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 :تمهيد
ةععل تىععة  صععح و ععطياسل والىتلىععح  ووالةنطقعع  وال رةتعع   ةرتكتعع  ألوضعع ا والواتععلا والة اعع   و

ىععععع رو تيت  صعععععح إلوالشععععرو وألوىعععععط صععععح  عععععيو والةنععععلطو وألكهعععععر اتوتعععع  و  ةتععععع  الة ععععلالاسل و
كععععو   ىععععرو ت إ ووالىععععي  ةعععع  وال ععععرو اععععلاا ةعععع  والةنطقعععع  وال رةتعععع   شععععس ااتعععع   ،(1)وال ععععلال 
قل ةعل  ةنف ي  ت نح    وا ةل  قتل  وال رو  ةت  واليلنو وال رةعح وواىعرو تيح ت ع  سةل ة لالا

  : الهامة االعتبارات من لجملة الموضوع وفقا   أهمية بالتالي تبرز ،عي  وال وو 

  ةععروا والعع ور وألةرتكععح صععح ةىعع ال  وال ععرو  كعع ور ص ععل  ن ععرو العع قي  والعع ور وألوروةععح
والعع ش شععك  صععح ةرايعع  ةعع  ةرواعع   الععه وال ععرو   ورو  لةععل ةعع  تةكننععل والقععو  ة نعع   ويعع  

 عععع و ةعععع  يسعععع  كعععع اله ونستععععلر وا اععععل  والىععععوصت ح ووالك يعععع  " والفيىععععطتنت  "  يععععه والةىعععع ال  
والشععععرقت    ى إالعععع  ووعععع ي  وال ععععووا  اتعععع    ععععةاا والقععععوى وال  ةعععع  ال ععععلال  والواتععععلا 
والة اعع   وععي  ص ععر  ةععل ة عع  اععرو والويععتا والهلنتعع  و ععح والةىععتطر  عيعع  والن ععل  وال ععلالةح 

 .ة  يس   ورى

    والفيىعطتنح وال عرو   ع ت  يع ع  لةع  ةكلنع  وألةرتكتع  والة ا   والواتلا ةوقف تا 
 .وإلىرو تيح

 الي والع  وألةعل   عةل  وإلىعرو تيح -والفيىعطتنح وال عرو  و يعل  وألةرتكتع  والىتلى  شكيا 
 السعع     تتعع  و يععل  صععح وألةرتكتعع  والىتلىعع  ىععورا اتعع  وال  ىععت  عةيتعع  ة عع  وإلىععرو تيت 

      ووالة نوتعععع  والةل تععع  وإلةكلنتععععلا ةععع  ةيةيعععع  ضعععوسل عةيتعععع  وعععي  ةعععع  والوالتععع    وال والععع 
 وعي  ةع  والةنطقع   و  عيع  صرضعسل ةالوالع  هع (  وواق  ل ت  ووالىتلىت  وال ىكرت ) 

 .وال رةت  وال و  ةيةت  عيقل سل  طةت  عةيتلا

 :هداف البحث في النقاط التالية أكما تتحدد 
 ىرو تيحإلو -صح وال رو  وال رةح ةرتكت ألوالواتلا والة ا   و  ور.  

   ةرتكت  و يل   اله وال رو أل اك  والىتلى  و وال ح    وال ووة. 

   وألةرتكت  ة   طروف وال رو  كلص  والة ا   والواتلا والة لال  ا ت. 

                                                           
وإل ور  وألةرتكتع  ( محعرر ) محمد السيد سليم ، المصالح العربية مع  الواليعات المتحعدأل ايمريكيعة فعي هالعة السععود   (1)

 .   331، ص  3991، مركز البحوث والدراسات السياسية ، القاهرأل ، والي ت   ووالشرو وألوىط 
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 اليواتلا والة ا   وألةرتكت  صح والةنطق  والىتلىت  فوأل  وعي    ىيتط والضوء. 

   ارو والويتا  ةل ة ةر كاوا والىتلى  وألةرتكت  صح والشرو وألوىط وي  ص ر.  

  :أهمها ،جابة على عدد من التساؤالتإلسيتم اكما 
      ؟وال ووة  والةؤهر  صح والىتلى  وألةرتكت   يل  والشرو وألوىطةل 

     ؟ غتر ة    تكت  صح والشرو وألوىط هلة   والة لال  وألةر 

  ة  ولريسل؟    والة لال  ةس    ة ري   كةر ة   وو  والةنطق        ةاا    

  ىعع رو تيت  ي تعع    وعع   إ ةععل  والواتععلا والة اعع   الرىعع  و نفتعع     ععة  والةيععل  صىععتال    عع
 ؟ة لالاسل صح والةنطق 

     والة  لقة   يه والىتلىلا    ةقا كةل ح ؟ وألةرتكت  واطورا وإل ور 
 ، هع  8491 ، ووىع ةر وعي  وال عل  8491ععل  ىعرو تيح إلو –وال رو  وال رةح  كلنا ة وت الق  

  وكلنعععا  ععع   والاعععرو  عععح 8411  ، هععع  اعععرو 8414 ، هععع  اعععرو واىععع ناوف 8411اعععرو 
- ويعععا ةة ل ععع   والىعععي  والة عععرت   ووال عععحىعععرو تيح إلىععع  والىعععي  وال رةعععح و والة وتععع  الوضععع  

 و  هععع  طراعععا والععع ، 8411، هععع   يععع   العععه اعععرو الةنعععل   ةرتكتععع   ةرعلتععع  8411ىعععرو تيت  إلو
  قلةعععا 8411ةتععر صسععع ، وصعع  وال ععل  ألىععةتا ةةةععل ر  و ووال عععح ،8411 وال رةتعع  ةةععل ر  ىععي  
اقععلو والاقععوو والوطنتعع  إروضععح والةا يعع  ال ؤكعع  ةععر   وععرى   ةتعع  ألو صععحوان فلضعع  والفيىععطتنت  

اليش و والفيىطتنح وال     ةسل او  قرتر والة تر واو ةنلء وال والع  والفيىعطتنت  واعو وال عو  ، 
صةعر   وال عرو ،الت عو  ةرايع  ي تع   ةع  اعلاا والىعي  و   8441 ةعؤ ةر ة رتع  اليىعي ه  يلء 

وةععر   قععو  وىععرو ت  ةضععرو ووق اععل  ةنععلطو  رتاععل،  –  غععا  8441 تعع    وقتعع  و فلقتععلا ىععي 
وال ا تع  وال ووةع  والةعؤهر   ، 1001غعا  ععل  اعرو   ، و 1001الةنعل  اعرو  صحرضح عرةت   و 

والشعععرو وألوىعععط ت  ةعععر ةععع و  والة عععلال  والقوةتععع   اععع  والةععع وو  صعععح والىتلىععع  وألةرتكتععع   يعععل  
  الكع   والع  ةيةوعع  إصع ،رىع  والووق تع والةسة  الفس  اركع  وال يقعلا ةعت  والع و ، و طةتقسعل الية 

ةعع  والة ععلال  والقوةتعع ،  عع   والة ععلال   ةهعع  والقععت  ووأل عع وف والكيتعع  الي والعع  والة  يقعع  ةةيةوععع  
العع و  إالعع   اقتقعع   و اةلت عع  صععح ةوويسعع  والعع و  نسععل كعع  ةععل  ىعع   و ة تنعع  ةعع  والةووقععف  و 

وألورى     والة لال    ى  ةةركات سل اليةقلء وواا  لر والقوةتت  الي وال  ، وةلال لالح   ى  ةويعو  
و   ري  علالت  ة  وإليةل  والقوةح اوالسل ، كةل  نسل ا   غتر ةىعرع  ةع  ص عر  اةنتع  ألوعرى 
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  ىعع  ة نعع  تةكعع  وال  ععرف عيتسععل و ا تعع  ل    عع   والة ععلال  إكعع اله صعع ،ةعع  قل عع  ىتلىععح  وععر
 .و روى سل وصس  والىتلى  والولريت  ونطيقل ةنسل

صلالةلا  تى طت     ت رف ةل والقتةع  والكةعرى وال عح  ىع    و تنةغعح    تىع    علن  والىتلىع  
وةنعععلء عيععع   العععه تةكععع  صسععع  و وقععع   يعععه  ، ريةسعععل صعععح ةرنعععلةا ىتلىععع   والولريتععع توالولريتععع  و 

والىتلىععع  و قتتةسعععل وتكعععل  تيةععع   ن عععلر والة رىععع  والووق تععع  عيععع     والة عععلال  والقوةتععع  الي والععع  
 .ووالرصل ت  واق  ل ت  الي وال  ( وألة )  ا   صح اةلت  إقيت  وىكل  وال وال  

الشععرو وألوىععط عيعع   الععه تةكعع      اعع   وال ووةعع  والةععؤهر  صععح والىتلىعع  وألةرتكتعع  صععح و وةنععلء  
ةعع  ة ععلالاسل صععح ةنطقعع  والشععرو وألوىععط  يععه والة ععلال  وال ععح  قععو  ةعع ور ص ععل  صععح  ونطيقععل  

 . ا ت   يه والىتلىلا
ى رو تيت  الس   والةنطقع  واليغروصتع  ، صسعح ووق ع  صعح قيعو وال علال  إلال و عيتنل    ن ره وأل ةت  و 

 ،  واق  عععل ت  صعععح والةنطقععع ووال ععح وا و ا   ةت سعععل ةععع   فعععلق  والة عععلال  وألةرتكتععع   هعععر والىتلىععع
صلن قيعععا والةنطقععع  ةععع  ةيعععر  نقطععع  و ععع  ةعععت  والشعععرو ووالغعععرو إالععع  ةنطقععع  وق  عععل ت    فعععلق  

هعع   ةيععورا   ةت سععل ةعع  ار  إىععرو ت  صععح والةيععل  والاتععوش والشععرو  وىععطح ،  ،هروو سععل والنفطتعع 
 ةهيععع  ةايعععف إةعععل  والاعععرو والةعععلر   ةعععت  والك ي عععت  والشعععرقت  والة و نلةعععا   ةتععع   ععع و والةيعععل  كهتعععرو  

  ش عسعع  صععح والولريتعع  والىتلىعع   و يععف ا إ نععل و ، والوورىععو ووالك يعع  والغرةتعع  والة ةهيعع  ةايععف 
 ة عععع  كلنععععا وو   ،ةةنطقعععع  والشععععرو واوىععععط ت  يععععو ةععععل وول عععع  و وععععر ععععع   ةرتكععععح ر ععععت 

 والة ععيا  و  رتععف وألةرتكععح والععنسا وىعع ةرور ععع  ت ةععر و عع و  وععر اععت  ةعع   و يععف والوىععل  
 ا تع    ع  وال ووةع    وتةكع .وألةعت  والةتعا صعح والةويعو  والفعر  عع  والن عر ةغع  السل، والوطنت 

واق  ععل ش ،  :والةععؤهر  صععح والىتلىعع  وألةرتكتعع   يععل  والشععرو وألوىععط إالعع  عووةعع  ر تىععت   ععح
 (2)ى رو تيح والىتلىحإلو
وا اععععل  )يةعععع    ةتععععلا والىتلىعععع  والولريتعععع  وألةرتكتعععع  عيعععع  ونعععع  ة عععع   يشععععح   ةتعععع  وا ععععووء    

والواتععععلا والة اعععع     ة عععلال  إىععع رو تيت  اليواتععععلا والة اعععع   وألةرتكتععع  صععععإوالىعععوصت ح كة ععععيا  

                                                           
(2)  Charles Kegley and Eugene R. Wittkopf, eds., The Future of American Policy (New York, 

st. Martin’s Press,1992),p.5-10  
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ة عرو   و والعنفط وال رةعح وت ةع  وال ةع  إىعرو ت  و  –تةكع  ا عر ل صعح  ةعرت   ىلىعتت  وألةرتكت  
 .(3)و واى قرور صح والةنطق  ةةل تضة  والافل  عي    ت  وألةرت  اله كتفت   اقت

ووالووقععع     والة عععلال  وألةرتكتععع  صعععح والشعععرو وألوىعععط  كعععل   كعععو  هلة ععع  الععع    غتعععر ةنععع   عقعععلو 
 ععةاا  عع    والاععرو وال لالةتعع  والهلنتعع  وو  ون سععا والةوويسعع  ةعع  وا اععل  والىععوصت ح ة عع  ونستععلر  و 

  ععلر  والىتلىعع   وقععوى     والةنطقعع   و سععل، ول عع   وا  والة ععلال  ةسعع    ة ريعع   كةععر ةعع   ووعع
ىعع رو تيت  ي تعع   إوألةرتكتعع  ، كةععل   ععة  والةيععل  صىععتال  ةععل  والواتععلا والة اعع   الرىعع  و نفتعع  

 و   ة لالاسل صح والةنطق  ، وتةكع   ا تع    ع  وال ووةع  والةعؤهر  صعح والىتلىع  وألةرتكتع   يعل  
 :والارو والةلر   إال  يةي  ة  وال ووة  ال     ةسل ةنطق  والشرو وألوىط وي  ةراي  ةل ة   

 .وال لة  واق  ل ش -
 .ى رو تيحإلوال لة  والىتلىح و -

 :العامل االقتصاد  : أوال  
 :النفط  .1

وع ةعع ا والواتععلا والة اعع   ةنعع  نسلتعع  والاععرو وال لالةتعع  والهلنتعع  عيعع  نفععط والشععرو وألوىععط ونفععط 
 .  ووال وويت  وال رو ةلال وا كةاور  ىلىح صح ىتلىل سل وال والت

شععع  ل ةععع   عنععع ةل كلنعععا والةنلصىععع  عيععع   8440 – 8491صفعععح  هنعععلء والاعععرو والةعععل ر  ةعععل ةعععت  
ةةوور  عععل والنفطتععع ، ور فععع  وع ةعععل   وعنععع ةل كلنعععا  ععع   وال والععع  ةك فتععع   و تعععل   ،وا اعععل  والىعععوصت ح

إالعع  اععووالح  تلانوالوةىععتصععح  وو عع   ءشععحا  والواتععلا والة اعع   عيعع  والععنفط وألينةععح ةعع   قرتةععل  
8410عععععل  % 90

، والكعععع  ة عععع  ةعععع ء وإلن ععععل  والنفطععععح صععععح اقععععو   اىععععكل ونوفعععع  ة عععع   (4)
وور ف  واع ةل  عي  والعنفط والةىع ور  إالع  اعووالح  ،8419صح عل  % 11واى ترو  إال  اووالح 

صعح ص عر  ةعل ة ع  والاعرو والةعلر   ، وشعك  والعنفط % 90ال  عل  اعووالح و  و  8411صح عل  % 11

                                                           
 سلوى شعراو  جمععة ، موقع  الشعرأل ايوسعط فعي توجهعات السياسعة اللارجيعة لعددارأل الجديعدأل فعي الواليعات المتحعدأل (3)

   .  311، ص  3991والوطن العربي، القاهرأل ، معهد الدراسات والبحوث العربية ايمريكية 
اإلدارأل ايمريكية الجديدأل ( محرر ) الواق  والمستقبل في هالة سعود  : ، الواليات المتحدأل والنفط العربي لدور وليد  (4)

  99والشرأل ايوسط ، مصدر سابأل ص 
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ألكةر ة  والنفط وألينةح وةلال وا وي  والف عر  وال عح شعس ا صتسعل ةنطقع  والشعرو و  وال رةح والنىة
 . (5)وألوىط  وال  ت  ة  والاروو

إ    هتر والوور وا والنفطتع  عيع  وألةع  والقعوةح وألةرتكعح والف يعح  و والةا ةع  كعل  ةاع  نقعل  
تشعك  وطعر  و  صح والواتلا والة ا   طوو  ص ر  والارو والةلر   ، ةة ن  او  كو  والنفط ةى ور 

عي  وألة  والقوةح وألةرتكح وة  ه  تيو ع   واى ةرور ةس و والوض  والك  صعح نفع   ةا قل  
ن  رغ   عوصر وا تلطعلا ة روالتع  ووصتع  صعح  تقو       و واع ةل  ضرورش، و  والوقا كل   و ةل  

واةلتع  ةنلة ع  ن  ة  وألي ى وىع ترو  والعنفط  و  ،والواتلا والة ا   ، ص ن  تيو ع   وإلصروط ةسل
 .(6)ة  وى ناوف ةل  و ة وصر ةايتل   رغ  وال كلالتف والةل    ة ا  

ةعععع  % 90ووععععي  ص ععععر  ةععععل ة عععع  والاععععرو والةععععلر   ةيغععععا والععععوور وا وألةرتكتعععع  والنفطتعععع  اععععووالح 
 15090اعععووالح  8449وقععع  ةيعععع ةيةعععو   ععع   والعععوور وا صعععح نسلتععع  ععععل   والنفطتععع ،وا تليل سعععل 

وةه كةعل  عو وور  صعح واليع و  ، و   ع ر ألن ف   قرتةل ة   و  ةنطق  و ،ةيتو  ةرةت  توةتل  
وال رةت  والى و ت   و  وال لال  صح    تر والنفط إال  والواتلا والة ا   ةلإلضلص  إال   وال  عرةت  
 وععرى   ةسععل والكوتععا ، والياو ععر ،  عع و وقعع  اعع ر وكتعع  واور  والطلقعع  وألةرتكععح والععت  روةععا صععح 

  ةىعع وى  ةعع   8449ووالةععوور  وألوالتعع  صععح ةييعع  والشععتو  وألةرتكععح كيةعع   ةععل  الينعع  والطلقعع  
والععوور وا والنفطتعع  والالالتعع  قعع  ةيععع اععووالح ن ععف واىعع سيه والةايععح، و ععو والةىعع وى والعع ش تةعع   
ة   والةىؤوالو  وألةرتكتو  ةرص  روت  والوطر ووال ا تر ة  عووقو  ع   والىتلىعلا عيع  وألةع  

 .(7)والقوةح
    قةعع  و ألو والةقععل  صععح ىتلىععت  ىععي    ععواليواتععلا والة اعع   وألةرتكتعع   ةلالنىععة       صععلالنفط
 ويع  ةع  ةرتكعل   ىع و ةسل    تةكع  وىتي      ةس و و و واليةت ، عي  وق  ل ت  ىي   تكو 

 واا تعلطح ة  ع     والة يعو  وةع  واليةتع  عيع  ةرتكت أل والستةن  وصر  وال لال  عي  والىتطر 
 والععنفط ةعع  وال ععلالةح واا تععلطح هيهععح تةيععع اتعع  وال رةععح، والويععتا صععح تويعع  والععنفط ةعع  وال ععلالةح

 واوتععر  وال روىععلا وة عع  ةرةتعع ، ةيتععلر 098 اععووال  تةيععع والععنفط ةعع  واعع   وال ععروو ووا تععلطح

                                                           
 .511، القاهرأل ، مركز ايهرام للدراسات االستراتيجية ص 3991انظر التقرير االستراتيجي العربي لعام  (5)
، بيععروت مركععز دراسععات الوحععدأل  3991-3991هالععة سعععود  ، السياسععة ايمريكيععة تجععال الصععراع العربععي اإلسععرا يلي  (6)

 .   51ص  3951العربية 
   19ر  ، الواليات المتحدأل والنفط العربي ، مصدر سابأل ، ص دو وليد ل (7)
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 علالةتععل   والعع ألو والةر ةعع  تا عع  ةىعع قةي   تي يعع  ةةععل ةرةتعع ، ةيتععلر 001 اععووال  تة يععه ونعع   ؤكعع 
 تةيععع اتعع  والىعع و ت ، وال رةتعع  والةةيكعع  الالتععل    ا يسععل وال ععح والةر ةعع  و ععح واا تععلطح اتعع  ةعع 

  اععا و ععي   والووق عع  والكوتععا  ةيععه ةتنةععل ةرةتعع  ةيتععلر111 اععووال  والوععل  والععنفط ةعع  وا تلطتسععل
ا  ةتنةعل ،ةرةتع  ةيتعلر11 اعووال  وال رةتع  وواةعلروا ةرةتع  ةيتعلر14 اعووال  ةرتكتع ألو والىتطر 

 طلقععع  ة عععل ر وتيعععل  عععع  وال يعععا وةععع  صقعععط ةرةتععع  ةيتعععلر 11 ىعععوى والة اععع   والواتعععلا ه ة يععع
 ة عععل ر  ععع    عععو وال رةعععح والعععنفط تةقععع  وان قعععل  وىعععسوال  والكيفععع  اتععع  ةععع  اليعععنفط ة تيععع   وعععرى
 (www.26sep.net/newsweekarticle) .وال لال  صح والطلق 

والىتلىععع    لوةلةعع عسعع  والعععر ت  ةععو  وا ععع  والععر ت  ةعععلره  وألةرتكتعع  صعععح واالقعع  طعععورا وإل ور 
ىع رو تيت  إلوالنفطت  ة  وي  واع ةل  عي  قو سل والىتلىت  ووال ىعكرت  صعح اةلتع  ة علالاسل و

  .صح ةنطق  والشرو وألوىط وةنطق  والويتا عي  وي  والو و 
كةل  نسل وع ةع ا عيع  والةىعلن   والةلالتع  الايفل سعل والةايتعت  صعح  ةوتع  والنفقعلا والياةع  الاةلتع  

  والىةو والر تىح وروء     والىتلىع   عو اةلتع  اقعو     والووض   ة  و صل  ع  والةنطق  وة
والنفط وة ل ر إن لي  وع   صى  والةيل  ألش يس   ورى صح  س ت      والة لال   و والىعةل  

 .السل ا   وال فكتر ة اله
إ  وى ةرور ا و  والواتلا والة ا   عي  والة رو  ة  ةنطق  والشعرو وألوىعط ة ىع لر ة قوالع  

ةعع  والةوععاو  % 19اعووالح ةوالة ععلال  والاتوتع  وألةرتكتعع  صععح  ع   والةنطقعع  ةعل او  تشععك   اع  
ة  وإلن عل  وال علالةح صضعي % 19و ةه      والةنطق   ،توي  صح والويتاوال ش وال لالةح الية رو  

ةععععع  واا تليعععععلا % 90   كرنعععععل تةهععععع  اعععععووالح  عيععععع     واع ةعععععل  وألةرتكعععععح كةعععععل ىعععععةو و 
 .وألةرتكت  ة  والنفط

صععح  والةسةعع والة ععرو  وال رةععح اليواتععلا والة اعع    اعع  والقضععلتل والىتلىععت  القعع  كععل  ضععةل  و ععو  
 ش ةعععل ت عععل    ،ةرةتععع  توةتعععل   تعععت ةي( 1)والىتلىعععلا والولريتععع  وألةرتكتععع ، إ   ىععع ور  اعععووالح 

ة  ةيةو  ةعل  ىع سيك  ةع  والة عرو ، وعيع  والعرغ  ةع     والة عرو  وال رةعح تةهع  % 90اووالح 
، (8)ةع  ةيةعو  واىع سيه وألةرتكعح الية عرو % 81و ، ة  والعوور وا وألةرتكتع  الية عرو % 11

                                                           
(8)  John Lichtb/ Au, "U.S Oil Imports and Natioansecurity : is There Stil Connection?” Middle 

East Economy Survey (Mees),( 26dec94/2 jan 95 )   
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إا    والة عرو  وال رةعح العع    ةت ع  والول ع  اليواتععلا والة اع   و العه اليةيعع  ةع  واع ةعلروا ال عع  
 :  ةسل 

، يععلء غععاو وال ععروو اليكوتععا ة عع ةلإ   ش ونوفععل  صععح إن ععل  والععنفط وال رةععح ةهيةععل اعع    .8
ةععع  والىعععوو وال عععلالةح، ةععع  شععع ن     تعععؤ ش إالععع   ةرةتععع  توةتعععل   ةيتعععت  9اتععع   ععع  ىعععاو 

ةلاق  ل  وألةرتكح  فوو  يه وألضرور وال عح  ور فل  صح  ى لر والة رو  ةةل تياو  ضرورو  
 . ياو ةلق  ل تلا وال و  وال نلعت  وألورى

الوةععععروء والطلقعععع  ىععععتكو  العععع    ةتعععع  إةعععع و وا وال ععععلال  ةععععلالة رو  صععععح  إ  والععععنفط وال رةععععح وصقععععل   .1
  ت  واع ةعل  وال علالةح عيع  ة عرو  وال عرو والع ش ت ةتعا ةلنوفعل   ىع لر إ  ىعت او ،والةى قة 

 .ووا تلطل   والضوة  
    ةتععع  والاعععر  وألةرتكعععح عيععع  ضعععةل  وىععع ةرور و عععو  والعععنفط إةنعععلء عيععع   العععه صععع

ول عع  إ  ةهععع   ععع   والقعععو   ،وال رةععح الوىعععووو وألةرتكتععع  ، وعععع   ىععتطر   ش قعععو  ة ل تععع  عيتععع 
الةةلرىع  ضعغوط عيع    إن عل  والة عرو  ىعووء الرصع   ىع لر    والة ل ت  تةكنسل وض  اع و  عيع 

وال و  والةى ور   ال اقتعو   ع وف ىتلىعت   و     تعؤ ش  العه إالع  وىعل ر وطتعر  اق  عل تلا 
العواتر والع صل  وألةرتكعح   ع  وصقعل    ضعةل  و عو  والنفطعح وال رةعح ت  إوال و  والةن ي  ، وة  ه  ص

تكتع  وال عح  ىعع ويو واىع   و  اىع و و  والقععو  ةعع  ضعة  والة علال  والاتوتعع  وألةر " والتعل  ةتعرش 
 .(9)"وال ىكرت  الاةلت سل إ و ةل كل   نله  س ت  السل

إ  وا  ةعععل  وألةرتكعععح ةعععلالنفط وال رةعععح ىعععتا و  صعععح  ععع  وال طعععوروا وال عععح تشعععس  ل والن عععل   -1
وال عععلالةح ، إ  ت عععة  ةةهلةععع  ورقععع  والضعععغط ووال ععع هتر عيععع  ىتلىعععلا والقعععوى والةنلصىععع  اليواتعععلا 

 .والة ا   و اله صح والةيل  واق  ل ش 
 
 
 
 

                                                           
(9) Middle East Economy Survey (31mar 1995)  
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  :التبادل التجار  ايمريكي في المنطقة  .2
 ،لإلضلص  إالع    ةتع  وىع ةرور ضعةل  والا عو  عيع  والة عرو  وال رةعح ة ىع لر ة قوالع ة

إا  ن   نله ةيةوع  ة  والة لال  واق  ل ت  اليواتلا والة اع   وألةرتكتع  صعح ةنطقع  والشعرو 
يق  ةإش لعسل عي  ةو يعف و    ،طل ي    و  عي  واق  ل  وألةرتكح  رةلال  وال ح   ر  وألوىط 

 ،ةلال علالح عيع  والىتلىع  وألةرتكتع   يعل  والشعرو وألوىعطو  ،إة ل  والة لال  واق  ل ت  وألةرتكت 
 :و     يه والة لال  واق  ل ت  

  والعع والح ، إ  والواتععلا والة اعع   قطععو وق  ععل ش عةععيو ور كععلاش صععح وال يععلر  وال والتعع  ووالةي ةعع
 .الي لال  كي  (10)ة  ةيةو  والنل ا وإليةلالح% 11581لا ةيع تصفح ةن  ف والهةلنتن

  والواتععلا والة اعع   وىعع ةرا صععح   سععر  8449ال قعع تروا والنةععو واق  ععل ش ال ععل   وصقععل  و 
ناعععو ة اقتعععو  عيععع  ة ععع   الينةعععو ةعععت  والععع و  وال عععنلعت  والة ق ةععع  الي عععل  والروةععع  عيععع  وال عععووالح 

ق  عل تلا وال علال  وةعل وةةل ت نح وى ةرور  اوت  والوا  والنىةح اليق  ل  وألةرتكح ةت   ،151%
 ععع ر ت كععع    ةت ععع  صعععح وال يعععلر  وال والتععع  والواتعععلا والة اععع   وألةرتكتععع  واق  عععل ت  كونسعععل والة  

 .ووالةى ور  والقل   صح وال لال  
ووالعوور وا وألةرتكتع  ( وال رةت ) والق  كلنا وال ل روا وألةرتكت  إال   و  ةنطق  والشرو وألوىط

ةنسعععل  ةهععع  نىعععة  ةاععع    ةععع  ايععع  وال يعععلر  والولريتععع  وألةرتكتععع  الكععع   ععع   والنىعععة  او ا ععععل  
ع تةععع   الت  وألةعععرتكتت  ةععع   والشعععرو وألوىعععط تقععع   صر عععل  ؤو و عععوا إالععع  وع عععروف والةىععع 8411

 .ى ش ر   و  والةنطق  ةن  ىنووا و و  ةر  ،الاتل   وال ل روا وألةرتكت 
   والةيععع و  وال رةتععع   شعععك  ىعععوقل " ور   8410ةتععع  رىعععةت   عععل ر  ععععل  صفعععح وهتقععع  عر 

ووىععع ل وة نلةتعععل الي عععل روا وألةرتكتععع  والشعععةلالت  ةععع  والةعععوو  والغ و تععع  ووالةعععوو  والة عععن   ووالىعععي  
وا نغعععلالح عنععع ةل نقعععو     نةعععو وق  عععل  والواتعععلا والة اععع   وألةرتكتععع   ،والر ىعععةلالت  ووال كنوالويتعععل

إ   شععك   ععل روا  …يعع  نةععو وال ععل روا إالعع  والعع و  وال رةتعع    ععة  ت  ةعع  إالعع  اعع  كةتععر ع
كةعععل    نىعععة   ،ةععع  إيةعععلالح  عععل رو سل% 8159والواتعععلا والة اععع   إالععع  والععع و  وال رةتععع  اعععووالح 

                                                           
مصدر سابأل ، ( محرر ) في هالة سعود   –محمد لالد ايزعر ، المصالح االقتصادية ايمريكية في الوطن العربي  (10)

 .  99ص 
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كةعر ةكهتعر ةع  وور وا  و ح ، 8414عل  % 81والوور وا وال رةت  إال  والواتلا والة ا   ةيغا 
 .(11)وال و  وال نلعت  ة  والواتلا والة ا  

ةععع  % 40والععع ش تشعععك   كهعععر ةععع   –وعيععع  والعععرغ  ةععع     وال ععع و  والكةتعععر صعععح  ىععع لر والعععنفط 
وال عععل روا وال رةتععع  اليواتعععلا والة اععع     ى إالععع  ةتععع  والةتعععاو  وال يعععلرش ال عععلال  واليلنعععو وال رةعععح 

 8411ةيتلر  وار ، صقع   اعو  ىعرت ل صعح ععل   1051  ةفل   و   إال   8410ا   عل  
، وةععع  والةهتعععر    (12)وار ال عععلال  والواتعععلا والة اععع   وألةرتكتععع ةيتعععلر   151إالععع  عيعععا ةقععع ور  

والفععل   وال يععلرش ال ععلال  والواتععلا والة اعع   ةععل او  تةهعع  نةطععل ةىعع ةرو الةوواتنسععل وال يلرتعع  ةعع  
والععع و  وال رةتععع  ا ععع  ةعععرغ  ايععع  وقتةععع  وال عععل روا وال رةتععع  والنفطتععع   صعععح  ععع   والةعععووات  ، ةععع  

  8449ة اعععع   ةعععع   و  والويععععتا وال رةععععح ىععععي  عععععل    والةتععععاو  وال يععععلرش اليواتععععلا وال تياععع  
صل ضععل ال ععلالاسل ةقعع ور  ن ععف ةيتععلر  وار وتريعع   عع و إالعع  يةيعع  ةعع  وألىععةلو ال عع    ةسععل 

 .(13)ط ة  وى ةرور ة    والوور وا وال رةت  ة  والواتلا والة ا   ف ةوط  ى لر والن
كعل  ن عتو والواتعلا  ،ةيتعلر  وار 81851ةيغا قتة  والوور وا وال رةت  ناو  8441صفح عل  
وة عععف  علةععع   شعععك  والواتعععلا والة اععع   ةنععع   .%81إالععع   8449وور فععع  ععععل  % 80والة اععع   

لا والةركعععا والهلالععع  ةعععت  شعععركلء وال عععرو وال يعععلرتت  ةلالنىعععة  اليعععوور وا وال رةتععع  ، تةطيععع  وال ىععع تن
وال رةتع  ووالةركا والهلنح ةلالنىة  الي ل روا، وأل ةت  والع ور والع ش  والتع  والواتعلا والة اع   اليىعوو 

إالعع  وال نلتعع  وال ععح  والتسععل والواتععلا والة اعع    8441واتععر وال يععلر  وألةرتكععح " رو  ةععروو "  شععلر 
، وعةععر ععع   طي عع  إالعع   طععوتر  وةىعع قةي   والضععرو   وألةرتكتعع  اليىععوو والويتيتعع  وال رةتعع  ةلضععتل  

 . (14)"والرووةط وال يلرت  والويتيت  
إ و   ةينععععل والستكعععع  والىععععي ح الي ةععععل   وال يععععلرش غتععععر والنفطععععح ةععععت  واليععععلنةت  وألةرتكععععح  وعةوةععععل  

ووال رةعععح ، نياععع     والععع و  وال رةتععع    ععع ر ة عععف  علةععع  ة ععع  والةن يعععلا والاروعتععع  ووالىعععي  
والة ن   ووالكتةلوتلا ووالةنىويلا ووالةية  واليل ا  ، وق   اوت  ايع   ع   وال عل روا ةعلطرو  

% 14إالع  ناعو  8419ة  ةية  وال ل روا ععل  % 1ا والنفطت  ة   ل ر ةقلرن  ةلال ل رو
                                                           

ايمانععة العامععة لجامعععة الععدول العربيععة اإلدارأل العامععة للشعع ون االقتصععادية نحععو عمععل اقتصععاد  عربععي مشععترك و يقععة  (11)
عمعان ، ) مقدمة إلى االجتماع المشترك لوزراء اللارجية في االقتصاد العربي التحضير  لمؤتمر القمة الحعاد  عشعر 

   61، ص  3951يوليو 
البصرأل ، مركز ) واليات المتحدأل ايمريكية وعالقاتها االقتصادية م  أقطار اللليج العربي عبد المنعم السيد على ، ال (12)

 .  13، ص  3959دراسات اللليج العربي ، القاهرأل ، 
   51محمد لالد ايزعر ، مصدر سابأل ، ص ( 13)
    51محمد لالد ايزعر ، مصدر سابأل ، ص ( 14) 
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صح يلنو وال  ع تر ةلالنىعة  " والنفط " و و ةل ت ك   يلوا عق   والىي   والووا    ،8441عل  
 .(15)الي و  وال رةت  

ة  يةي  والوور وا اليع و  وال رةتع  % 11وصح يلنو والوور وا شغيا والةن يلا وال نلعت  ناو 
عيعععععع  % 1و% 81 يععععععلا والاروعتعععععع  ووالولةععععععلا والة  نتعععععع  ناععععععو وشععععععغيا والةن ،8449ال ععععععل  
 .(16)وال ووالح

و    والواتلا والة ا   وألةرتكت  هلال  شرته  يعلرش اليع و  وال رةتع  ةي ة ع  صعح  ع و واليلنعو ، 
  والواتععلا والة اعع    ا عع  والةركععا وألو  ةلالنىععة  اليععوور وا والغ و تعع  وال رةتعع   وا والطععلة   غتععر 

صلالعع و  وال رةتعع   ىعع ور   ،ةةععل ت ععاا ةكلن سععل وال يلرتعع  صععح  عع و والشعع  واىعع رو تيح ةهعع  والقةعع  
ة  قتة  والعوور وا وال لالةتع  ةع  والقةع  والع ش   ع ر ةنع  والواتعلا والة اع   % 89ةي ة   ناو 
 .(17)ة  يةي   ل رو   وال لالةت  % 1151وا  ل ناو 

 ورتع  والىعي  إالع   وصح إطلر  ايت  والة لال  واق  ل ت  وألةرتكت  صح والةنطق  وال رةت  تا ع 
والةنطق  وال رةت    ةت  ول   ، أل  وال  صو صح ةةت علا وألىعيا  تع   عيع  شعك   ورتع وا ةع  

 .يلنو ووا  و و واليلنو وألةرتكح 

 :ستراتيجي  إلا/ العامل السياسي

  ت ىع  ة ريع  علالتع  ةع  والستةنع  وألةرتكتع ،  إ  والن ل  وال لالةح صح ةراي  ةل ة   والارو والةلر 
وإلطعععلر ت عععة  ةععع  ة عععيا  وألطعععروف وال رةتععع       ععع  قنعععووا و  عععلالسل والىتلىعععح  وصعععح  ععع و

   اععععلو  وىعععع هةلر والعععع ور وألةرتكععععح ةةععععل تاقععععو  و  ،ةف واعععع  ةعععع  والواتععععلا والة اعععع   وألةرتكتعععع 
 –ة علال  والىتلىعت  والصلالع و  وال رةتع  الع تسل ةيةوعع  ةع   ، و وأل  وف وال رةت  والعو ةشعك  ةاع 

و   يو  ع   والة علال  ةعلإلقيت  ىعووء ةلىع  ل    قعلالت  عرةتع  ةا يع   ةنت  ة  والواتلا والة ا  وأل
 .ة  ة   وألقلالت  وألورى  و ضةل  

                                                           
    51محمد لالد ايزعر ، مصدر سابأل ، ص  (15)
-19ص (  3991فبرايعر  163تجارأل الواليات المتحدأل م  العالم العربعي ، االقتصعاد الكعويتي ، الععدد  انظر، للمزيد  (16)

91  . 
، ( إدارأل اإلحصععاء ) انظعر للمزيعد المجموععة اإلحصعا ية لععدول العوطن العربعي ايمانعة العامععة لجامععة العدول العربيعة  (17)

 (   3991-3955( )  3991-3955( )  3999 – 3955) سادس المجلدات الراب  واللامس وال



12 
 

صةعع  ون سععلء والاععرو والةععل ر  العع  ت ر ععو عيعع  والىتلىعع  وألةرتكتعع   ش  غتععر يععو رش صععح والة ععلال  
 :وال        يه وأل  وف والىتلىت   ح  ،وألةرتكت  صح ةنطق  والشرو وألوىط

 .و  ة ل ت  ة  والىتطر  عي  والةنطق  ةن   ت  ق -8
 .اةلت   ة  إىرو ت   -1

ال ا تععع    ةتععع  وال لةععع  والىتلىعععح صعععح وال ععع هتر عيععع  ةيرتعععلا والىتلىععع  وألةرتكتععع   يعععل  والشعععرو 
وألوىط ت طيو  ايت  والن ل  والىتلىح وال والح وي  ةراي  ةعل ة ع  والاعرو والةعل ر  ، و عح ةع  

     ، و  كععع  وال ىعععةت  والشعععل    السععع   وال عععي  (18)وال والتععع والةىعععل   والةاتعععر  ال يةعععلء وال يقعععلا   كهعععر
ةلع ةلر ععل ةرايعع  ةععل ة عع  والاععرو والةععلر    عع وة   شععوت   عع   (   ةرايعع  ةععل والاععرو والةععلر ) 

صسععو  ،والةرايعع  صلالو ععف والةىعع و   السعع   والةرايعع  تشععتر إالعع   نسععل  و يععف ععع  والةرايعع  والىععلةق 
السععل ةةععل صتسععل وةععل  و ععف اليةرايعع  والالالتعع  ةعع   طععور والن ععل  والعع والح ةلالةولالفعع  ، والععت  و ععفل  

تةتا ععل ، ص ةتععاا  عع   والةرايعع  ةععلالنةو واق  ععل ش و ععح ةرايعع  عوالةعع  واق  ععل  وال ععلالةح صععح 
و عح  ،و عح ةرايع   سعور وال كع يا واق  عل ت  وال والتع  ،ةيلاا وال يلر  ووالةل  وواى هةلروا

و ععح  ،  ايععو  والاععرو وأل يتعع  ووال ععروعلا وال رقتعع  ةاعع  والاععروو والن لةتعع  ةععت  والعع و ةرايعع
  .ةراي  وا  لر والةن ةلا غتر والاكوةت  و كو  والةي ة  والة نح وال لالةح

 ععو ةا ععي  عيقععلا والقععوى وةىعع وى ة ععت  ةعع   ووالن ععل  والعع والح اىععو  كهععر   رتفل عع  شععتوعل  
 ةعع  وألعةععل  وال ععح تسعع   ةسععل والن ععل  ، القعع    ععة  وةيةوععع  ةعع  والقضععلتل  شععك  قل ،وال كنوالويتععل

عيع  وال ا تع  والع قتو والع ش وع عع نل   والن عل  والع والح صعح ةرايع  ةعل ة ع  والاعرو والةعل ر  ةى   عتل  
صح والةروا  والىلةق  ة   طور  ، ص ي  ةى وى عيقلا والقوى   ةاا والواتلا والة اع    ا ع  

                                                           
(18)  Sipri,Stpri Yearbook 1995 Armament Disarmament and International Security (Oxford : 

Oxford University press, 1995 p2. 

مركععز اإلمععارات للدراسععات والبحععوث : أبععو ظبععي )السياسععة اللارجيععة ايمريكيععة بعععد انتهععاء الحععرب البععاردأل  دانيععا وارنععر،
، روبعرت مكنمععار، معا بععد الحععرب البعاردأل، ترجمععة (3999، لسععنة 331االسعتراتيجية، سلسعلة ودراسععات عالميعة، الععدد 

بد الفتاح، انهيعار االمبراطوريعة السعوفياتية ، سميح ع3993محمد حسين يونس، عمان، دار الشرأل للنشر والتوزي ، 
 .31-39، 3991دار الشرأل للنشر والتوزي ، اإلصدار ايول، : نظام عالمي جديد آحاد  القطب، عمان : 
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كىعو ويعو   صعح  لر ةنلصىعسل والىعوصت ح والع ش ةكلن  والقوى وال  ة  والوات   صح وال لال  ة   ونستع
 .(19)والةراي  والىلةق  والن ل  وال والح طةت   كن ل  هنل ح والقطةت 

  واععع ي  والواتعععلا والة اععع   وألةرتكتععع  ةكلنععع  والقعععوى وال  ةععع  ةعععلالن ر إالععع  قو سعععل إوةععع   ععع و صععع
 .ألةنت  وال ىكرت  والسل ي  ال  ت   ال  نف  وأل ةت  صح علال   روي ا صت    ةت  وال س ت وا و

ىعع رو تيت  وال صلعتعع  اليواتععلا إلالقعع  قععل  ة عع ر وال س تعع  والةاعع   والعع ور وألىلىععح صععح  ععتلغ  و
ىع رو تيح والع ش ةتعا إلوق    ى غتلو ة  ر وال س ت  إال  وو فعلء وإليةعل  و ،والة ا   وايفل سل

عع  الع   سعور وي سعل وا ة نو و  و  (20)والةي ة  وألةرتكح ووال الالف والغرةح صح ص ر  والارو والةلر  
صقعع  وصععرا ةععت  والقععو ت  وألع عع   ريعع  علالتعع   ،صععح   رتععف ة ععل ر وال س تعع  و ىععلالتو ةوويس سععل

صعح ةرايع  ةعل  وألةر وال ش ال  ت   ة اققعل   ،ة  وال  ك  ةش   والىتلىلا وال صلعت  والوويو و ةلعسل
 . ة   والارو والةلر   

    ععع و تةكععع     القععع  وريعععا والواتعععلا والة اععع   وألةرتكتععع  ةن  عععر  ةععع  والاعععرو والةعععلر   وةععع  
تى و   ك الت  عي   ا  وص لالت  والىتلىلا وال ح و ة  سل والواتلا والة اع   صعح ةرايع  والاعرو 

و عععععو ةعععععل قععععع  تةعععععرر والةطلالةععععع  ةلاىععععع ةرور صعععععح و ةعععععل  نفععععع  والىتلىعععععلا وال عععععح  هة عععععا  ،والةعععععلر  
  والنوعتعععع  والي تعععع   ةعععع  والةشععععكيا وة ععععل ر وال س تعععع  وال ععععح  وويعععع  والواتععععلا إ، صعععع(21)صلعيت سععععل

 .ى رو تيتلا ي ت   و  الة ا    ى يا   طوتر ةفل ت  وىتلىتلا و و
  والىتلىعع  وألةرتكتعع  صععح ةرايعع  ةععل ة عع  والاععرو والةععلر     ععلنح ةعع  الالعع  ةعع  إالسعع   وألىععةلو صعع

وار ةلط صتةعل ت  يعو ةنعو  والىتلىع  والولريتع  وال عح تيعو عيع  والواتعلا والة اع       طةقسعل صعح 
 .ي  والو و وال لال  وةنطق  والشرو وألوىط عي  و 

                                                           
(19)  Mohamed Rabie, The New World Order : A Perspective or the Post Cold War, Era, Ner 

York Vantage Press, 1922, p. 72. 
 . 91، مصدر سابأل، ص ...روبرت مكنمار، ما بعد الحرب الباردأل   (20)

Mohamed Rabie, The New … op. cit., p  73. 
مصعدر سعابأل ( محعرر ) سعتراتيجية ايمريكيعة فعي العوطن العربعي فعي هالعة سععود  اإلجمال عبد الجواد ، المصعالح  (21)

   61ص 
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   ةععر ةنطقعع  والشععرو وألوىععط ةعع  والةنععلطو  وا والاىلىععت  والشعع ت   الية غتععروا وال لالةتعع  ىععووء 
، صعةاك   (22) يعه والةر ةطع  ةلاق  عل  ووال كنوالعويح  والول   ة ع و  و ةعوط والقعوى وال  ةع   

ةيلور عع  اليةاععر والة وىععط كععل  عيتعع     ت عع هر ةشعع   ةلال ععروعلا والكةععرى وال ععح  ورا صععح  عع و 
وقعع  وك ىععةا ةنطقعع  والشععرو وألوىععط صععح  عقععلو والاععرو  ر واوالعع ، وقعع  تععؤهر صتسععل  اتلنععل  والةاعع

وال لالةتعع  والهلنتععع    ةتععع  كةعععرى ةععع  ةن عععور والة عععلال  وألةرتكتععع  و العععه ةىعععةو وا تلطعععلا والعععنفط 
وةىعععةو ةوق ععع  والقرتعععو ةععع  وا اعععل  والىعععوصت ح وو ةعععل  والواتعععلا والة اععع    ،والسل يععع  صعععح والةنطقععع 
وون شععلر نفععو   وععلر   ،ال ععح الوالععا ةةق ضععل ل ةنعع   وىعع  وا اععل  والىععوصت حالىتلىعع  واا ععووء و

 .نطلو ةيلال  والاتوش وال ش    والو عي  ةض  وال ىيت  ال  صت  صح  وروةل والشرقت  ووالوىط 
ةنوعتعع  وو يل ععلا ن عع  والاكعع   ة اوتعع و      ةعع ا والواتععلا والة اعع   و  ةلةععل   وقعع   ر ععو عيعع   عع و 

 .تةه  وال لة  والالى  صح والةنلصى  ةت  والقو ت  وال  ةتت  صح والةنطق  ةلع ةلر     اله
القعع    ى إنسععلء والاععرو والةععلر   إالعع  صقعع و  ةنطقعع  والشععرو وألوىععط اليلنععو ةعع  ة ععل ر   ةت سععل 

ىععع رو تيت  اليواتعععلا والة اععع   و عععو والة  يعععو ةقرةسعععل واليغروصعععح ةععع  وا اعععل  والىعععوصت ح،  و ةعععل إلو
 اععل  والىععوصت ح، صفععح ةرايعع  والاععرو والةععل ر  ي عع  يععرا وال ععل   عيعع   ىععةت   ةععلالةط  والروععو الي

الي وىعع  والىععوصت ح ، ول عع  صععح  ةاعع ةي   والةوقعع  واليغروصععح اليشععرو وألوىععط ةعع  والةنطقعع   عع صل  
كةعل     ،ة  ى ح وا ال  والىوصت ح اليو عو  اليةتعل  وال وص ع  صعح والويعتا ضوء ةل كل  ة  ورو  

والةوقعع  واليغروصععح ي عع  ةعع  والشععرو وألوىععط ةىععلا  ةسةعع  ال طوتععو وا اععل  والىععوصت ح صععح  عع  
، وةلال عععلالح (23)لاتىتلىععع  واا عععووء وال عععح ةلرىععع سل والواتعععلا والة اععع   ضععع   ةنععع  ة وتععع  والوةىعععتن

لا ىع رو تيت  اليواتعإلة    ةت سعل و وو فلء وال س ت  والىوصت ح ق   ر و عيت  صق و  والةنطق  يلنةل  
  الن عععل ا اعععرو والويعععتا والهلنتععع ، ووالةععع ء صعععح  ىعععوت  وال عععرو  إوالة اععع   ، ةلإلضعععلص  إالععع   العععه صععع

وإلىععرو تيح ووال فععوو وال ىععكرش والكةتععر والعع ش   ة عع  ةعع  إىععرو ت  كعع   عع   وال ووةعع  قعع   –وال رةععح 

                                                           
كمال للف الطويعل ، أمريكعا والععرب ، فعي العوطن العربعي فعي السياسعة ايمريكيعة ، مركعز دراسعات الوحعدأل العربيعة ،  (22)

 .   19ص  6116بر مبيروت ، الطبعة ايولى ، نوف( 66)سلسلة كتب المستقبل العربي 
النظعام الععالمي مركعز دراسععات  سعمير ايمعين ، بععد حععرب الللعيج الهيمنعة ايمريكيعة الععى ايعن و فعي الععرب وتحععديات (23)

 .   93ص  3999الطبعة ايولى بيروت ، ( 31)الوحدأل العربية ، سلسلة كتب المستقبل العربي 
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اوالا والشرو وألوىط إال  ووا   ة  والةشكيا وال ل ت  وال ح  وويسسل ىتلى  والواتلا والة اع   
 .(24)تكت  والت  كووا   ة  ةشكي سل والةركات  كةل كل  ة  قة  وألةر 

ىععع رو تيت  صةوقععع  إل  وال عععلال  وال رةعععح ةعععل او  تاععع ف  ةيلنعععو كةتعععر ةععع    ةت ععع  وإوةععع   ععع و صععع
ةعر والةاعر عةع  ينعوو  وروةعل  ل  ة  وا ال  والىوصت ح والكن   تضعل قرتةع والةنطق  الت  صقط قرتةل  

   عؤهر وال طعوروا صتسةعل  عت ىعتل وال عغرى ووالةيقعل  والي طةت تعل   نع  تةهع  وة ع و و   والة وىط ، كةعل 
 .ةش   صح وألة  وواى قرور صح  وروةل

  والشععرو وألوىععط  ععو والةنةعع  وأل عع  اليععنفط والعع وو  صععح وال يععلر  والولريتعع  ، إإضععلص  إالعع   الععه صعع
 ووالعع ش ت وقععف عيعع  وىعع ةرور   صقعع  وا  ععلر واق  ععل  وال ععلالةح ةةععل صععح  الععه وق  ععل  والواتععلا

 .والة ا    و سل 
 ول عل     والشرو وألوىط تض  ة   وال  إىرو ت  وال عح  ةع ش والواتعلا والة اع   و  ةلةعل  إو وترو ص

 .ىةلو ع   ألة ةنسل ووا  لر ل 
ى رو تيت  اليشعرو إل  ون سلء والارو والةلر   ال  ت ىةو صح وو فلء وأل ةت  وإالك      وألىةلو ص

ةو صععح إ وععل    عع تيا ةسةعع  عيعع  ىتلىعع  والواتععلا ةعع   نعع  العع  ت ىعع ،وألوىععط ووال ععلال  وال رةععح
 .والة ا    يل  والةنطق  كةل ىت ض  ة  وي      وال روى  

 صلالةنطق   ةه  إا ى والةنلطو والةسة  وال عح  اعر  والواتعلا والة اع   عيع  ةةلرىع  نفعو  ععل   
 .وألةر ى رو تيت  وألةرتكت  عي    وإلوصح ة  وإليةل   كةترو   و  وتة و     نله ق ر  ،صتسل

ىععع رو تيت  والواتعععلا إعيتععع  تةكععع  والقعععو  ةععع    نعععله يةيععع  ةععع  وال ووةععع  ىعععل ةا صعععح  عععتلغ  
 :(25)والة ا   وألةرتكت   يل  والشرو وألوىط

 .ون سلء وال ور والىلةو الي ال  والىوصت ح صح والةنطق   .8
ىرو ت   .1  .والة ء صح عةيت  ة رت  الي ىوت  والىيةت  ةت  وال رو وو 
 .ارو والويتا  ون  لر وال الالف والغرةح صح .1

                                                           
(24) David Jablonsky, Time's Cycle and National Military Strategy: the Need for Continuity in a 

Time of Change (Washington dc : Strategic Studies Institute us Army War College 1995 ) p 
7   

 .11، مصدر سابأل، ص...دانيا وارنر، السياسة اللارجية ايمريكية   (25)
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ىعع رو تيح صععح والشععرو وألوىععط صععح  عع   والةرايعع  ة ععووا  ي تعع  اليقععوى ت ةتععا إلوت ىعع  والوضعع  و
صععح ةراي عع  والىععلةق ،  ةواعع و   ةلالىععتوال  كن تيعع  الضعع ف ةفسععو  والواعع   وال رةتعع  والعع ش ال ععو  ورو  

و الععه ال ععلال   اوتعع    ةتعع  والة ععلال  اليعع و  ةنفععر   و رويعع    ةتعع  وال ععرو  وال رةععح وإلىععرو تيح، 
 .و وترو  سور  و  ي ت   عي  ةاتط وا ال  والىوصت ح والىلةو

صفح  قرتر  ل ر ع  واور  وال صل  وألةرتكت  ا  ا قل ة  ة    وأل  وف وألةرتكت  صعح ةنطقع  
 :(26)و ض  والقل ة  وأل  وف ووالة لال  وال لالت والشرو وألوىط 

 .وال لالةت   وو ىضةل    صو نفط والشرو وألوىط ة ى لر ة قوال  إال  وال -
ىرو ت إقلة  ىي   و   ةت  وال رو  -  .وو 
 .والر تىتت ضةل   ة  شركلء والواتلا والة ا    -
 .والةنطق اةلت   روو  وةة يكلا والةووطنت  وألةرتكتت  والةويو ت  صح  -
 .والةيا  صح ةالر وةةروا والةنطق  والاتوت  ارت   -
 .وى كةل  عةيتلا وإل ي  صح يةسورتلا وا ال  والىوصت ح ىلةقل   -
 .والةنطق  ع  اقوو وإلنىل  ووال طور وال تةقروطح صح  -
 .وألةرتكت ص    ىووو والةنطق   ةل  وال يلر   -

وال ةلر والشعلة  ، وة  والةةك     نضتف إال      والقل ة  والس ف والول  ةةن  ون شلر  ىيا  
ةلالشرو وألوىط وا  ، صسو  ع ف  ةرتكعح  الع  طةت ع  علالةتع   وة       و والس ف الت  ول ل  

 .هر  ىيا  وال ةلر والشلة  والىيةح عي  واى قرور وإلقيتةح ووال والح  تى س ف  ينو 
  ةن  ون شلر  ىيا  وال  ةتر والشلة   و   ف ة ضعة  صعح   ع وف والواتعلا والة اع   إك اله ص

وةاةلتعععع  شععععركلء والواتععععلا والة اعععع   وألةرتكتعععع  والر تىععععتت  صععععح  ،والول عععع  ة عععع ةت   عععع صو والععععنفط
 .والةنطق 

 

                                                           
سعتراتيجية والبحعوث إلالشعرأل ايوسعط الجديعد فعي الفكعر السياسعي ايمريكعي، بيعروت، مركعز الدراسعات ا فعؤاد نهعرا،   (26)

 .39، ص6111، 3والتو يأل، ط
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 :إسرا يلضمان أمن . 1
، صإلىرو ت    ةت سعل (27)ت   ضةل   ة  إىرو ت  ة يا   ىلىت  اليواتلا والة ا   صح والةنطق 

تي يسعل قلعع   ونطعيو ةهلالتع  ةع  ى رو تيت  اليواتلا والة ا   ةىةو ةوق سل واليغروصعح والع ش إلو
نع  تةكع  والو عو  إالتسعل ةىعسوال  ةطعرو ةارتع   كةعل  ، ي  والقتل  ة ةيتعلا صعح كلصع  وا يل علا

ق تر  عةر والةار والة وىط ، وقع  هعلر واليع   صعح  عقعلو والاعرو والةعلر   اعو    ةتع  إىعرو ت  
  ةشعلرك  إىعرو ت  إت  ى رو تيت  اليواتلا والة ا   و  ك   اله صح  عقلو ارو والويتا ، اإلو

كةععل  ،صععح  وال ةيتععلا وال ىععكرت   هنععلء اععرو والويععتا العع  تكعع  السععل ضععرور  ةعع  والنلاتعع  وال ىععكرت 
 نسععل غتععر ةةكنعع  ةعع  والنلاتعع  والىتلىععت  إا     الععه العع  تععؤهر عيعع  وال يقععلا ةتنسةععل، و عع عةا 

وال يقععلا    ون سععلء والاععرو والةععلر   العع  تععؤهر عيعع إ عع   وال يقععلا صععح  عع  إ ور  كيتن ععو  اتعع  
وألةرتكتعع  وإلىععرو تيت  وألةععر والعع ش تؤكعع  اقتقعع   ىلىععت  و ععح    ةالوالعع  صسعع   ىععةلو واال ععاو  

ىعع رو تيت  عىععكرت  ةاضعع   ععح ةالوالعع  إعيعع  وع ةععلروا  وألةرتكعح ةضععةل   ةعع  إىععرو ت  ةنععلء  
قل ر  ، صسنله نو  ة  وار ةلط وال ضوش ةت  وال وال ت  ت ةر ع  قعت  ةشع رك  و وو ع  هقعلصح 

 .(28)ت  والةي ة ت ة
وقعع    ى  عع و وار ةععلط إالعع  يلنععو والعع ور والعع ش  ،و عع و وار ةععلط صععح وال يقععلا ا ت غتععر ةىععسوال 

 قععو  ةعع  وىععل   وإلعععي  وألةرتكتعع  ويةلعععلا والة ععلال  والتسو تعع  إالعع  ةنععلء ةت عع  ىتلىععت  ةؤتعع   
 .إلىرو ت  ووالواتلا والة ا   

                                                           
(27)    William O' Brien, Reflection on the Future of American – Israeli Relations, Jerusalem 

Qurterly, No. 22, Winter 1982, pp. 44-55. 

 :وللمزيد انظر 
ينعاير  33بدر عبد العاطي، العالقات اإلسرا يلية ايمريكيعة فعي ظعل اإلدارأل ايمريكيعة الجديعدأل، السياسعية الدوليعة،  -

 .11ص ، 3991
جعور  العبعد، إسععرا يل فعي الفلعك ايمريكععي، البععد االقتصعاد  ع السياسععي لتحعالف إسعرا يل معع  ال عرب، المسععتقبل  -

 .91، ص3959، يناير 91العربي، العدد 

، أغسععطس 619صععالح عبععد اد، حععدود التبععاين فععي العالقععات اإلسععرا يلية ايمريكيععة، شعع ون فلسععطينية، العععدد  -
3991. 

هالة سعود  ، الوطن العربي والواليات المتحدأل الفرص والقيود في الواليات المتحدأل والوطن العربعي معهعد الدراسعات  (28)
   611، ص  3991والبحوث العربية ، القاهرأل 
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 ،    ةتع  ول ع  صعح ىتلىع  والواتعلا والة اع   ا  8491الق  كلنا إىرو ت  وةن  إنشل سل عل  
والاكعع  وألةرتكتعع  و ععو ةععل عةععر عنعع  كعع  والىلىعع  صععح والواتععلا والة اعع   وألةرتكتعع  وععي  إ وروا 

  ووشعنط   ؤتع  اعو إىعرو ت  صعح  و     والرووةط واى رو تيت  ةعت  والةيع ت  ةسةع  يع و   ،والة  لقة 
نسل ىوف  ى ةر صح ةع   يسو  عل الع ص  ةىعتر  ىعرو ت  والويو  وو  "   والىعي  ةعت  والع و  وال رةتع  وو 

 ،وعي  والرغ  ة  إنسلء والاعرو والةعلر   قع    ى إالع  اع و   غتتعر صعح ةيةع  وال يقعلا وال والتع 
و  ى  تضعل إالع   سعور وال  تع  ةع   ،إال  ا و   غتتر صح ةية  وال يقلا وال والتع  و  ى  تضل  

ىعرو ت  وال ىلؤاا اعو  واليع وى ةع  وال يقعلا والول ع  ةعت  والواتعلا وال ول ع  ة ع   –ة اع   وو 
إا     وال غتعر والع ش اع   صعح  يعه وال يقعلا  عو  غتعر  –ون سلء والنفو  والىوصت ح صعح والةنطقع  

 .شكيسل والت  ةضةونسل
ىع رو تيت  الع ى والىتلىع  وألةرتكتع  إلصعح و  ىلىعتل   ةة ن     اةلت  و ع  إىرو ت  ةل او  يعاءو  

الع ى والىتلىعت  وألةرتكتع   عو كتفتع   اقتعو  كةعر   كعل  ت ع  وال ىعلؤ  والةطعرو  و  صح والةنطق  و 
 .ق ر ة  وألة  وإلىرو تيح ة كيف  ةلالت   ق   و ة  ة ل ر غتر  ةرتكت 

اتعع     ةر ععل  ،قتةسععل العع و  إالتسععل و  قععروألو إىععرو ت وةعع  يسعع   وععرى  ععرى والواتععلا والة اعع   ةعع   
 ىلىعععتل    يعععاء   عععرى صتسعععل  كةعععل وواىعععيةت ، وال رةتععع  والةي ة عععلا صعععح والغرةتععع   الياضعععلر  و  وة ععع و 
 ىععتر صععح وةةلشععر كةتععر ةشععك  وال عع هتر ةإةكلنسععل   و  ةرتكتعع ألو والىتلىععت  والة ل العع  ةعع  وصععلعي  
 واليعععوةح وعععي  وةععع  والتسعععو ش وال عععوا وعععي  ةععع  والة اععع   والواتعععلا  ووععع  وان ولةتععع  وال ةيتععع 
  ععن  ةروكععا صععح تسو تعع  شو ععتلا، إضععلص  إالعع  ويععو  العع  وال لة عع  وال ةعع  واليععل    شوالتسععو 
  ععععع   ةعععع  ةععععلالكهتر ةيت عععع   صة  ععععع  وإل وروا وألةرتكتعععع ،واةععععت  والةتععععا صععععح والىتلىععععح والقععععرور

 والةتععععا  ووعععع  وال عععع هتروكععععل  السععععل  ةسةعععع  واورتعععع  ةنل ععععو  قيعععع ا وال ععععحوالتسو تعععع   والشو ععععتلا
 .واةت 
  عةععل  وار ةيتععو  890 ةةععن  وال لالةتعع  والاععرو ةنعع  قلةععا والة اعع   والواتععلا إ  وال روىعع  و قعو 

 صععح ألةرتكععل اتوتععل ايتفععل"  ةهعع  إىععرو ت  ةعع   والقل يعع  والفكععر  عيعع  وال روىعع  و   ععر . إلىععرو ت 
 إىععرو ت ، إالعع   ةرتكععل ةنسععل   ععلنح وال ععح والةشععلك  والةؤالفععل  وت ريعع  ةعع  ،"وإلر ععلو عيعع  والاععرو
 ة الالفعع  كونسععل إالعع  ةنسعل كةتععر يععاء صعح  ريعع  وإلر ععلو ةعع  والة اع   والواتععلا ةشععكي : "صتقعوا 

 ". وال ك  والت  إىرو ت ، ة  ةقو 
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 ةرنععلةا ةعع تر وةىععلع  والىتلىعع  وال يععو   ىعع ل  ،"ةترشععتةتر يععو " ةعع  كعع   ععع  ل  روىعع  و شععتر
 ةكيتع  وال والتع  وال يقعلا  ىع ل  ووالعا وىع تفت , وألةرتكتع  شعتكلغو ةيلة   وال والح وألة  ىتلى 
 اتعع , والة اع   وألةعع  صعح إلىعرو ت  والهلةععا ووشعنط   ععع إالع      ، علرصر  ةيلة عع  كنع ش يعو 
 11 ضعع " والفت ععو" والععنق  اععو والة اعع   والواتععلا وىعع و ةا 8441 عععل  ةنعع  إنعع وال روىعع    قععو 
 يةتعع  ةعع  والفت ععو وىعع و و  ةععروا ةيةععو  تفععوو ععع   و ععو إىععرو ت ، تن قعع  وألةعع  الةييعع  قععرورو

 الوضع  وال رةت  وال و  يسو  والة ا   والواتلا  علقا كةل ،وألة  ةيي  صح و ورت  وألعضلء
 والة اع   والواتعلا إ ، كةل وال رت  اليطلق  وال والت  والوكلال   ين   عي  وإلىرو تيت  والنووت  وال رىلن 
 .إلىرو ت   عةل  وار ةيتو  890 ةةن  وال لالةت  والارو ةن  قلةا

وال ع  اةلتعع  و ععع   ةع  إىععرو ت  ت طيععو ةلالضععرور  والقضعلء عيعع  والة ععل ر وال عح قعع   سعع    عع و 
عيعع  ةيلةسعع  كعع  ةععل تسعع    ةنسععل      كععو  إىععرو ت  قوتعع  وقععل ر  عىععكرتل  وألةعع  و ععو ةععل تاعع   

إىعرو تيت  ةشع رك   –الي  سع  ة شعكت  الينع  عىعكرت   (29)و و ةعل  صع  والعر ت  وألةرتكعح كيتن عو 
 ،الي  علو  صععح ةيععل  وال كنوالويتعل وال ىععكرت  وال قتقعع  ووال عح كلنععا ةا ععور  ةع  قةعع  عيعع  إىععرو ت 

 ععع و صعععح والوقعععا والععع ش  كععع ا صتععع  وإل ور  وألةرتكتععع  وال اوةسعععل ةةوو عععي   صععع  ةىعععتر  والىعععي  صعععح 
 .والشرو وألوىط 

يتععع  تةكععع  والقعععو  ةععع   ونستعععلر وا اعععل  والىعععوصت ح واوو  والاعععرو والةعععلر   كعععل  الععع     تضععع ف ع
صعععح صةتنةعععل كعععل  إلىعععرو ت   ور  ىلىعععح صعععح ةقلوةععع  والنفعععو  والىعععوصت ح  ،وال يقعععلا واىععع رو تيت 

  وال يقعععلا وةشعععكيا ةعععل ة ععع  والاعععرو والةعععلر    ةتعععاا ةطلة سعععل وإلقيتةعععح إوالشعععرو وألوىعععط صععع
والنىععععةح والوععععلال  ت عععع و عيعععع  إىععععرو ت       قععععو  صتسععععل ةععععنف  والعععع ور والعععع ش قلةععععا ةعععع  صععععح 

ى رو تيتلا صح ةراي  والارو والةل ر  إا     اله ال  تةن  والواتعلا والة اع   ةع  إلوال روعلا وو
ةل   ة  إىرو ت  ة  وي   ةكنسل ةع  وال فعوو وال ىعكرش والنعوعح عيع   و  واال او  ةىتلى  ض

ىرو ت   .(30)والةنطق  ةلإلضلص  إال   اله والى ح ال اقتو والىي  ةت  وال رو وو 
                                                           

رأل ايوسط في توجهات السياسة اللارجية ، اإلدارأل الجديعدأل فعي الواليعات المتحعدأل شسلوى شعراو  جمعة ، موق  ال (29)
 .   319ص  3991لوطن العربي ، معهد الدراسات والبحوث العربية وا

 : للمزيد انظر    (30)
، مصععدر سععابأل، غععاز  ربايعععة، الواليععات المتحععدأل واالتحععاد ...سععميح عبععد الفتععاح، انهيععار اإلمبراطوريععة السععوفياتية 

، محمعد كمعال 3959، 3 ، طدار الفكعر للنشعر والتوزيع: عمان  3959-3919السوفيتي والصرع في الشرأل ايوسط، 
 .3951دار الطباعة العربي للطب  والنشر والتوزي ، : ، القاهرأل 3919-3995يحيى، السوفيت والقضية الفلسطينية 
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 :تحقيأل السالم في المنطقة . 2
ىععرو ت  ةىعع س ص  ةعع     ىعع   والواتععلا والة اعع   إالعع   اقتععو  ىععوت  ىععيةت  ةععت  وال ععرو وو 

عووة  وال و ر وع   واى قرور صح والةنطق  ووال ح تةك  السل     عؤهر ةلال علالح وروء  اله والا  ة  
 .عي  والة لال  وألةرتكت  صح والةنطق 

  والشعععرو وألوىعععط صعععح ةييععع  وألةععع  والقعععوةح ؤو ةععع تر ععععل  شععع"  (31)نععع ته ةعععلر  " كةعععل عةعععر 
 وألةرتكح ةشك  ووضع  عع  عنل عر واىع ةرور ووال غتعر صعح والىتلىع   وألةرتكتع  وعي  ةرايع 

والة اعع   وألةرتكتعع   ا   غتععر وصععح  والواتععلا    نععله ة ععلال  اتوتعع  " ةععل ة عع  والاععرو والةععلر   
ةقعع ة سل والةالص عع  عيعع   ةعع  إىععرو ت  وةقل سععل ورول سععل و ةععل   وال عع وقلا ةعع  والعع ت  تنشعع و  

 ةعععل عنل عععر وال غتعععر صععع كة  صعععح    والقعععو ت  وال  ةتعععت   ،عيقعععلا يتععع   ةععع  والواتعععلا والة اععع  
ةةععل ت نععح    والواتععلا والة اعع   العع    عع  صععح  ،نلصىععل  عيعع  والنفععو  صععح  عع   والةنطقعع  ععلر ل ا   

الي  إال      ن ر إالع  والةنطقع  ةع  وعي  ةن عور ععلالةح  نلصىعح، ةع   اكع  عيع   طورو سعل 
نعع ته إالعع   ، وةععت   " ةعع  وععي    هتر ععل عيعع  ة ععلالاسل صععح والةنطقعع  والععت  ة ععلالاسل وال لالةتعع  

 :(32)والة لال  وألةرتكت  صح والةنطق  سور  ا تلا هيه   ووي  
و اقتعععو وو عععروو ةةكعععر صعععح ةيعععل   ، اوتععع  عةيتععع  والةفلوضعععلا إالععع  عةيتععع  ال عععن  والىعععي  -

 .و فلقتلا والىي 
 .والةالص   عي   ووا  والقوى وال ىكرت  ةت   و  والةنطق  -
والةوععععلطر وال ععععح  ةهيسععععل والاركععععلا وال نتفعععع  وال ععععح   عععع هر ة قن عععع   تنتعععع  ووال ععععح ةعععع ا   اعععع ى  -

 .والاكوةلا صح وال لال  وال رةح ةةل تنطوش عي  وطر كلة  الاعاع  واى قرور صح والةنطق 
نعع ته ضععرور      ىععلع  والواتععلا والة اعع    و  والةنطقعع  والشععرو  وىععطت  عيعع  ةوويسعع   وتععرى 

وةععلا ووء وال طععرف صععح  ناععلء والةنطقعع   ، عع   وال س تعع وا ةلالىعع ح والاهتعع  إالعع  والىععي  ةعع  يسعع 
ه ةرؤتعع  ة تيعع  الي طععور والىتلىععح والعع تةقروطح و طععور وق  ععل  والىععوو ةعع  يسعع   وععرى وةلال ةىعع

 .والار 
                                                           

 31مارتن انديك ، لطاب أمام معهد واشنطن لسياسعة الشعرأل ايدنعى ، نشعرتل مجلعة الدراسعات الفلسعطينية ، الععدد  (31)
   611ص 

 .   619مارتن انديك ، المصدر السابأل ، ص  (32)
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إ  ون سععلء والاععرو والةععلر   العع  ت ر ععو عيتعع   غتععر يععو رش صععح طةت تعع  والة ععلال  وألةرتكتعع  صععح 
والشععرو وألوىععط ، صة عع  ون سععلء  عع   والاععرو ةععل او  اليواتععلا والة اعع   ة ععيا  صععح ةنعع   ش قععو  

واةلتععع   ةععع  إىعععرو ت  ووىععع ةرور والا عععو  عيععع  ة عععرو   ة ل تععع  ةععع  والىعععتطر  عيععع  والةنطقععع 
 .والةنطق  ة ى لر ة قوال 

 والسةعل تعرى    ىتلىع   ،   ري  ةت   تعلرت  ةركعاتت  وألوىطصح والشرو  وألةرتكت والىتلى    إ
تيعععو      وععع  صعععح وع ةلر عععل ة عععلال  يةتععع   وألوىعععطصعععح والشعععرو  والواتعععلا والة اععع   وألةرتكتععع 

 ،و ىععععوت  والقضععععت  والفيىععععطتنت  النععععا  ص تعععع  وال ععععرو  صععععح  عععع   والةنطقعععع  ،وإلقيتةتععععت  وألطععععروف
ووض سل صح إطلر ة  واى قرور ةةل تضة  اليواتلا والة ا   والستةن  ووال فر  صتسل وةةل تةكنسعل 

اوو  والاععرو والةععلر    ضعع ف    ةعع    اتععا  فر  ععل ةقتععل   والن ععل  والعع والح ، وت  ةععر  عع و وال تععلر 
عووةع   إالع ن  الع  ت ع  هةع   و  الييعوء إوال اله ص ،وألةرتكت قو  وال رو عي  ة لرض  والىتلىلا 

 عععتلغ  والورتطععع  واليتوىتلىعععت  صعععح  إععععل   وألنىعععوضععع    و نععع  ةععع   ووإلكعععرو والقعععو  ووالضعععغط 
رىعععلءصعععح ةشعععرو  والن عععل  والشعععرو  وىعععطح  إىعععرو ت  ةإ وعععل والةنطقععع    ىععع  وال يقعععلا عيععع   وو 

 .(33)وإلقيتةح وإلطلرةنح هقلصح صح   –  لو  وق  ل ش 
اععععو  والةن عععع تلا وال والتعععع   وألو عيعععع  ةنطيقععععلا وال تععععلر   وال تععععلر والهععععلنح وعيعععع  رغعععع    كتعععع   ةععععل

 وألوىععطعيعع  والواتععلا والة اعع   ة عع ةل وىعع  و السععل والوضعع  صععح والشععرو    نعع  تععرى إص ،ووإلقيتةتعع 
   و  ،  ععورو سل الةىعع قةيسل ةةو يععف وىععل   والضععغط   قععو  ةفععر   و  ، ىعع غ   عع   والفر عع    

والايتعععف والطةت عععح  إىعععرو ت ة عععلال  ايتف سعععل شعععحء وقةععع  كععع    وا   روععععح صعععح  العععه    عيتسعععل 
 .(34)ووى قرورو   هةل ل   ووألكهر

                                                           
، أبريعل، 391تسعوية دا معة أم مؤقتعة، السياسعة الدوليعة، الععدد : محمد السيد سععيد، الصعراع العربعي ع اإلسعرا يلي    (33)

، 315، محمععد السععيد سععليم، العععرب فيمععا بعععد العصععر السععوفيتي، الملععاطر والفععرص السياسععية الدوليععة، العععدد 51ص 
 .11أبريل ص 

محمعد السعيد سععيد، مسعتقبل النظعام العربعي بععد أزمعة الللعيج، الكويعت المجلعس العوطني لل قافعة والفنعون وايدب،    (34)
، ماجععد كيععالي، النظععام اإلقليمععي فععي الشععرأل ايوسععط ومفهععوم التسععوية 3996، فبرايععر، 315سلسععلة عععالم المعرفععة، 

 .15، ص3996، يوليو 93ي، العدد ايمريكية ع اإلسرا يلية، الفكر االستراتيجي العرب
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قعععر ا ة ععع  والوهعععل و  وألوىعععط يعععل  والشعععره  وألةرتكتععع وال ا تععع  وال ووةععع  والةعععؤهر  صعععح والىتلىععع  
ة  ةعععع   ووال ععععح وضعععع ا والوطععععوط وال لةعععع  السعععع     ةاععععل  عععع  وال ععععح  عععع را ععععع  ة ل وألةرتكتعععع 

 .والىتلى  صح ةراي  ةل ة   ارو والويتا وة   عةيتلا والىي 
 نعلو   ور والوىعتط  و  (35)اليىعي  وألةرتكعحصسح  ل ر  ع  والة سع   وألوال ص ةل والوهتق  

والةوععلر   إتيععل والوىععتط ةىععؤو  ععع     ووالاعع  عيعع   ،ة ىععست  عةيتعع  والةفلوضععلا وألةرتكععح
الت  كةععرى صععح وال ةعع  عيعع  ؤو   والوىععتط ت اةعع  ةىعع اليةعع او ووق ععرو  ايععو  وىععط  وصتقتعع ، هعع  

 عةيتعع  وال لةعع  ةىعع ةر  عيعع  ناععو ةععل، صلانقطععل  صععح ييىععلا والةفلوضععلا تةععن  صر ععل   إةقععلء
ال  ةووق سةل والق تة  و اع ر والوهتقع  ةع  والغعو  صعح والقضعلتل إة اوت   أل  تناالو القلء والطرصت  

و طلالععععو ةعععع    قععععو    ،وإلىعععرو تيت  وال وويتعععع  ؤو ووال ععع و  صععععح والشعععع،واىعععع تطل   :ةهعععع  ،ك والشعععل 
 .ووالةوا  الو وور ووالضلة  الك  صرتو  وألىروروالواتلا والة ا   ة ور والةافا ووالةؤ ة  عي  

 ععل ر  عع  ة سعع  ووشععنط   "(36)ىعع رو تيت   ةرتكتعع  ال ةيتع  والىععي إ" ةعل والوهتقعع  والهلنتعع  عنوونسعل 
  عيع  والواتعلا والة اع    ا   و رى   ع   والوهتقع   ور والةافعا و  ،8441الىتلى  والشرو وأل ن  

كةعععل  نععع  تيعععو  ا  كعععو  ة عععلال   ، كعععو   اعععر  عيععع  ةيعععون وا فلقعععلا ةععع  والفرقعععلء  نفىعععس 
ةسة سعل    و  ،والواتلا والة ا   صعح  ش و فعلو ةع   ع و والقةتع    يعلوا ة علال    عالو وا فعلو

عيعتس  يعروء و و قيت  والةوعلطر  فالوطرو نا ر صح والةىلع   عي   ا ت  والة لال  والةش رك  
  والواتعععلا  عقععع  وا فلقعععلا ووالقتعععل  ةععع ور ةعععل صعععح اةلتععع  والن عععل ا وتؤكععع  ووضععع و وال قرتعععر  العععه 

والة ا   ى    ةالي  إال  واا فل  ةاضور السل صح والشعرو وألوىعط ةا ف ع  ةع  وعي   العه 
 .ى رو تيح إرو ت  كايتف ةقتة  إى

تةكعع  والقععو  ةعع     عع  وال ووةعع  وال ععح  قععو  ةعع ور ةسعع  صععح  ععن  والىتلىعع  وألةرتكتعع   يععل   و   وتععر 
ىععرو ت  ،  ل ععل   ةععل والة ععيا ل  والر تىععت ل  اليواتععلا  :ةنطقعع  والشععرو وألوىععط  ةععل والععنفط ، وو 

ال  وألةرتكتعع  صععح والة اعع   صععح وال ععلال  وال رةععح ، ووال ععح ةعع  اوالسةععل   ةاععور ةععلقح  شععكل  والة ععل

                                                           
(35)   Making Peace Among Arab and Israelis Lessons from Fifty of Negotiating Experience : 

United States Institute of Peace October, 1992, p 33. 
(36)   Pursuing  Peace : An American Strategy for the Arab – Israeli Peace Process : 

Washington Institute form Near East Policy October, 1992, . 51/ 
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 والةنطق  ، وةش    ل ت  والة يا ت  طورا والواتلا والة ا    كهر ىتلىل سل وإلقيتةتع  وضعوال  
  و ةيورو  

والعع ور وألةرتكععح وال ىعععكرش والةةلشععر الاةلتعع  إةععع و وا والععنفط وضععةل   فعععوو إىععرو ت  وال ىعععكرش 
والواتععلا والة اعع     إ،  ةععل  يععل  ةععل ععع و  الععه ةعع  ة ععلال   ةرتكتعع  صععح والةنطقعع  صععلعيعع  يترونسعع

ةؤق   ةات  تةك      ى يتو و  كتعف ةع  والة غتعروا صعح والووقع   اتلنل     ةن  ىتلىلا ةرن  و 
  ، و      قت  نفىسل ةلال اوةلا طوتي  وألة  وةكيف   ا  ة  ارت  ارك سل

ةعؤ ةر ة رتع  ةعل والىتلى  وألةرتكت  صح والشرو وألوىط وي  ص ر  وةشك  عل  تةك  والقو     
 :ويو  ع   ةر كاوا ال     ةسل  8441  اليىي

 .ضةل  وال فوو وال ىكرش والنوعح وإلىرو تيح  .8
 . (37)واا فل  ةويو  عىكرش  و   وةكهف صح والشرو وألوىط .1
 ععععع  والععععن   والة   العععع  صععععح والةنطقعععع  الععععت  صقععععط ضعععع  وألوطععععلر والولريتعععع  وال ععععح  روي ععععا  .1

 .لا وأل والت ض  وال س ت وا وال وويت ، ول   ة  واليةلع   ةت سل، والك   تضل  
والةةعععل ل وال عععح  قعععو  عيتسعععل ةععع  والة عععلال  و وال ةععع  عيععع   غتتعععر ن ععع  والاكععع  وال عععح ا   فعععو  .9

وقععع  كعععل  ةععع  والة  عععور    وا  ةعععل  ةطةت ععع  والاكععع  كة تعععلر وةؤشعععر  ةنعععح  ،وألةرتكتععع 
ىععععوف ت رويعععع  ة عععع  ون سععععلء والاععععرو والةععععلر   واوو  والةوويسعععع  وألت توالويتعععع  ةعععع  وا اععععل  

صععععح   ىلىععععتل   اععععرو والويععععتا قعععع  ةتنععععا ن عععع  والاكعععع  ةععععل او  عععععلةي  إا    ، (38)والىععععوصت ح
  ؤو ن عععونح التعععه ةى شعععلر والعععر ت  كيتن عععو  الشععع صكةعععل عةعععر  ، عععتلغ  والىتلىععع  وألةرتكتععع 

   ةعععع  والواتععععلا والة اعععع   ت شععععك  ةطةت عععع  والععععن   والالكةعععع  صععععح والعععع و  إوألةعععع  والقععععوةح صعععع
 ".وألورى

ةع   العه عيع   ع عت   ووالاعر  ةع ا  ن ل  الوةع  واليةعلعح وإلقيتةعح  إلقلة ع   والى ح   .9
   الععععه  والعععع ور والةةلشععععر اليواتععععلا والة اعععع   صععععح  اقتععععو وألةعععع  ةلالةنطقعععع  عيعععع  وع ةععععلر 

ال  قعع   اىعع ةرور والنفععو  وألةرتكععح صععح والةنطقعع  ةعع  نلاتعع ، ون ععرو   وألىععيوو وألكهععر ضععةلنل  
                                                           

اإلسععرا يلي ، مركععز اإلمععارات للدراسععات  –شععبلي تلحمععي ، السياسععة ايمريكيععة فععي الشععرأل ايوسععط والصععراع العربععي  (37)
   31أبو ظبي ص  3999الطبعة ايولى  – 39 –والبحوث االستراتيجية 

محمد على حوات ، مفهوم الشرأل أوسطية وتأ يرها على ايمعن القعومي العربعي ، مكتبعة معدبولي ، الطبععة ايولعى ،  (38)
   96القاهرأل ، ص  6116
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الي قعع تروا  وطةقععل   .وال يقععلا وإلقيتةتعع  ةةععل ت عع و ةعع  ةسةعع  إقلةعع  ن ععل  الوةعع  وإلقيتةععح
  وو فعععلء والقتعععو  وال عععح  ر ةعععا عيععع  ةنعععل  والاعععرو والةعععلر   ، ووال نعععلص  عيععع  إوألةرتكتععع  صععع

وغتععلو ة ع ر وواعع  الي س تعع  ووال عو روا والةايتعع  صععح  ووع  كعع   والعع  ،  ،والةعوور  والةاعع و  
إال  وال ركتا عي  ةشكي سل وال وويتع  ، كةعل   ا  ،ك      وال ووة  ق    ا ة و  والةنطق 

واع ا ةع  وا ةعلاا  كعو  إطعلروا وال  علو  وإلقيتةعح  ،تو  ال ف تا والةنطقع إال   سور ة
صععح ةيععل  وألةعع  ةععت   و  والشععرو وألوىععط ، وقعع    ا اععرو والويععتا والهلنتعع  إالعع   ةكععت  

و عو والع ور والع ش وع عل ا  ،والواتلا والة ا   إال  والقتل  ة ور عىكرش ةةلشعر صعح والةنطقع 
 . و  والةنطق  عي  رصض  الف ر  طوتي 

ل    والىتلىعععع  وألةرتكتعععع  صععععح والةنطقعععع   ىعععع ة   وال ةعععع  عيعععع  إقلةعععع   تلكعععع  الوةعععع  كةعععع 
 .وإلقيتةح ةت   و  والشرو وألوىط

اليواتععلا والة اعع    كةتععرو   والقععو  ةعع   ة غتععروا ةععل ة عع  والاععرو والةععلر   ةهيععا  اعع تل   يمكععن وأليععرا  
والةعععلر   والععع ش  عععع  ععععلال  والاعععرو وال عععح كلنعععا صلقععع   وا يعععل  صعععح وال عععلال  والي تععع  ة لالةععع  يععع رتل  

ىعع رو تيح وألةرتكععح، واتعع     إ ور  والععر ت  إلوع ععل ا عيتعع  ةؤىىععلا وال وطععتط والىتلىععح وو
 .كيتن و   ح  و  إ ور   ةرتكت  صح ةراي  ةل ة   ون سلء والارو والةلر    

ىع رو تيت  والةسةع  وال عح تةكع  إل  ةنطق  والشرو وألوىعط   ةتعا ة ع   ةع  والةةتعاوا وإوعةوةل ص
صععح  ،ص ععل  ة ل تعع  اليواتععلا والة اعع   عيتسععل ال فىععتر ىتلىعع  والواتععلا و نععوو  وطععلو و واع ةععل  

القعع ر  والواتععلا  اقتقتععل   نعع  الععت  ةعع  ةععت   و  والةنطقعع  ةعع  تةكعع     تةهعع   اعع تل  إنفعع  والوقععا ص
والة ا   عيع  والف ع  ةةعل صعح  العه والف ع  وال ىعكرش،  ش    والواتعلا والة اع   تةكنسعل      اعره 

والارتعععع  صععععح والشععععرو وألوىععععط  و      كععععو  ةضععععطر  ال اةعععع   كيفعععع  ةسةعععع   ة ريعععع  كةتععععر  ةعععع 
وألةرتكتع      ةعرر  وا نع  تةكع  العإل ور إ، ةةل صح  اله ألوطل سل، وعي  ةىع وى خوعر صألص لالسل

والةنطقعع  ةلع ةععلر    والىتلىعع  والةنت عع   ععح   ص ععل وال  ععيو ووال يل عع  وألةرتكععح الة ععلال  ور و  
 . ت وا اقتقت  الية لال  وألةرتكت والوات   وال ح تةكنسل ةن   سور  س
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 :أهم المراج 
 أهم الكتب : أوال  
والولريتع  وألةرتكتع   والىتلىع   ويسعلا صح وألوىط والشرو ةوق  ، ية   ش رووش ىيوى (8

 وال روىععععلا ة سعععع  ، والقععععل ر  وال رةععععح، ووالععععوط  والة اعععع   والواتععععلا صععععح والي تعععع   الععععإل ور 
 . 8441 وال رةت  ووالةاو 

  قطععلر ةعع  واق  ععل ت  وعيقل سععل وألةرتكتعع  والة اعع   والواتععلا عيععح، والىععت  والةععن   عةعع  (1
  8411 ، والقل ر  ، وال رةح والويتا  روىلا ةركا ، والة ر  وال رةح، والويتا

 ، وال رةعععح والقعععوةح وألةععع  عيععع  و  هتر عععل  وىعععطت  والشعععرو ةفسعععو  ، اعععووا عيععع  ةاةععع  (1
 .والقل ر  1001 ، وألوال  والطة   ، ة ةوالح ةك ة 

 ،8411-8411 وإلىعععرو تيح وال رةعععح وال عععرو   يعععل  وألةرتكتععع  والىتلىععع  ىععع و ش،  لالععع  (9
  . 8411 وال رةت  والوا    روىلا ةركا ةتروا

 والة اعع   والواتععلا صععح ووالقتععو  والفععر  والة اعع   ووالواتععلا وال رةععح والععوط  ىعع و ش،  لالعع  (9
 . 8441 والقل ر  وال رةت ، ووالةاو  وال روىلا ة س  وال رةح ووالوط 

 :الدوريات - انيا  
 و ا تلا وال رو صح ؟ وت  وال  وألةرتكت  والستةن  والويتا ارو ة   ، وألةت  ىةتر (8

( 81) وال رةح والةى قة  ك و ىيىي  ، وال رةت  والوا    روىلا ةركا وال لالةح والن ل 
 .  8444 ، ةتروا وألوال  والطة  

  وإلىرو تيح، – وال رةح ووال رو  وألوىط والشرو صح وألةرتكت  والىتلى  ،  ياةح شةيح (1
  ةو 8441 وألوال  والطة   – 84 – واى رو تيت  ووالةاو  الي روىلا وإلةلروا ةركا
   .  ةح

 ةركعا وألةرتكتع ، والىتلىع  صعح وال رةعح والعوط  صح ووال رو،  ةرتكل والطوت ، ويف كةل  (1
 ، وألوالع  والطة ع  ةتعروا،( 11) وال رةعح والةى قة  ك و ىيىي  وال رةت ، والوا    روىلا
 .  1001 نوصةةر

 والىتلى  ةؤق  ،     و ة   ىوت  :وإلىرو تيح - وال رةح وال رو  ى ت ، والىت  ةاة  (9
  ةرت  ،890 وال    وال والت ،
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 والىتلىت  ووالفر  والةولطر والىوصت ح، وال  ر ة   صتةل وال رو ىيت ، والىت  ةاة  (9
   ةرت  ،801 وال    وال والت ،

 والعوطنح والةييع  والكوتعا والويعتا،  اةع  ة ع  وال رةعح والن عل  ةى قة  ى ت ، والىت  ةاة  (1
 كتعععلالح، ةليععع  ،8441 صةروتعععر، ،891 والة رصععع ، ععععلال  ىيىعععي  ووأل و، ووالفنعععو  اليهقلصععع 
 والفكعععر وإلىعععرو تيت ، عععع وألةرتكتععع  وال ىعععوت  وةفسعععو  وألوىعععط والشعععرو صعععح وإلقيتةعععح والن عععل 

 . 8441 توالتو ،98 وال    وال رةح، واى رو تيح

والة اععععع   وألةرتكتعععع  صعععععح  لالععععع   ةاةعععع  والىعععععت  ىععععيت  ، والة عععععلال  وال رةتعععع  ةععععع  والواتععععلا (1
وإل ور  وألةرتكتععععع  والي تععععع   ووالشعععععرو وألوىعععععط ، ةركعععععا والةاعععععو  ( ةاعععععرر ) والىععععع و ش 

 .م 8441ووال روىلا والىتلىت  ، والقل ر  ، 

  لالعع  صععح – وال رةععح والععوط  صععح وألةرتكتعع  واق  ععل ت  والة ععلال  وألاعععر، ولالعع  ةاةعع  (1
 ( ةارر)  ى و ش

       ى و ش  لال  صح ووالةى قة  والووق :  وال رةح ووالنفط والة ا   والواتلا و ورش، والت  (4
  ، وألوىط ووالشرو والي ت   وألةرتكت  وإل ور ( ةارر) 

 :التقارير  - ال ا  
 عةععععع  ناعععععو واق  عععععل ت   ؤو اليشععععع وال لةععععع  وإل ور  وال رةتععععع  والععععع و  اليلة ععععع  وال لةععععع  وألةلنععععع  .8

 صععععح والولريتعععع  الععععواروء والةشعععع ره واي ةععععل  إالعععع  ةق ةعععع  وهتقعععع  ةشعععع ره عرةععععح وق  ععععل ش
   8410( توالتو عةل ،)  عشر والال ش والقة  الةؤ ةر وال اضترش وال رةح واق  ل 

  واى رو تيت  الي روىلا وأل رو  ةركا ، والقل ر  ، 8449 ال ل  وال رةح ى رو تيحإلو وال قرتر .1

 :المراج  ايجنبية 

8. Charles Kegley and Eugene R. Witt Kopf, eds., The Future of 

American Policy (New York, st. Martin’s Press,1992 

1. Halliday Fred. the Gulf War and It's After math : First 

Reflections, International Affairs, vol. 68. No. 2, April 1991 , 

1. Edward Krapels " The Commanding Heights: International Oil 

in Changing World International Affairs 69.1 ( 1993 ) pp. 71-88   



27 
 

9. John Lichtb/ Au, "U.S Oil Imports and Natioansecurity : is 

There Stil Connection?” Middle East Economy Survey (Mees),( 

26dec94/2 jan 95   ) 

9. David Jablonsky, Time's Cycle and National Military Strategy: 

the Need for Continuity in a Time of Change (Washington dc : 

Strategic Studies Institute us Army War College 1995   ) 

 


