحت غطاء تأمين الكيان  -
 مذكرات التفاهم اإلستراتيجي نذكر منها:

واينبرجر( والتي وضعت بعد /)شارون  1081مذكرة التفاهم األمريكية اإلسرائيلية عام  -  
 معاهدة السالم المصرية اإلسرائيلية.

 والتي وضعت بعد توقيع اتفاق واي بالنتيشن .مذكرة التفاهم األمريكية اإلسرائيلية  -  

تعد المذكرة األخيرة بداية لوضع تصور شامل ألمن المنطقة أي أنه يمكن اعتبارها أساسا   
 لتحقيق هدف إسرائيل النهائي في أن تتحول إلى قوة عظمى .

األمريكية مرحلة األمن المتبادل حيث استخدم مصطلح  كما دخلت العالقات اإلستراتيجية -  
يران من استخدام قدراتها الصاروخية ضد المظلة" " للدفاع عن إسرائيل بمنع كل من العراق وا 

 إسرائيل.

القدرات اإلسرائيلية في مجال الدفاع والردع بحيث تتمكن إسرائيل من أن توجه الضربة  زيادة - 
 القاضية إذا ما هوجمت بأسلحة دمار شامل أو صواريخ.

وصول التوافق اإلستراتيجي إلى ما يقرب من الميثاق الدفاعي وهو ما تّم من قبل مع دول  -
لبنتاجون التي تعهّد فيها الجانب األمريكي بحماية الناتو واليابان وكوريا الجنوبية )خلت وثيقة ا

 دول الخليج من ذكر إسرائيل لتحصل على مستوى أعلى من التوافق اإلستراتيجي(.

األمريكية  االستراتيجية األهداف قائمة راس على اسرائيل أمن عمى الحفاظ هدف يوضع      
 قائمة قومية بمصلحة مرتبط غير لكونه هدفا  استراتيجيا وقوية آمنة اسرائيل على الحفاظ يعد إذ

 لحماية العسكرية القوة الستخدام تام استعداد على األمريكية المتحدة الواليات وتكون ذاتها بحد

وذلك  عليها المحافظة سبيل في مصالحها من بجزء للتضحية صميمة رغبة وذات ، إسرائيل
 .مصالحهما  وتالحم و إسرائيل األمريكية المتحدة الواليات بين الوثيق العضوي للترابط
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 مرحلة طيلة االستراتيجية األمريكية في كبيرة بأهمية وحمايتها اسرائيل أمن مسألة وحظيت    

 الساحة لتطور نتيجة األمريكية الحسابات في األهمية هذه وتعززت ، الباردة الحرب بعد ما

إسرائيل  مكانة على أهمية لتضفي سبتمبر 11 إحداث جاءت حيث األوسط الشرق في اإلقليمية
 خارطة تشكيل أعادة ترسم وهي األمريكية المتحدة الواليات تغفل ولم االستراتيجية األمريكية في

 على والحفاظ اسرائيل حماية وهو األساسية أهدافها احد عن واحدة لحظة ولو األوسط الشرق

 .1العسكرية  القوة مفردات ليا التي الوحيدة الجهة و جعلها أمنيا
حق  1982كذلك تقدم أمريكا إلسرائيل دعما دبلوماسيا متواصال، واستخدمت منذ عام       
مرة لمنع إصدار قرارات من مجلس األمن تنتقد سياسات إسرائيل، وهو أكثر من عدد  32الفيتو 

 مرات استخدام حق الفيتو لباقي أعضاء مجلس األمن مجتمعين.
 نفط على منطقة  الهيمنة/02

و  السياسي السلوك تحديد في محورا مؤثرا عليه والسيطرة منابعه عل و الهيمنة النفط يشكل   
بالجانب  األمريكيةاالستراتيجية  عنيت بحيث ، األوسط الشرق تجاه األمريكي االستراتيجي

 الصراع الكوني . في يؤديه كبير ودور قصوى  أهمية من له لما النفط خاص و بشكل للمنطقة االقتصادي
 يجعل الذي الحد إلى األمريكية االستراتيجية في كبيرة أهمية األوسط الشرق نفط ويحتل   

 في النفطية مصالحها على للحفاظ العسكرية قوتها الستخدام مستعدة األمريكية المتحدة الواليات

 الواليات أن إلى باإلضافة النفط من المستمرة حاجاتها تلبية في عليها تعتمد والتي المنطقة

 تنتجه لم أنها برغم ، وفيرا ماليا   مصدرا   األوسط الشرق نفط في وجدت األمريكية المتحدة

 الطمع وصل حتى منتجاتها أنواع لمختلف النفطية الدول في استهالكيا سوقا ليا يتوفر ،وصار

  النفطية االستثمارات تسميتها في بالمشاركة المطالبة إلى النفطي اإلنتاج دائرة في األمريكي
  .اعنه اله غنى ال ةطائل بمبالغ األمريكية المتحدة والياتلل يعود مما ، المنطقة لدول 2
 

                                                                 

  نظرة في مالمح االستراتيجية االمريكية الجديدة ازاء المشرق العربي ماذا تريد امريكا من العراقباسل حسين ،  1 
  النفط العنوان الخفي ) الظاهرة السياسية االمريكية (سعيد الشهابي ،  2 
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 األمريكية :  مصالحلل المناوئة يميةاإلقل القوى مكافحة / 03
 كبيرة أهمية  ذا هدفا   األوسط الشرق في األمريكية االستراتيجية أهداف لواء تحت يندرج    

 مناوئة قوى األمريكية المتحدة الواليات فيها ترى التي اإلقليمية القوى واعاقة بمكافحة يتمثل

 األمريكية المتحدة الواليات رات التي اإلقليمية القوى أهم ولعل المنطقة في لمصالحها ومهددة

 .1هي العراق و ايران  سبتمبر  11أحداث بعد ما مرحلة في المنطقة في لمصالحها تهديدا   اهفي
 عندما المجال هذا في اهدافها  من جانب تحقيق من األمريكية المتحدة الواليات استطاعت قدو 

يكون  بأن أمريكي هدف من يعنيه وما م، 2003 للعراق في نيسان األمريكي االحتالل تم
 للعالم العربي . الموجه العراق محورا لالستراتيجية األمريكية

 في السياسي التغيير بعد األمريكية للمصالح مناهضا   طرفا   تحولت التي اليران  بالنسبة أما

 مع الموجهة جانب في سبتمبر 11 أحداث بعد ما مرحلة في ،أصبحت 1979 عام إيران 

 االستراتيجية أهداف وصارت األمريكية المتحدة الواليات

 اإلدارة أسمته ما ضمن و تم ادراج ايران  ، النظام االيراني إسقاط هدف من تخلو ال األمريكية

 ، الشمالية وكوريا العراق من ايران كال   إلى باإلضافة تضمنه الذي "الشر  بمحور" األمريكية
 بقدر العالمي والسالم لألمن ددةالمه المواقف ذات الراديكالية  القوى من ايران  غدت وبذلك

 .األمريكية االستراتيجية  لمصالح اتهديده 

 عسكرية لضربة عرضة أكثر ايران تبدو األوسط لمشرق االقليمية الساحة تغيير وبعد     

 في العراق . األوضاع عليها استقرار تساعد أمريكية
 
 
 
 

                                                                 

،  34صحيفة الهاتف العربي ، العدد  )، الحملة االمريكية محاربة االرهاب ام توطيد الهيمنةعبد الرحمن محمد موسى ،  1 
2003 . ) 
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 .اإلسالمية الحركات محاربة/ 04

 أن بل سبتمبر 11 أحداث بعد ما مرحلة وليد األمريكية االستراتيجية في لإلسالم العداء يكن لم

 العداء بعد الثانية المرتبة يحتل كان ولكن الباردة الحرب عقود منذ راسخا كان العداء هذا

 رقم العدو اإلسالم جعل و انهيارها الشيوعية وانتكاسة الباردة الحرب انتهاء أن إال شيوعيةلل

  األمريكية المتحدة للواليات بالنسبة واحد
 والعالقات العولمة( كتابه  في زوغانوف غينادي الروسي السياسي يشير الصدد هذا و في     

 خطوة هي اإلسالمي العالم ضد األمريكية المتحدة الواليات تشنها التي الحرب أن" إلى )الدولية 

 عام واشنطن في عقدها التي دورته في الناتو حلف أتخذها التي القرارات  من منطقيا   تنبثق

 واإلخالل  )يالطا  مؤتمر( أعقاب في قام الذي النظام تحطيم ذلك إعقاب في بدأ إذ م، 1999

 . 1القوى  توازن بكامل
 ضد كبيرة حملة تقود بأن األمريكية المتحدة الواليات شجعت سبتمبر 11 أحداث أن بيد      

 الحركات هذه بين الربط وتم اإلسالمية الحركات في و تاثيرا   شدة األكثر وهي المسممين

 خوض أجل من االبن بوش الرئيس بدعوة األمور تلك سارعت سبتمبر، وبالتالي 11 وأحداث

 عن صريحا   تعبيرا الدعوة هذه وكانت باإلرهابيين أسماهم وما المسممين ضد صليبية حرب

 الجماعات قائمة على اإلسالمية الحركات وضع تم وقد اإلسالم ضد و الكراهية الحقد مشاعر

 اموالها. ومصادرة أخرى على والتضييق بعضها على الحرب إعالن من ذلك تلى وما اإلرهابية
 األمريكية  والقيم والثقافة األفكار نشر / 05

 منطقة في وثقافية ايديولوجية و قيمة أهداف لتحقيق األمريكية المتحدة الواليات تسعى     

المنطقة  شعوب على والفكرية الثقافية الهيمنة أنواع من نوع بتحقيق منيا رغبة األوسط الشرق
 القيم ونشر دعم هو األمريكي االدعاء بحسب األهداف ه ذه لواء تحت ينضوي ما أهم ولعل

 السياسة تعارض التي الدول تجاه أمريكية ضغط ورقة تعد التي اإلنسان وحقوق الليبرالية 

 األمريكي تصورلل  وفقا   بمفاهيم التحول الديمقراطي  تأخذ التي النظم دعم وبالمقابل األمريكية
                                                                 

 .26( ، ص  2002، ترجمة عدنان جاموس ،) دمشق ،مكتبة ميلسون ،  العولمة و العالقات الدوليةغينادي زوغانوف ،  1 
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 الشرق كمنطقة األمريكية مصالحلل بالنسبةاالستراتيجية   ميةاأله ذات المناطق في سيما وال

 تعملالديمقراطية   المبادئ وتحقيق لنشر اسعيه في األمريكية المتحدة الواليات إن كما األوسط

 نمط تسويق فياألمريكية  العولمة إمكانات من تستفيد اأنه ،ثم اله موالية نخب تشكيل ىعل

 .1 معين قضايا وطرح األمريكية الحياة
 األوسط الشرق منطقة في األمريكية أهداف اإلستراتيجية إن إلى الباحثين من عدد و يذهب    

 أهمها :  لعل أخرى أهداف إليها يضاف إنما األهداف هذه على تقتصر ال
 .توحيدها دون  العربية المنطقة دول  تفتيت  2-

 بطريقة سواء المنطقة في األمريكية المتحدة للواليات والصديقة الحليفة األنظمة ودعم حماية 3-

 .مباشرة غير بطريقة أو مباشرة

 عسكرية . قواعد و إقامة األمنية واالتفاقيات المعاهدات من بشبكة المنطقة دول ربط 4-
 األسلحة أو الدمار الشامل أسمحة بامتالك المنطقة في حليفة غير دولة ألي السماح عدم 5-

 . األمريكية المصالح تهدد أن شأنها  من والتي النووية

 الواليات ، وتكون اإلستراتيجية األمريكية في ثوابت الذكر السابقة األهداف أغلب وتعد    

 بعض تعرض لو فيما مباشرة بطريقة العسكرية القوة الستخدام استعداد عمى األمريكية المتحدة

 .األحيان بعض في مباشر الغير حتى أو المباشر للتهديد األهداف هذه 
 في األمريكية لإلستراتيجية األخرى األهداف ،ضمن التعميم ومناهج الديني الخطاب تجديد -6

 الديني الخطاب تجديد هي سبتمبر من 11 أحداث بعد بشدة نشطت والتي األوسط الشرق

 وزير مبادرة أن إلى اإلشارة تجدر ،حيث واإلسالمية العربية الدول في يمالتعل منهاج وتغير

 األمريكية المتحدة الواليات بين الشراكة مبادرة ( المسماة باول كولن األسبق األمريكي الخارجية

 . ) م 2002 والشرق
 
 

                                                                 

 .26/11/2001جريدة البيان االماراتية ، الرئيس االمريكي الجديد بين احالمه و مرتكزات االستراتيجية ،  1 
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 المطلب الثاني : اهداف اإلستراتيجية

 يمكن تصنيف أهداف الو م أ في منطقة الشرق األوسط إلى :

ويتمثل هذا النوع من األهداف إلى األهمية العسكرية بالمنطقة وذلك  أوال: أهداف إستراتيجية :
فياتي)سابقا( وتحكمها بالمنطقة المحيطة باإلقليم حيث يمكن من خالل و الس لقربها من اإلتحاد

 .السيطرة على مخارج النفوذ السوفياتي إلى مناطق العالم المختلفة 

طن العربي بمزاياه اإلستراتيجية وأبعاده البرية لقد عدت اإلستراتيجية األمريكية أن الو  و    
،البحرية والجوية هو القاعدة األكثر ضرورة في العالم لإلستراتيجية األمريكية في صراعها مع 

فياتي بل ويعتبر منطقة وثوب ضرورية على وسط  آسيا في الصين وهنا تستطيع و الس اإلتحاد
تحل موقعا إستراتيجيا متفوقا في معادلة التوازن  اإلستراتيجية األمريكية بقدراتها النووية أن

 . 1النووي الدولي يؤمن لها السيطرة على اإلتحاد السوفياتي

ومن الوطن العربي يمكن لإلستراتيجية األمريكية أن تؤمن طريق النقل من المتوسط       
وسط اإلبقاء واألطلسي إلى المحيط الهندي ،ولقد إستهدفت السياسة األمريكية تجاه الشرق األ

على الميزان اإلستراتيجي بين القطبين في وضع يميل لصالحها قدر اإلمكان ومن أجل هذا 
 عملت الو م أ على تحقيق اآلتي :

الو م أ بالقواعد والتسهيالت العسكرية التي حصلت عليها في دول  إنتفاع ضمان إستمرارية -أ
 المنطقة مثل تركيا ، السعودية ، البحرين ، اإلمارات العربية المتحدة والصومال .

 فياتي .و الس محاولة إقامة خطوط دفاعية أمريكية متقدمة في المناطق المتاخمة لإلتحاد -ب

دعم دور األسطول األمريكي في البحر األبيض المتوسط بإعتباره عنصرا رئيسا من  -ج
 عناصر الدفاع على الجناح الجنوبي لخلف شمال األطلسي .

                                                                 

،عمان دار الوائي  1، ط 2000-1989األمريكية في الشرق األوسط اإلستراتيجيةجمال مصطفى عبد هللا السلطان ،1
 . 43ص  2002
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 دعم التفوق اإلستراتيجي إلسرائيل بإعتبارها أداة اإلستراتيجية األمريكية في المنطقة -د

خالل معاهدات الدفاع المشترك والترتيبات تدعيم التعاون العسكري مع دول المنطقة من  -ه 
جراء  الدفاعية اإلقليمية ،ومن خالل التعاون في مجال السالح واإلمداد بالخبراء العسكريين وا 

 المناورات العسكرية المشتركة مع قوات دول المنطقة .

إذا  دعم قدرات القوات األمريكية على التدخل السريع في المنطقة أثناء األزمات الدولية -و
إقتضى األمر تدخال أمريكيا مباشرا كتهديد منابع النفط ، ومحاصرة النفوذ السوفياتي والحيلولة 

 دون إنتشاره والعمل على تقليصه من خالل :

يواجهها السوفيات في حالة قيامهم بأي محاولة ذات أثر جوهري  تصعيد درجة المخاطرة التى -
 للتغيير في الوضع الراهن في المنطقة .

إحكام السيطرة على المنافذ التي يمكن من خاللها للقوات السوفياتية أن تنتشر في المنطقة  -
وال سيما فى أوقات األزمات الدولية وذلك عن طريق التحكم بالممرات المائية والمضائق ذات 

 1األهمية اإلستراتيجية في المنطقة كالمضائق التركية وقناة السويس وباب المندب .

على الصراعات اإلقليمية والتحكم في تطويرها ومحاولة اإلستفادة منها في تحقيق السيطرة  -
 عدة أهداف نذكر منها :

محاربة القوى اإلقليمية التي تعرض المصالح الغربية لتهديد حقيقي كما فصلت مع مصر  -أ  
 . 1991ومع العراق عام  1976عام 

ت محلية إلستنزاف قدراتهم اإلقتصادية فياتي وحلفائهم في صراعاو الس توريط اإلتحاد -ب  
 والعسكرية وفقدان الثقة بينهم .

                                                                 

.  46،ص المرجع نفسه  1   
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اإلستفادة من تلك الصراعات اإلقليمية في زيادة مبيعات السالح األمريكي إلى دول  -ج  
إعتبار تلك الصراعات بمثابة حقل تجارب لقياس كفاءة األنواع الجديدة من  عن المنطقة فضال

 . 1991فعلت في منطقة الخليج منذ عام السالح ومدى فعليتها كما 

 ثانيا : األهداف اإلقتصادية :

 وتكمن هذه األهداف في العديد من العناصر لعل من أهمها عنصرين أساسيين هما :  

 األمريكي من جانب و باالقتصاديعد النفط عامال من العوامل البنيوية لصلته : النفط(1
الرأسمالي والغربي بشكل عام ،ومن خالل النظر إلى هذه العالقة البنيوية تبدو  اإلقتصاد

 بوضوح قضية األمن األمريكي واألمن الغربي .

هشاشة األمن الغربي عموما واألمريكي  1973ولقد أوضحت أزمة الطاقة خالل حرب   
ان تدفق النفط الغربي خصوصا إتجاه مسالة النفط ،وتعد الرؤية اإلستراتيجية للو م أ مسألة ضم

لى حلفائها في أوروبا وآسيا ، ولعل أكثر هذه العقبات  تعطيل حركة المالحة في  احتماالإليها وا 
 المضائق التي تتحكم في نقل النفط كمضيق هرمز علي سبيل المثال .

كانت  1989كما تعد منطقة الخليج العربي من أهم مناطق النفط في العالم ،ففي عام   
( 90خزان نفطي في العالم وهو ما يقارب )2/3من الصادرات النفطية و فيها  %42مصدر

زاد إعتماد الو م أ على إستراد النفط  1990مليار طن قابل لإلستغالل بكلف قليل ،وخالل عام 
، لذلك إهتمت أمريكا والغرب بالسيطرة على النفط في الخليج العربي وعدته أحد المقومات 

 مي .الحيوية ألمنها القو 

وعليه فإن النفط بالنسبة للو م أ هو سلعة سياسية في المقام األول قبل أن يكون سلعة إقتصادية 
 ،وهو بهذا أهم وسيلة للهيمنة على العالم .
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مليار دوالر من العوائد  500حصلت الدول العربية النفطية على نحو : األرصدة النقدية(2
إستراد الجزء األكبر من هذه األرصدة في إطار ما  النفطية حتى الثمانينات وقد حاولت الو م أ

تجمعت لدى الدول التي  يعرف بعملية إعادة  والمقصود منها إستعادة األرصدة النقدية الهائلة 
 العربية النفطية وذلك من خالل :

 محاولت جذب األرصدة النقدية الشرق أوسطية كودائع ومدخرات لدى البنوك الغربية. -أ

 األموال الشرق أوسطية على اإلستثمار في الدول الصناعية المتقدمة. تشجيع رؤوس -ب

فتح أسواق جديدة في دول الشرق األوسط إلمتصاص فائض القوة الشرائية فيها مع تشجيع  -ج
سكان تلك الدول على أنماط اإلستهالك الغربية بهدف ترويج السلع اإلستهالكية والكمالية ومن 

 ط الحياة الغربية .ثم ربط هؤالء السكان بأنما

إقناع الدول الشرق أوسطية ذات الفوائض النفطية الهائلة بالتوسع في مشاريع التنمية بما  -د
 يزد عن كثيرا على إحتياجاتها الفعلية بهدف تشجيع زيادة الطلبعلى السلع اإلنتاجية.

ذك -ه   اء خلق نوع من التوتر السياسي وعدم اإلستقرار في منطقة الشرق األوسط وا 
الصراعات اإلقليمية بهدف فتح أسواق لتصريف األسلحة التي تنتجها الدول المتقدمة ومن ثم 

 إستنزاف األرصدة النقدية النفطية من خالل تشجيع التوسع في اإلنفاق العسكري .

باإلضافة لما تقدم ، فقد شجع تراكم األرصدة النقدية الهائلة لدى دول الشرق األوسط النفطية   
ل تلك الدول إلى ميدان العالقات اإلقتصادية الدولية وقد أدى ذلك إلى تزايد الدور على دخو 

 اإلقتصادية .ة العالقات الدولية من خالل األدا  الذي تلعبه الدول الشرق أوسطية في

وفي الواقع ال تقتصر أهداف الو م أ في منطقة الشرق األوسط على هذه األهداف فحسب       
ى منها : ربط إقتصاديات دول الشرق األوسط بالنظام الرأسمالي العالمي ، بل هناك أهداف أخر 

حيث تستهدف المساعدات اإلقتصادية األمريكية لدول المنطقة التأثير في الهياكل اإلنتاجية 
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األمريكية غالبا  االقتصاديةلتلك الدول بهدف دعم القطاع المحلي ، كما يالحظ أن المعونات 
ستثمار الخاص في حين ال تأتي مشروعات البنية األساسية التي تخدم اال ما يتم توجيهها نحو

أداة  اتخاذبعائد مباشر للحكومات ومن بينه دول الشرق األوسط ويبرز هنا دور الو م أ في 
واتضح ذلك جليا في الوصول إلى  االقتصاديلممارسة أنواع من الضغط  االقتصاديالعون 
نهاء حالة الحرب  1979والمعاهدة المصرية اإلسرائيلية عام  1978كامب ديفيد عام  إتفاقية وا 
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الفصل الثالث : مستقبل االستراتيجية االمريكية في الشرق االوسط بعد 
 2001سبتمبر  11

إن الواليات المتحدة ال يمكن أن تنسحب من الشرق األوسط، ألهميته االستراتيجية       
الكبيرة، وموقعه الحيوي، وثرواته النفطية وأسواقه الواعدة، وممراته المائية المهمة في طرق 
التجارة العالمية، ورغم طرح البعض تسمية )االنسحاب اإليجابي في خدمة االقتصاد( كسمة 

نما هو بارزة إل ستراتيجية الواليات المتحدة في زمن ترامب إال أن هاا االنسحاب لي  كييا وا 
تكتيك يعتمد عيى تطورات األحداث وعدم وجود تهديد حقيقي ليمصالح األمريكية في الشرق 

 .األوسط

المبحث االول : مدى تأثير المتغيرات الدولية على االستراتيجية االمريكية في 
 منطقة الشرق االوسط 

 المطلب االول : التحديات االستراتيجية 
،مجرد عميية إرهابية عادية، بل إنها شكيت قفزة  2001سبتمبر  11لم تكن هجمات      

الدولي وتسببت في إعادة تشكيل السياسات نوعية بالغة األهمية في أشكال وآليات الصراع 
الخارجية ليدول الكبرى بما يتضمن الك من إعادة تعريف أدوار هاته السياسات وال سيما منها 
العسكرية، ومن الك وضعت الواليات المتحدة هدفا معينا وهو مكافحة اإلرهاب ومعاقبة الدول 

ة األمريكية، وهاه المرة األولى، مند انتهاء التي ترعاه باعتباره الهدف الرئيسي ليسياسة الخارجي
الحرب الباردة التي تضع الواليات المتحدة األمريكية لنفسها هدفا محددا يكون محور التركيز 

 .لسياستها الخارجية
لقد أمد الهجوم إدارة بوش االبن باريعة إلعالن حرب مطولة ترمي إلى سحق أي معارضة      

معولم تحت سيطرة أمريكية لي  موضع تساؤل، حيث اكتشف  أو حتى مقاومة ممكنة لنظام
الرئي  بوش االبن "قاعدة اإلرهاب" وجعيه مرتكزا لسياسته الخارجية، في وقت تواجه فيه نخب 
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السياسة الخارجية األمريكية تحديا منا انهيار  االتحاد السوفياتي، بأن تتبنى رؤية جديدة لنظام 
في الك النظام في األلفية الجديدة، فكان مبدأ بوش هو  عالمي وأن تحدد الدور األمريكي

االحتفاظ بالواليات المتحدة في حالة خوف وتأهب موضوعا مركزيا في رسالة حالة االتحاد التي 
" لن أنتظر عيى األحداث فيما يدلهم الخطر، ولن أقف متفرجا فيما  2002وجهها في جانفي

يى اإلرهاب قد بدأت فعال، ولكنها ما تزال في بدايتها، تقترب التهيكة أكثر فأكثر... إن حربنا ع
إن هاه الحمية قد ال تنتهي في زمننا ولكنها يجب أن تشن في زمننا...إننا ال نستطيع أن 

نه لمن مسؤوليتنا أن  ...نتوقف فجأة إن التاريخ يهيب بالواليات المتحدة وبحيفائها أن تعمل، وا 
  .1"نحارب حرب الحرية

التغيير في النظرة إلى إستراتيجية الواليات المتحدة بوضوح في خطابات عدد من ويظهر       
أهل القرار في وزارتي الدفاع والخارجية، وكالك لدى المقربين من أهل القرار، ففي محاضرة 

نائب رئي  مؤتمر اإلستراتيجية واألمن الدولي إثر االعتداءات عيى  نظمها كورت كامبل
بريزينسكي أبعاد  و رك فيها الجنرال برنت سكاوكروفت، اوجز زيغنينيويورك وواشنطن، وشا

 : التحول اإلستراتيجي ليسياسة األمريكية في سبع نقاط
 . / إن الحرب عيى اإلرهاب هي حرب متعددة الوجوه وسوف تؤدي إلى فتح أكثر من جبهة01

 .دن أو تنظيمه / عيى الواليات المتحدة أال تحصر تعريفها ليعدو في شخص أسامة بن ال02
ليغوص في أعماق أي حرب شامية وطويية  أال تجعل أمر القبض عييه قضيتها المحورية/ 03

 .في أفغانستان آثارها السيبية بالنسبة إلى مصالح الواليات المتحدة اإلقييمية
 إن الحرب ضد اإلرهاب ليست حربا دينية ضد اإلسالم./ 04
يرى أهل القرار انها تأوي اإلرهاب، فمنها من يأويه ومنها / البد من التمييز بين الدول التي 05

من يتجاهيه، فإاا عاديناها جميعا اتسع نطاق أعداء الواليات المتحدة، وتعار عيى هاه األخيرة 
  . أمر إدارة المعركة

                                                                 

، ) مجية المستقبل العربي ، بيروت مركز دراسا الوحدة  حملة جورج والكر بوش المناهضة لالرهابنصيرة عاروري ،  1
 .58-54( ، ص ص  2002، سبتمبر  284العربية ، العدد 
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 / عيى المجتمع األمريكي أن يعيد تنظيمه من اجل االستعداد لتحمل ضربات جديدة.06
ة النظر في الرؤية السياسية ليواليات المتحدة من خالل تفهم متطيبات / البد من إعاد06

 .1المجتمع الدولي والبحث عن أسباب الخطأ
وهنا نشهد تطورا في التعريف اإلستراتيجي ليعدو، فبعدما سادت الفكرة القائية أن العدو      

 يكو تقدم به انتوني المتمثل في الدول المارقة أو المرتدة، وبعد أن شاع طرح االحتواء الاي 
ويشمل التعريف  1991مارسته السياسة الخارجية األمريكية منا انتصارها عيى العراق عام 

األمريكي ليدولة المرتدة خصائصا منها رعاية اإلرهاب ويأتي الرد عيى اإلرهاب من خالل 
أو إضعافه، احتواء الدولة المرتدة نفسها وكالك من خالل العمل عيى قيب نظام الحكم فيها 

فيما تمتحديد مصادر التهديد في دولة نائية عن محاور التدخل األمريكي المباشر وكالك عن 
المراكز الحيوية ليمصالح األمريكية في الشرق األوسط، ولما حدد موقع العدو في دولة بعيدة 

اتضحت كل البعد عن امتالك تقانة عسكرية حديثة ومعزولة دوليا، ضعيفة التأثير في جوارها 
الحاجة إلى تغيير منهجي جاري، من أجل الك نجد دونالد رامسفييد يضفي عيى الحرب 
الجديدة سمات مختيفة، فهي حرب لن تنتهي باحتالل منطقة ما، وال بالزام قوة عسكرية معادية، 

نما تتطيب عميية ضبط سياسي،  هاه المعطيات  .أمني، واستخباراتي عيى المدى الطويل  1وا 
جه الجديد ليعدو والاي لم يعد من الممكن حصره في دولة ما أو جيش تقييدي ما، تكشف الو 

فالمعركة أصبحت غير تقييدية تواجه الواليات المتحدة فيها عدوا شرسا قادرا عيى ضرب 
مراكزها لكنه لي  متمثال في قوة ظاهرة واضحة المعالم، يمكن تحديد تموقعها الجغرافي، 

قع الدول، وسياسته ال عالقة لها بالسياسات الرسمية ليدول التي فموقعه ال يتناسب مع موا
اية الحرب الباردة وصعود الواليات  في الواقع أنه رغم . تواجه عدوان الواليات المتحدة

المتحدة، باعتبارها القوة العظمى الوحيدة في العالم، فإن المحييين في وزارة الدفاع األمريكية 
لجديدة التي خيفها انتشار أسيحة الدمار الشامل اات التقنية العالية ركزوا عيى جوانب الضعف ا
                                                                 

، ) مجية الشؤون االوسط ، بيروت ، مركز الدراسات االستراتيجية و  متغيرات السياسة االمريكية ازاء العربفؤاد نهرا ،  1
 .68( ، ص  2002، افريل  105و الوثائق ، العدد  البحوث
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المنشقين عن ScientistsRenegadeوالمتطورة، فقد صار من يسمون بالعيماء المرتدين 
االتحاد السوفياتي السابق يؤجرون خدماتهم لدول غير صديقة، وغالبا ما يكون دكتاتوريو هاه 

لمتعارف عييه ويزدرونه إلى حد أن فرضيات الردع الكيي في الدول شااين عن السيوك الدولي ا
عهد الحرب الباردة لم تعد مصدرا موثوقا يعتمد عييه، عالوة عيى الك أدار الرئي  بوش االبن 

وكان وزير  "حميته حول وعد بكبح ما أسماه " أفول قواتنا المسيحة خالل سنوات إدارة كيينتون
نا وقت طويل، حتى عندما كان مواطنا مدنيا عاديا، باتجاه دفاعه دونالد رامسفييد قد دفع م

،شهد  2001سبتمبر  11برامج الدفاع الصاروخي، وحتى قبل أقل من أسبوع عيى هجمات 
رامسفييد أمام مجي  الشيوخ األمريكي بأن " الدفاع عن أراضي الواليات المتحدة أصبح يكتسب 

مات صاروخية وبالقاافات أثناء الحرب الباردة أهمية متزايدة" مشيرا إلى أن التهديد بشن هج
األفضيية األمنية التقييدية ليواليات المتحدة بوجود منطقة عازلة من دول جوار صديقة وأكد أنه 

 .نهاية الحرب الباردة لم تعد ليواليات المتحدة أفضييتها الجغرافية بعد
سبتمبر نقطة انطالق من أجل  11تنطيق رؤية السياسة األمريكية من اعتبار أحداث      

تغيير النظام الدولي، والتغيير المتصور هنا هو تغيير في قواعد إدارة العالقات الدولية، وتغيير 
في أنظمة بعض الدول أو الوحدات التي تشكل عضوية النظام الدولي عيى النحو الاي يكر  

ب األمريكي وسيطرته عيى النظام الدولي وينشر مبدأ الحرية الاي اتخاته الواليات أحادية القط
المتحدة معيارا لسياستها منا لحظة انخراطها في شؤون العالقات الدولية. هاه الرؤية إاا ال تقر 

ونية سياسة االحتواء وال توازنات القوى وال إستراتيجية الردع، كما أنها ال تعتمد عيى القواعد القان
نهاية الحرب العالمية الثانية،  والسبب في الك هو  التي قامت عييها حركة العالقات الدولية منا

تغير األسا  الفيسفي ليرؤية األمريكية لشكل النظام الدولي، فبعد أن كانت الواليات المتحدة 
وسياسات  تتزعم طريق الدول الداعية إلى الحفاظ عيى الوضع القائم. واالعتماد عيى مفاهيم

توازنات القوى واالحتواء والردع، أصبح واجبا أن تتحول إلى قوة داعية إلى تغيير النظام الدولي، 
حتى ولو استيزم الك عدم احترام مبادئ السيادة الوطنية وعدم التدخل في الشؤون الداخيية، 
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ال فيجب أن وصنع التغيير لدى الغير بائتالف مع الدول الحييفة الجاهزة ليتدخل والمؤمنة  به، وا 
يتم التغيير بالقوة. إاا يجب أن تقيع الواليات المتحدة عن سياسة الحفاظ عيى الوضع القائم، 
وأن تتحول إلى قوة تتبنى التغيير في النظام الدولي، إن الرضا بالوضع الدولي المترتب عيى 

ة الحفاظ عيى سور برلين وسقوط االتحاد السوفياتي في التسعينات كان يعك  فيسف انهيار
الوضع القائم و الشعور باالرتياح واالسترخاء الاي كان بدوره أحد أسباب أو مصادر األزمة 

شكيت منطيقا  2001سبتمبر  11( حسب إدارة بوش االبن(. فأحداث  2001التي تفجرت في 
 ليتصعيد النوعي في السياسة الخارجية األمريكية تجسد في إعالن واشنطن لعدد من المبادئ،

 يأتي في مقدمتها من لي  معنا فهو ضدنا.
 المطلب الثاني : مخرجات االستراتيجية االمريكية في المنطقة 

نما هي تستهدف تحقيق مصالح وأهداف       ال تنبع السياسة الخارجية ألية دولة من فراغ، وا 
يها في الدولة في المجال الخارجي، لالك يقال أن السياسة الخارجية ليدولة هي برنامج عم

المجال الخارجي الاي يتضمن األهداف الخارجية التي تسعى الدولة إلى تحقيقها، والتي تعك  
مصالحها فضال عن الوسائل الالزمة لتحقيق تيك األهداف، وهكاا تقتضي عميية صنع 
السياسة الخارجية ألية دولة القيام بعمييتين أساسيتين، تتمثل األولى في تحديد األهداف والتي 

يق عييها البعض "رسم إستراتيجية الدولة الخارجية " وثانيا اختيار الوسائل. وهنا يكمن جوهر يط
فن السياسة الخارجية، وهكاا يتضح أنه ال يتسنى فهم السياسة الخارجية ألية دولة أو تحيييها 
تحييال عمييا صحيحا بهدف الكشف عن مدى فاعييتها ونجاحها دون التعرف في بادئ األمر 

المصالح واألهداف التي تسعى الدولة إلى حمايتها وتحقيقها عن طريق إتباع سياسة  عيى
 .1خارجية معينة

ال يمكن ألي  يقول جورج لونزوفسكيفي مؤلفه الشهير "الشرق األوسط في الشؤون العالمية    
لشرق سياسة خارجية رشيدة أن تتجاهل الشرق األوسط وأثره عيى بقية مناطق العالم"، وقد كان ا

                                                                 

 65( ص  1995، ) مكتبة مدبولي  الصراع االمريكي السوفياتي في الشرق االوسطممدوح محمود مصطفى منصور ،  1
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األوسط عبر العصور وال يزال محط أنظار العديد من الفاتحين وبناة اإلمبراطوريات والقوى 
ويعتبر مصطيح  ، العظمى، إلى جانب الكثير من العيماء والدارسين والمهتمين بالشؤون الدولية

شيوعا واستخداما، وبالرغم من الك يعتبر أكثرها مثارا  الشرق األوسط من أكثر المصطيحات
ليجدل واالختالف في نف  الوقت. إا ال يكاد يوجد اتفاق محدد عيى حدوده ومكوناته، كما ال 
يوجد تبرير واحد مقنع عن سبب وصفه أوسطا وبالنسبة لمن يعتبر أوسطا، وأغيب الظن أن 

بالنسبة ليجزر  4ون أدنى أو أوسطا أو أقصى هاا الوصف قد نقل عن البريطانيين، فالشرق يك
 .1البريطانية، وكل يمثل وحدة جغرافية كبرى

اصطالح محايد، فقد ورد في دراسات غربية عديدة  ومفهوم الشرق األوسط ال يعبر عن     
تناولت أبعادا جغرافية واقتصادية واجتماعية وثقافية اتجهت لترسيخ هاا المفهوم بدوافع سياسية 

 تيجية.إسترا
وروجت الكتابات الغربية لهاا المفهوم منا القرن الماضي حينما ااع صيته في الفكر      

لضابط بحري أمريكي هو الكابتن الفريد ماهان في  *اإلستراتيجي االنجييزي، منطيقا من مقال 
،ثم أعقبه فالنتاين شيرولمراسل الشؤون الخارجية لصحيفة التايمز بسيسية  1902سبتمبر 

االت حول مسألة الشرق أوسطية، ثم جاء كتاب هاميتون الاي يحمل عنوان " مشاكل الشرق مق
.وبعد الحرب العالمية األولى اكتسب هاا المصطيح  1909والاي صدر في لندن  "األوسط

ايوعا حيث أنشأ ونستون تشرشل، وزير المستعمرات البريطاني وقتها، ما عرف بإدارة الشرق 
،حيث أنيط بإدارة شؤون فيسطين وشرق األردن والعراق. وفي الحرب  1921األوسط والك عام 

 .العالمية الثانية أنشأ البريطانيون مركز تموين الشرق األوسط وقيادة الشرق األوسط
 
 

                                                                 

، ) مركز االهرام للترجمة و النشر ، الطبعة  التوازن االستراتيجي في الشرق االوسط ، دور مصرمصطفى محمد كمال ،  1
 .45( ، ص 1995االولى ، 
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مستقبل االستراتيجية االمريكية في منطقة الشرق االوسط بعد  : المبحث الثاني
 سبتمبر 11
 كانت أنها إا بالهيمنة مشروعها لتنفيا  االستراتيجي الحافز بمثابة سبتمبر 11تأحداث كان لقد

 و كانت المتغيرات  أهدافها، تحقيق اجل من دائم بشكل نفواها الستخدام استعداد عيى

 ليمنطقةاستراتيجية  صياغةعيى اثر  وبالتالي األحداث بتيك تأثر قد والخارجي الداخيي بشقيها
 هما مستقبييين بمشهدين مرهون األوسط الشرق في األمريكية االستراتيجية ستقبلا ،إنم

 المنطقة في األمريكي العسكري الوجود بزيادة المتمثية الواقع معطيات تدعمه والاي ،االستمرار
 يسند ما وهو والعسكرية األمنية االتفاقيات من عددا األمريكية المتحدة الواليات إقامة إلى إضافة
 منطقة إلى األوسط الشرق منطقة من التحول فهو اآلخر المشهد أما ،االستمرار مشهد ويعزز
 أرهق الاي الكبير العبء أن ،إا األمريكية االستراتيجية الحسابات في عنها أهمية تقل ال أخرى
 إعادة إلى يؤدي أن يمكن اقتصادية تبعات من سببه ما و األمريكية المتحدة الواليات كاهل
 حيث من األوسط الشرق لمنطقة بديال تكون أخرى بمنطقة األمريكية المتحدة الواليات تفكير
 خصوصا الرؤية تيك من الباسيفيك آسيا منطقة ،وتقترب األمريكية االستراتيجية المصالح تحقيق

 المصالح في ضرورتها و أهميتها عيى األخيرة األمريكي القومي األمن استراتيجية دتأكيد بع
 .األمريكية االستراتيجية

 المطلب االول :مشهد االستمرار 
 يسعي األوسط الشرق منطقة عيى تهيمن التي االستقرار وعدم ضطراباال حال ظل في     

 وتمارا كوفمان ، بروكنجز بمؤسسة األوسط الشرق دراسات سابانل مركز مدير  )مارتنأنديك(
 إلعادة استراتيجية بناءة وضع في مركزسابان في العربي العالم في اإلصالح برنامج مسؤولة
 التي 2008 بعد ما فرصة ما يعرف سيسية إطار في ،والك األوسط الشرق منطقة في التوازن

 حيمت التي الدراسة كزت وقدر ، الحالي األمريكي ليرئي  وسياسات استراتيجيات بوضع تهتم
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 قضايا عدة عيى " لالحتواء بناءة استراتيجية نحو ... األوسط الشرق في التوازن إعادة " عنوان
 المنطقة. في األمريكية و االستراتيجية يتناسب بما األوسط الشرق رسم إعادة أجل من

 من فعالة استراتيجية عن ليبحث مضطرا سيكون األمريكي الرئي  أن إلى الدراسة تشير      
 مافي خالل من االستراتيجية تبدأ هاه أن ويجب ، المنطقة في األمريكية المصالح حماية أجل

 الرغم ااعيى ،ه ب القيام المتحدة يمكن ليواليات ما تحديد ثم ، الواقع ارض ىيهناك ع يحدث
 ثبات يعني ال هاا فأن ، األوسط الشرق منطقة في األمريكية االستراتيجية المفاهيم ثبات من

 التي التغيرات طبيعة و ينسجم بما الوسائل تيك في تغير ناكهبل  ، تيك االستراتيجية وسائل
 . المنطقة في تحدث

 مهمين : أمرين عيى ركزت قد إن الدراسة الماكورة القول يمكن الصدد هاا وفي        
 طويية لقرون ، السطح حت ظيت الاي و الشيعة و السنة بين القوي التناف  طبيعة  / هو01
 تيارين بين انقساما احدث ما في العراق وهو اإلحداث بسبب األخيرة اآلونة في ظهر قد و

 يحتوي تيار كل و ، ايران بقيادة شيعي واألخر مصر و السعودية بقيادة سني أحدهما كبيرين
 المعتدلين لدعم حتما األمريكية المتحدة الواليات يدفع ما هو و ومعتدلين متشددين عيى بداخيه

 السياسي خطابها تيطيف الحالية األمريكية اإلدارة تحاول األسا  هاا ،عيى لمواجهة المتشددين
 عقد وكالك النووي طموحها من الحد أجل من مفاوضات في معها الدخول ومحاولة ايران اتجاه

 جون األمريكي الديمقراطي السناتور جيرانها ، يشير مخاوف تقييل أجل من ثنائية مفاوضات
 .1اإليرانيالسياسيى  النظام تغير في اآلن راغبة غير المتحدة الواليات أن كيري
 مجريات في التأثير عيى األمريكية المتحدة الواليات قدرة انخفاض هو الثاني واألمر /02

 العربي الصراع ميف إهمال عن فضال ، العراق في بالوضع متأثرة بالمنطقة األوضاع

                                                                 

،  96، اوراق االستراتيجية ، العدد  بين التكتيك و االستراتيجية 2001سبتمبر  11السياسة االمريكية بعد امين سرمد ،  1
 04، ص  2002مركز الدراسات الدولية ، جامعة بغداد ، 
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ن ع البحث و المنطقة القيام بتوازن الحالي األمريكي الرئي  ىيع يفرض اإلسرائييي ،هاا
 .1المنطقة ل مشاك لحل جديدة وطرق وسائل

 إن يرون االستراتيجيون والمحييون الدولية السياسة خبراءن م الكثير أن القول يمكن هنا     
 ليسنوات المقبية تتجيى فيما ييي : االوسط الشرق تجاه االمريكية االستراتيجية اولويات

يعد التغيير في كل شيء أمرًا بديهيًا غير قابل ليرد ويعد دوام الحال من المحال وعيى      
الرغم من تميز اإلستراتيجية االمريكية في الشرق األوسط بارتكازها عيى مجموعة من الثوابت 

الحرب اإلستراتيجية التي لم يطرأ عييها التغيير منا مرحية الحرب الباردة مرورًا بمرحية ما بعد 
ن طرأ عيى هاه  2001سبتمبر  11الباردة وصواًل إلى الولوج في عالم ما بعد أحداث  ، التي وا 

الثوابت من تغيير في بعض مضامينها ووسائل تحقيقها إال أنها بقيت تحظى بأهمية كبيرة في 
أو الحسابات األمريكية ، ولكن ال يعني الك أن اإلستراتيجية االمريكية غير قابية ليتغيير 

التطور بل أن المتغيرات اإلقييمية والدولية تفرض عييها نوعًا من التغيير والتعديل، باإلضافة 
إلى أن المستجدات المتوقع حصولها مستقباًل تحدو بالواليات المتحدة األمريكية أن تكون 

ون ان مستعدة ليتعامل معها  ، ويجمل الكثير من خبراء السياسة الدولية والمحييون اإلستراتيجي
 : 2أولويات اإلستراتيجية االمريكية تجاه الشرق األوسط ليسنوات المقبية تتجيى باالتي

ترسيخ وتثبيت الهيمنة االمريكية عيى العالم عمومًا وعيى الشرق األوسط خصوصًا / 01
وتجدير سياسة القطب الواحد السيما بعد ظهور مؤشرات تميمل عالمي من سيطرة القطب 

السياسة الدولية وتعالي األصوات من مناطق شتى من العالم من اجل تصحيح الواحد عيى 
  .الخيل القائم في ميزان العالقات الدولية

/ ستحاول الواليات المتحدة االمريكية إعادة ترتيب خارطة الشرق األوسط بما يتالءم مع 02
وق إسرائيل وهيمنتها الحفاظ عيى المصالح االمريكية في المنطقة مع التأكيد عيى ما يضمن تف

                                                                 

 ،( 2008، ) مجلة العصر  ايران ، رهانات القوة و الهيمنة على الشرق االوسطامريكا و مروان شحادة ،  1
(  عيى  2010،  3001مثنى فائق ، مستقبل االستراتيجية االمريكية اتجاه الشرق االوسط ، ) مجية الحوار المتمدن ، الععد  2

 .18/10/2020بتاريخ  https://www.ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=214960الرابط 

https://www.ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=214960
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 ن إسرائيل حارسًا أمينًا ليمصالحعيى المنطقة اقتصاديًا وسياسيًا وعسكريًا وتكنولوجيًا لتكو 
االمريكية في هاه المنطقة اإلستراتيجية من العالم ، وبالتالي فأحد األهداف االمريكية األساسية 

نشاطات تسييحية يمكن ان تهدد  المقبية هو إجبار جميع الدول العربية واإلسالمية عيى نبا أي
  .مستقباًل إسرائيل

/ عيى الرغم مما يثار من جدل حول مستقبل التواجد العسكري االمريكي في العراق والشرق 03
األوسط وخيارات البقاء أو االنسحاب ، إال أن الواليات المتحدة االمريكية ستعمل عيى استمرار 

 .الوجود العسكري االمريكي 
وان بنسبة اقل من الحالي في المنطقة إلى اجل غير محدود بسبب أهمية المنطقة من  / 04

 العالم السيما بعد التأكد من ان الناحية اإلستراتيجية، كونها تمثل اكبر مخزون نفطي في
سنة، في حين ان نفط الخييج  15 -12مخزون النفط سينفا في بقية دول العالم بعد حوالي 

  .ما يقارب المائة عامالعربي سينفا بعد 

/ ستكون جهة اإلستراتيجية األمريكية في الشرق األوسط صوب عدم السماح بتنامي أي قوة 05
 ها مع المصالح األمريكية ، وتأتيإقييمية في المنطقة وبخاصة التي تتعارض أهدافها وغايات

ن ثم سوريا التي ترى إيران في مقدمة الدول اإلقييمية التي تهدد االستقرار في المنطقة ككل وم
  .فيها الواليات المتحدة االمريكية مهددًا آخر لمصالحها

/ ستعزز الواليات المتحدة األمريكية مسعاها ليقضاء عيى إيران ابتداءًا من فرض العقوبات 06
االقتصادية تدريجيًا عييها مرورًا بتحجيم النفوا اإليراني في دول المنطقة وتقييم األظافر اإليرانية 

متمثاًل الك بشن الحرب اإلسرائييية ضد )ميييشيا حزب هللا( في لبنان ومرورًا أيضًا بالحمية 
العسكرية األمريكية العراقية ضد الجماعات التي تمثل النفوا اإليراني في العراق وأمور أخرى ، 

أصبحت  من شأنها تحجيم النفوا اإليراني وصواًل إلى القضاء عيى النظام اإليراني ، كون إيران
تشكل خطرًا عيى دول المنطقة وتعمل عيى فرض سيطرتها اإلقييمية وكالك كونها تسبب 
المشاكل ألغيب الدول سواءًا في الشرق األوسط أو خارجها ، جعل المتوقع توجيه ضربة 
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عسكرية قاصمة إليران في أقرب فرصة مواتية ليواليات المتحدة االمريكية التي ستكون بعد 
جماعات الموالية إليران والتي تمثل النفوا إلى اإليراني في كل من العراق تفكيك وضرب ال

وسوريا ولبنان ، وسيستخدم العراق كجزء من اإلستراتيجية االمريكية تجاه إيران التي باإلضافة 
إلى نفواها السيبي في المنطقة فإنها تعمل عيى تطوير قدراتها النووية وتسعى المتالك أسيحة 

ل الاي جعل منها الدول األبرز في دول )محور الشر( ، والك ما يضفي عيى الدمار الشام
جماعًا دوليًا عيى القضاء عيى مشاريعها و أطماعها  الضربة العسكرية إليران شرعية قانونية وا 

  .اإلقييمية

 ستركز اإلستراتيجية األمريكية تجاه الحركات االسالمية في الشرق األوسط عيى عدة أمور /07

-: 

تدمير أي محاولة إلقامة نظام إسالمي أو تجربة إسالمية غير مرغوب فيها من قبل  -أ
  .الواليات المتحدة األمريكية

ستحاول الواليات المتحدة االمريكية القضاء عيى التنظيمات االسالمية المعادية ليمصالح  -ب
 .األمريكية

  .اختالف أنواعها وأساليبهاوقف عميية تبيور المشاريع الجهادية االسالمية عيى  -ج

اعتبار أي نسق عقائدي مبني عيى روح العقيدة االسالمية السمحاء "إرهابًا" وتحشيد العالم  -د
  .ضده باعتباره يهدد المصالح الغربية واألمريكية

نتاجه والتحكم في /08 اإلمساك بميف النفط في المنطقة واحتكار السيطرة عيى مخزونه وا 
اا األمر هو أبرز محركات السياسة األمريكية في السنوات القادمة ولن يتم سياسات تسويقه وه

  .التراجع عنه

جعل الشرق األوسط مركزًا لإلستراتيجية االمريكية ليسنوات القادمة باعتباره مصدر / 09
الثروات الواعدة ، ويرى محييون وخبراء أن هاا الهدف يمثل أكبر وأهم انقالب في اإلستراتيجية 

سبتمبر باتت الواليات المتحدة االمريكية تنظر إلى منطقة الشرق  11ريكية عقب أحداث االم
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األوسط كمصدر تهديد مباشر وقوي لمصالحها ووجودها في المنطقة وهو ما يتوجب االلتفات 
دارته بصورة مباشرة ولي  عبر وسائط كما كان عييه الحال في السنوات الماضية  .إليه وا 

ات المتحدة االمريكية ما تسميه "بالحرب عيى اإلرهاب" بحيث باتت دول ستواصل الوالي/ 10
الشرق األوسط البيئة التي تنمو فيها من يسمون أمريكيًا "بالجماعات اإلرهابية" ومالحقة هاه 

الجماعات ومن يحاولون مساعدتها سواء عن قصد أو غير قصد وسواء بصورة مباشرة أو غير 
 .مباشرة

 شهد التحولالمطلب الثاني : م
في استعراض قدم حول مستقبل السياسة األمريكية في الشرق األوسط تم التوصل الى        

 النقاط التالية :
أن الواليات المتحدة احتفظت بالتزام طويل األمد لضمان األمن واالستقرار في منطقة       

بتغير اإلدارات الخييج العربي، وأكدت أن الك مصيحة أمريكية ثابتة، لم ولن تتغير 
ولكن لكل إدارة مبادراتها الخاصة، أو استجابتها التكتيكية ليتطورات الدولية، مع  األمريكية،

ثبات المصيحة القومية لكافة هاه اإلدارات، متمثية في ضمان "األمن واالستقرار"، ومكافحة 
 .أعمال العنف واإلرهاب في المنطقة

تسم حاليًا بوجود انقسامات فيما يتعيق بالتوجهات ان السياسة األمريكية الداخيية ت     
الخارجية، وهو ما ترك تأثيرات سيبية عيى السياسة الخارجية األمريكية، والتي كانت تحظى في 

 .السابق بدعم من قبل الحزبين الديمقراطي والجمهوري
تنفيا السياسة ان األوضاع الداخيية وتوجهاتها، خصوصًا الرأي العام األمريكي، تؤثر في كيفية 

الخارجية، ولي  في كيفية صناعتها أو صياغتها )وهما أمران مختيفان، أي ثمة فوارق كبرى 
 .بين صنع السياسات وتنفياها

ضية التدخل األمريكي العسكري في المنطقة، ورأت أن االنخراط العسكري في المنطقة ق      
ئمة حيال التحركات األمريكية وأهدافها منا حرب الخييج األولى ترك رد فعل قويًا، وشكوكًا دا
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، باإلضافة إلى الحرب في العراق 2001سبتمبر  11في الشرق األوسط، حيث أدت أحداث 
وأفغانستان، إلى تنامي نظرة شعوب المنطقة إلى الواليات المتحدة باعتبارها دولة معادية 

 .ليمسيمين والعرب
قطع وعودًا بأن إدارته ستعمل عيى إنهاء التدخل الرئي  األمريكي باراك أوباما كان قد ان     

األمريكي العسكري في العراق وأفغانستان، وأن يبني شرعيته عيى إنهاء هاه الحروب، ولي  
ولالك فإن القرارات التي سيتخاها الرئي   بدء عميية تدخل جديدة في أوضاع المنطقة؛

ن اعتبرها البعض بطيئ -األمريكي سوف تكون حارة  في التعامل مع األزمات  -ة حتى وا 
الجديدة، ولاا قد يتشكك البعض في االلتزام األمريكي تجاه أمن واستقرار منطقة الخييج 

 .الجيواستراتيجية، وهاا تشكك غير صحيح
كانت بمنزلة خطأ  2003يوجد إجماع في مراكز صنع القرار األمريكي بأن الحرب عيى العراق 

إا يعني عدد األمريكيين الاين اشتركوا في عدة جوالت  األمريكية،استراتيجي ليسياسة الخارجية 
من التدخل العسكري األمريكي في المنطقة أن كل المجتمع األمريكي شعر بتأثيراتها بصورة 
مباشرة، كما أن عدد الجرحى نتيجة لطبيعة الحربين كانت كبيرة ليغاية، وشعر بتأثيرها العديد 

إلى وجود كراهية لدى الرأي العام  -وفقًا لوهبة  -دة؛ وهو ما أدى من المدن في الواليات المتح
األمريكي ليتورط مرة أخرى في صراعات خارجية، وبالتالي اتسم رد الفعل األمريكي تجاه 

 .التطورات في سوريا بالحار الشديد
جات وعييه فإن االستراتيجية األميركية في الشرق األوسط ال تكترث، وال تعطي أهمية الحتيا

دول المنطقة، وال تهتم بشعوبها وقضاياهم واحتياجاتهم، أو حتى النخب الحاكمة، التي تتعامل 
معها تكتيكيا وفقا لمتطيبات كل مرحية وظرف سياسي أو تاريخي، وطبقا لما يحمي مصالح 
سرائيل فقط، وبالك فإن السياسة األميركية متغيرة ومتيونة مع كل الدول، فيما تظل  واشنطن وا 

ابتة تجاه ما يحقق مصالح واشنطن وتل أبيب، وعيى دول المنطقة أن تبني استراتيجياتها ث
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وتحالفاتها وفقا لظروفها، ومصالحها، واحتياجاتها، والمخاطر والتحديات القائمة والمحتمية، دون 
 .التعويل عيى الدور األميركي
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 خاتمة

 األمريكية االستراتيجية في مؤثر متغير من 2001 سبتمبر 11 أحداث شكلته لما نظرا       

 االستراتيجية موضوع في والدارسين الباحثين اهتمام ةمحط بمثابة فكانت ، األوسط الشرق تجاه

 اهمية . من الموضوع لهذا لما األمريكية
االستراتيجية االمريكية في الشرق االوسط بعد احداث لقد تناولت الدراسة الموسومة ب "       
" حيث تطرقت الى مراحل تطور االستراتيجية و االسس و القواعد التي ترتكز  سبتمبر 11

   . عليها و صوال الى قراءة مستقبلية لالستراتيجية في الشرق االوسط
 استراتيجيات على باالعتماد األوسط الشرق بمنطقة األمريكية ةــــالخارجي ةــــالسياس ارتبطت      

ــــللغ المنطقة من النفط دفقــــت تأمين هي معينة ـ ـ ـ  المنطقة في منافسيها ومواجهة إسرائيل ودعم ربـ

ــــللسياس بالنسبة و ــــالخارج ةـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـــــنظ إيجابًيا تأثرت األمريكية يةـ ـ ــــلنج ًراـ ـ ـ العديد  في سياستها احـ
 و استثنائي عاملك الخارجية السياسة في الثبات يعتبر لوحظ عليها وكما لكن و الجوانب من 

 .دائمة مصالح هناك بل السياسة في دائم صديق وال دائم عدو يوجد فال أساسي عاملك التغير
ــــالسياس أن من الرغم فعلى       ـ ــــتعم األمريكي ةـ ـ ـــــعام وفق اسس لـ  المثل و بالقيم تتقيد و ةـ

 الحرب نهاية في الدولية السياسة واقع بتغير تغير ذلك إن إال اإلنسان حقوق و كالديمقراطية

 .السوفييتي االتحاد سقوط و الباردة
 إثبات و التساؤالت على لإلجابةو انطالقا من هذه المعطيات خلصت الدراسة        

 وفق النتائج التالية : حيث عليها تأسست التي يات ضالفر 
 المجال لها فتحت فرصة على تحصلت سبتمبر 11 أحداث تداعيات و األمريكية / السياسة01

 بيسر عليها تحصل كانت ما األوسط الشرق منطقة في السياسات من العديد بتنفيذ القيام أمام

 الهجمات تلك على الرد حق المتحدة الواليات في الكبير الدمار حجم لها سنح أن ال لو

 . مناسبة رأتها التي وبالصورة
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 فترة خاللمنطقة بالغة االهمية بالنسبة لالستراتيجية االمريكية  األوسط الشرق / منطقة02

 . والشرقي الغربي المعسكرين بين الباردة الحرب
 إلى غالبا تنحاز والتي المنطقة في األمريكية السياسة بطبيعة مرتبطة سبتمبر 11 / أحداث03

 التي السياسات ضد وقفتالمنطقة  و  في ديمقراطيةال غير السياسية واألنظمة إسرائيل جانب
  . األمريكية السياسة من واالنتقام الرفض من كنوع أتت ألنها المنطقة مجتمعات مصالح تخدم
 أن إذ متغيرات االستراتيجية االمريكية في االهم الحدث يعد سبتمبر 11 في حصل / ما04

امريكا في  قوة فجرت والتي األوسط الشرق منطقة من جاءت األمريكية قوةلل الصاعقة الصدمة
 العالم و تسلطها و طعن وعيها .

 الكنه ، العالمي والسالم الديمقراطية نشر مهمتها أن الجديدة األمريكية االستراتيجية تدعي/ 05
 ستدعيي العالمي سالملل عفالتطل القوة تستخدم ما بقدر ، وعقالنية مصداقية ىعل تعتمد ال

 وال سالماً  األمريكيةاالستراتيجية  تمارس ال حين في األمم، بين والتعاون و التحاور االنفتاح

 دعوى تحت المستمرة الحرب تمارس الحال واقع في انها بل العالمي، السالم لقضايا اعتبارا تقيم

 .السالم

و عليه يمكن القول ان اهداف االستراتيجية األمريكية بالدرجة األولى منـذ فترة ما بعد      
حصـرًا فـالحرب الوقائيـة  الشرق االوسطعلـى الـدول  م2001سـبتمبر  11الحرب الباردة وأحداث 

وخاصة أو االستباقية تنفذ في ساحات هذه الدول، بحكـم مقـدرات هذه األمة ومكوناتها الفاعلة 
الدول التي يوجد في باطنهــا ثــروات دفينــة مثــل الــنفط والغــاز، أو تلــك التــي تشــــكل منطقــــة 

أو تحـــــاول أن تأخـــــذ مكانتها اإلقليمية والدولية، أو تؤثر بشـكل مباشـر أو غيـر  ،جيواســــتراتيجية
 .أمريكاـها المصـالح مباشـر علـى مصـالح الـدول الغربيـة وعلـى رأس
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 الملخص

 االستراتيجيةمتغيرا مؤثر على  ، 2001الحادي عشر من سبتمبر  احداثكانت     
كية تجاه الشرق األوسط بشكل خاص األمري االستراتيجية األمريكية العالمية بشكل عام و

يقاعها على النغمة  بحيث أفرزت هذه األحداث واقع القوة العسكرية كقوة تضبط األوضاع وا 
وبفعل ما يسمى "الحرب على اإلرهاب " صارت الواليات المتحدة األمريكية  ،األمريكية 

تسوق يوميا للجغرافية السياسية الجديدة التي تنوي فرضها على العالم بالقوة العسكرية لتحقيق 
تمكن الواليات المتحدة  استراتيجيةوهيمنتها ،إذ جاء السعي األمريكي الحثيث لوضع أهدافها 

و قد تم تحليل الموضوع بناء على  ،األمريكية من ترتيب األوضاع الدولية لصالحها 
طبيعة التأثير الذي خلقته االستراتيجية االمريكية في منطقة الشرق  ما االشكالية التالية:

 ؟ 2001سبتمبر  11االوسط بعد احداث 

 الكلمات المفتاحية : 

  المتغيرات الدولية/ 03         منطقة الشرق االوسط /02       االستراتيجية/ 01
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                           Summary 
 

The events of September 11, 2001, were a variable affecting the American 

global strategy in general and the American strategy towards the Middle East in 

particular. These events produced the reality of military force as a force that 

controls the situation and rhythm with the American tone. By the so-called "war 

on terror", the United States has become The American government is shopping 

daily for the new political geography that it intends to impose on the world by 

military force to achieve its goals and dominance, as the American relentless 

pursuit of a strategy that enables the United States of America to arrange the 

international situation in its favor, and the topic has been analyzed based on the 

following problem: What is the nature of the impact that the strategy 

created America in the Middle East after the events of September 11, 2001? 
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