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 في إطار المشاريع الشرق أوسطية :للنظام اإلقليمي العربي الرؤية األمريكية      

 د. حسين سالم مرجين

 : مدخل عام  

األولية التي تركزت عليها  الساحات  ابرزو المنطقة العربية وال تزال واحدة من أهم تعد

 السياسة األمريكية في أطار توجهاتها واهتمامها بمصالحها إزاء منطقة الشرق األوسط وتبرز أهمية

 : منها جملة من االعتبارات الهامةلومكانة هذه السياسة وفقا 

 اثر النظام العالمي من خالل القطبية الواحدة  ىعظمي وسيطرتها عل ةبروز الدور األمريكي كقو

  .،خصوصا بعد حرب الخليج الثانية انهيار االتحاد السوفيتي 

 م في بحر األسود )النفط( مصدر الطاقة تمتع المنطقة بموقع استراتيجي هام باإلضافة إلى كونها تعو

 الرئيسي في العالم وللواليات المتحدة على وجه الخصوص .

  سعي الواليات المتحدة الحثيث و محاوالتها إعادة صياغة منطقة الشرق األوسط من جديد حسب ما

 .تتطلبه المصالح المستجدة لها في هذه المنطقة الحساسة من العالم

ومنها مشروع الشرق األوسط والذي يتأسس على اسة على طرح العديد من المشاريع هذه السيمن هنا تعمل 

 حجمعيها في حماية والحفاظ على المصال والعمل على المصالح األمريكية في المنطقة  ةمبدأ الحماي

 األمريكية في المنطقة .

ومشروع  طار هذا المشروع في إ دراسة الرؤية األمريكية للنظام العربيوعلى هذا األساس سيتم فيما يلي 

الشرق األوسط منذ أن تم طرح مفهوم الشرق األوسط أمريكيا أول مرة وحتى مفهوم الشرق األوسط الكبير 

 في عهد إدارة بوش االبن  .

 الدراسة من جملة المحددات التالية :هذه فقد انطلقت  ،ولتوضيح تلك الرؤية منهجيا على نحو دقيق

  إعادة إلىلتحقيقه  والسعي األوسطمن خالل طرح مشروع الشرق  األمريكيةتسعى السياسة 

جزءا من المنطقة  إقليميا إسرائيلالمنطقة على قاعدة اعتبار  في اإلقليميرسم خريطة الواقع 

 العمل على دمجها في هذا المشروع . وبالتالي

  المنطقة  سيطرتها على ألحكامالرامية  األمريكيةالمحاوالت  إطار فييندرج هذا المشروع

 وتعزيز مكانتها االقتصادية واالستراتيجية 
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  يمكن هذا المشروع الواليات المتحدة من تركيز هيمنتها على النظام الدولي. 

 الدراسة إلى التساؤالت التالية :هذه وفى الوقت نفسه ترتكز 

 ما هي أهمم الركمائز التمي تسمتند إليهما السياسمة األمريكيمة فيمما يتعلمق بطرحهما لمشماريع .1

 الشرق األوسطية عامة  ؟

نفسمها  أم أنهما تمأتي  ةهل تأتى هذه  المشاريع تعبيرا عن حاجات إقليمية خاصة بالمنطق .2

فممي سممياق تكممريس  الهيمنممة والتبعيممة وتمكممن إسممرائيل مممن فممري نفسممها كقمموة إقليميممة 

 معترف بها ؟ 

  :ذلك على النحو التالية وأقسام رئيس ثالثة تقسيم هذه الدراسة إلى سيتم وبناء عليه 

 القسم األول:

وهو قسم تمهيدي أو ما يمكن تسميته باإلطار النظري للدراسة ويتناول الخلفية التاريخية لمفهوم 

 الشرق األوسط باإلضافة إلى العوامل المؤثرة في السياسة األمريكية تجاه منطقة الشرق األوسط .

 القسم الثاني : 

 :المتعددة أوسطيةالمشاريع الشرق  ية للنظام العربي من خالليتناول هذا الرؤية األمريكو

  العسكري. األوسط:مشروع الشرق أوال

 قتصادي .اال األوسطشرق المشروع  ثانيا :

 .: مشروع شرق أوسط الكبير )إصالحي(ثالثا 

 القسم الثالث :

  .تحليلية  تالخالصة واستنتاجا
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 القسم األول: 

 إلطار النظري:ا

 لمحة تاريخية عن مفهوم الشرق األوسط : أوال:

قبل التطرق إلى الرؤية األمريكية للنظام البديل في المنطقة العربية ينبغي تحديد وضبط مفهوم 
 ن)الشررررق األوسرررطي ومرررا ينطررروي عليرررال مرررن مضرررامين ودالالب حيرررر يتفرررق معظرررم الكترررا  والمؤرخرررو

ورد مرن خرارا المنطقرة وارتربط ارتباطرا  أن هراا المطرطلق قردعلري والمهتمين بمنطقرة الشررق األوسرط 
التاريخيررة  تهراألهمي نظررا   ارتربط هرراا المفهروم بفلسرطين فقردوثيقرا بالمطرالق االسرتعمارية فري المنطقرة 

فريقير ر  حيرر  بلردان المشررق والمغرر  العربري برين ي1ا)والدينية وموقعهرا االسرتراتيجي برين اسريا واق قررر
فري قلر  الروطن العربري كنقطرة ارتكراال وانطركق للرتحكرم بالمنطقرة  االستعمار البريطاني إقامرة إإسرراليلإ

سفين لفطل البلدان العربية اآلسريوية عرن البلردان اإلفريقيرة. العربية وثرواتها راداتها، واق تيرودور  كتر   واق
في يومياتال،: إيج   7981)كحركة سياسية عالمية منظمةي عام   ةالطهيونية العالمي، مؤسس تاللهر 

قالرد، وتكرون  يودور اقتطرادر شرق أوسطي، يكون لدولة اليهود فيال شأن قيادي فاعرل، قيام كومنول
استخدام هراا المطرطلق ) الشررق  لقد تم ، ي2)إالمركال لجل  االستثماراب والبحر العلمي والخبرة الفنية

م بواسرررطة الكاتررر  األمريكررري المتخطررري فررري االسرررتراتيجية البحريرررة 7891األوسرررط ي ألول مررررة عرررام 
، وفررى نفررس العررام كترر  ي3)ي مناقشررتال االسررتراتيجية البحريررة اإلمبرياليررة البريطانيررةدي لرر نفريرردماها)ال

مراسل من جريدة الترايمال البريطانيرة يردعى )فالينتراين شريرول ي مقراالب تحرب عنروان المسرالة الشررق 
ضرررورية لتررامين أوسررطية يتنرراول مقومرراب االسررتراتيجية المترروفرة فرري المنطقررة والترري تعتبرهررا بريطانيررا 

 ي4).مستعمراتها في الهند

غير أن استخدام هاا المططلق بشكل أوسع بدأ أثناء الحر  العالمية الثانية والك لإلشارة إلرى 
بررالفكر نظريررا ، كمررا ارترربط هرراا المفهرروم جغرافيررا المنطقررة الممترردة مررن جنررو  أسرريا إلررى شررمال أفريقيررا

                                           
م  999للترجمة والنشر ،القاهرة  األهراموحيد ،مركز خيار ال هيهل – األوسطيةالشرق – وآخرونسالمة احمد سالمة - 1
محمد سيد أحمد، "الشرق أوسطية: األبعاد السياسة والثقافية"، في: نادية مصطفى )محرر(، مصر  للمزيد،  22ص

 ديسمبر 9-7ومشروعات النظام اإلقليمي الجديد في المنطقة، أعمال المؤتمر السنوي العاشر للبحوث السياسية، القاهرة: 
 .209، ص 1997، مركز البحوث والدراسات السياسية بجامعة القاهرة، 1991

 .12، ص1997والنشر، بيروت  إنعام رعد، الصهيونية الشرق أوسطية والخطة المعاكسة، شركة المطبوعات للتوزيع - 2
 .12ص2002 1لي ،القاهرة طمحمد علي الحوات ،مفهوم الشرق األوسط وتأثيرها علي األمن القومي العربي ،مكتبة المدبو  - 3
 .7ص11999صالح احمد زكي ،النظام العربي والنظام الشرق أوسطي ،دار العالم الثالث ،القاهرة ط -4
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عمليا  خكل الحرر   وتمب ترجمتالول من القرن العشرين االستراتيجي البريطاني حتى أواخر النطف األ 
العالمية الثانيرة بننشراء بريطانيرا  والواليراب المتحردة األمريكيرة قيرادة الشررق األوسرط لتنسريق عملياتهرا 

إمرا .ي1))فلسطين ر األردن ر لبنان ر سروريا ر العرراق ر شربال الجاليررة العربيرة ر تركيرا ر إيرراني فيالعسكرية 
المعارف ألمريكيرة أن الشررق األوسرط  جغرافي لمططلق الشرق األوسط فقد عبرب عنال دالرة النطاق ال

يشررمل البلرردان التاليررة ) البحرررين ،قطررر ،السررعودية ،األمرراراب العربيررة ،الكويررب ،الرريمن ،سررلطنة عمرران 
كمرا هرو  ،العراق ،سوريا ،لبنان،األردن ،مطرر ،السرودان ،إيرران ،قبري،تركيرا ،إسرراليل يوهراا التعريرف

يضم باإلضافة إلى الردول فاألوسط  التعريف البريطاني للشرق أما ال يشمل دول المغر  العربي واضق 
  .ي2)من )أفغانستان ، الباكستان ي باإلضافة إلى جمهورياب اسيا الوسطي اإلسكمية السابقة كل

أطرار هراا ل فري في حقيقة األمر إلرى إشرراك إسرراليالسابقين انال يهدف  نوالواضق من التعريفي
العربري  برالنالا  هاا المفهروم  لاا كثيرا ما يرتبط بغض النظر عن تباين األعضاء المشاركين ، المفهوم 

)أالمرة الشررق األوسرطي وكران مرن برين أهرداف مطرطلق اإلسراليلي الاي يطلق عليال في أحيان كثيررة –
  هاه التسمية إبراال الهوية  الشرق أوسطية وطمس الهوية العربية . 

يعبرر عرن المنطقرة العربيرة لاألوسط اسرتخدم كمطرطلق جغرافري سياسري مفهوم كما أن الشرق 
تطراعد دور الثناليرة أيران الخمسينياب من  تؤسس هاه الفكرة يعود تاريخها إلي العقد  راإلسكمية حي

يج القطبيررة األمريكيررة السرروفيتية وظهررور سياسررة األحرركف وكانررب تهرردف إلررى إدخررال إسررراليل فرري النسرر
 ي.3)السياسي واالجتماعي للمنطقة

رر اإلسرراليلي مرن جهرة  ومع أن الرؤية األمريكية شهدب تراجعا  مع اشتداد حدة الطرا  العربي 
وظهور الدور المؤثر للعكقاب العربية السوفيتية من جهة أخرى واتخاا المشرو  الطهيوني موقعة فري 

انهيرار االتحراد  فران  مرن جهرة ثالثرة مي عربري المشهد السياسي اإلقليمي وما واكبهرا مرن نهروض قرو 
السرروفيتي وانتهرراء عررالم الحررر  البرراردة بهيمنررة الواليرراب المتحرردة كقطرر  واحررد علررى النظررام الرردولي 

مكن وانحسار المد القومي العربي والقبول العربي بالتسوية السلمية من خكل المفاوضاب مع إسراليل، 

                                           
  19محمد علي الحوات ،مفهوم الشرق األوسط وتأثيرها علي األمن القومي العربي ،مصدر سابق ص - 1
 http://www.middle-east-online.comفى الموقع 22/2/2009،الكبير: المفهوم والخلفيات األوسطالشرق  ،خليل حسين - 2

يناير  21،المركز القومي لدراسات الشرق االوسط ،العدد احمد صدقي الدجانى ، الجذور التاريخية للشرق األوسط - 3
 2صم 2001
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ترتيرر   السررعي إلعررادة نطلررق مررن ولتوسررط إلررى الظهررور مررن جديررد الرؤيررة األمريكيررة للنظررام الشرررق األ 
  .ي1)تأخا إسراليل موقعها في الك النظام بحيراألوضا  اإلقليمية سياسيا  واقتطاديا  

إأن الواليرراب المتحرردة بعررد الحررر  البرراردة وتفكررك االتحرراد  بهرراا السررياق  ويقررول مررارتن أنررديك
، وهراا ي2إ)األوسط لتشمل تركيا والدول اإلسكمية في اسريا السوفيتي ر قد أعادب تعريف منطقة الشرق

سررناد دور لتركيررا فرري حررل مشرركلة نرردرة  يفسررر تشررجيعها إلقامررة التحررالف العسرركري اإلسررراليلي التركرري واق
 المياه في معظم دول المنطقة بتالويدها بما تحتاجال من مياه أنهارها.

سررراليل علررى إقامررة نظررام إقليمرري فرري مطررالق الواليرراب المتحرردة  بررين  ومررن هنررا كرران االتفرراق واق
في المجاالب المختلفة وخاطة المجال االقتطادي،  الالشرق األوسط يقوم على أساس التعاون بين دول

فضررك  عررن كونررال يرسررب السرركم بررين إسررراليل والرردول العربيررة وبالتررالي يحقررق االنرردماا اإلسررراليلي فرري 
األوسرط  يهردف نظرام الشررقكماي3)حدة مكاسر  اقتطراديةالمنطقة ويكفل لها األمن ويحقق للوالياب المت

قامرة ترتيبراب  إعادة طياغة المنطقة جغرافيرا  وسياسريا  واقتطراديا  واجتماعيرا  إلى  المطروح وحضراريا ، واق
  األمريكية والطهيونية في المنطقة. أمنية وسوق مشتركة إقليمية لخدمة األهداف والمطالق

نشاء بنى تنظيمية مؤسسية تسهم بشكل هاا المشرو  إلى إيوعليال يسعى  جاد وقالع مادية ملموسة واق
تدريجي وتراكمي في إعادة تشكيل خريطة المنطقة العربية وفقا  لطيغ جديدة ااب أبعاد سياسية يتم 
سباغ هوية إقليمية متعددة القومياب واألعراف وتجاوال مفهوم  فيها تجاوال الهوية القومية العربية واق

 : والك وفقا لما يلي  .دول غير عربيةيضم ى نظام إقليمي أوسع الوطن العربي إل

 العربي.النظام إحكل مفهوم الشرق األوسط محل مططلق  .7

                                           
(1)     www. Rezgr.com/debat/.  

شرق األوسط، بيروت، مركز الدراسات االستراتيجية والبحوث مارتن أنديك، ما وراء التوازن القوي، خيار أمريكا في ال -2
 91،ص 1992والتوثيق، 

وجيههه   انظنننر أي نننا.29، ص2009 حسنننن كنعنننان، مسنننتقبل العالقنننات العربينننة األمريكينننة، دار الخينننال، الطبعنننة األولنننى، (3)

، صهي  32ة"، مجلهة الدراسها  السلسهطينية، العهدد كوثراني، "الشرق أوسطية والتطبيع الثقافي مع إسرائيل: البعد التاريخي وإشهكات  راننه

 .9، ص5991
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الرك بالواليراب المتحردة دمج إسرراليل فري إطرار المنطقرة مرن خركل السروق المشرتركة وربطهرا كرل  .1
 .ي1) األمريكية،اقتطاديا واستراتيجيا

لمشرررو  نظررام العررالمي الجديررد برردأب الرؤيررة األمريكيررة للمريكيررة ومررع تبرروأ الواليرراب المتحرردة األ
وكانرب الخطروة األوسط تخرا من حيال الفكرر والتنظيرر والتطروراب إلرى مجرال الواقرع والتطبيرق،  الشرق

القبول العربي بأسرس التفراوض الثنرالي ومتعردد األطرراف مرع إسرراليل عبرر طريغة  األولى في الك هي 
الوطرول إلرى  بهردفإلرى المفاوضراب متعرددة األطرراف   اامتداد رض مقابل السكممدريد وفقا  لمنهج األ 

إرساء قواعد وترتيبراب إقليميرة حرول عردد مرن القضرايا الشرالكة فري المنطقرة  كقضرايا األمرن والتعراون 
 .ي2)االقتطادي والمياه والكجلون إلى اخر الموضوعاب المشتركة

 

 ألمريكية في الشرق األوسط.:العوامل المؤثرة في السياسة اثانيا 
منا أن ورثب الوالياب المتحدة األمريكية نفوا كل من بريطانيا وفرنسا في المنطقة العربية بعرد 

م 7891بعررد حررر  السررويس )العرردوان الثكثرري علرري مطررر ي فرري العررام  وتحديررداالحررر  العالميررة الثانية،
سي الشرق األوسط فري طرل  المنراطق ،وهى تضع المنطقة العربية إي ما يسمي في اططكحها السيا

األكثررر حيويررة وأهميررة لمطررالحها االسررتراتيجية فرري العررالم ،ويعتبررر المرردخل الررواقعي )المطررالق ي احررد 
المررداخل المهمررة لفهررم طبيعررة العكقرراب األمريكيررة بالمنطقررة العربيررة )الشرررق أوسررطي حيررر تمثررل هرراه 

كيرة إلرى تحقيقهرا أو حمايتهرا فري مواجهرة الردول المطالق القيم واألهرداف التري تسرعى السياسرة األمري
األخررى ،كمرا تتسرم هراه المطرالق بمركاليتهرا للبقراء واالالدهرار القروميين للدولرة ،وبالترالي تتسرم بوجرود 

من قالد  أودرجة عالية من اإلجما  القومي حولها ،كما أنها ال تتغير بسرعة من فترة المنية إلى أخرى 

                                           
أيمن أبو زيتون، األبعاد السياسية لمفهوم الشرق األوسط، رسالة ماجستير غير منشورة، جامعة آل البيت، معهد البينت   (1)

لعالقنات ، جمينل مطنر وعلني الندين علني، النظنام اإلقليمني العربني، دراسنة فني ا71-11، بغنداد، ص 1999الحاكمة، 
 .22-23، أحمد صدقي الدجاني، الجذور التاريخية للشرق األوسط، ص 21السياسية العربية، مصدر سابق، ص 

الجاريننننة  ، أحمنننند ص11حمنننندي عبنننند الننننرحمن حسننننن، العولمننننة وآثارهننننا السياسننننية فنننني النظننننام اإلقليمنننني العربنننني، ص   (2)
، ص 2001، 1ط األوسننط، القنناهرة، دار الخيننال، يحيننى غننانم، مفاو ننات السننيادة علننى الشننرق 122والمحتملننة، ص 

39-22. 
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لمطالق  بأنال يمكن التعررف عليهرا وتحديردها ودراسرتها وفهرم السياسرة سياسي آلخر ،كالك تتسم هاه 
 . ي1)الخارجية انطكقا منها 

السياسرة  عفالباحر يستطيع أن يعرف ما القيمرة الكبررى التري تسرعى أو ينبغري أن يسرعى طران
الخارجيررة وترجمتهررا فرري برنررامج سياسررتال الخارجيررة ،وبنرراء علررى الررك يمكررن فهررم وتوقررع تلررك السياسررة 

 .وتقييمها 

المدرسة الواقعية علي أن المطالق القومية للدولة تتحدد في حماية اإلقلريم  أنطارويكاد يجمع 
 .ي 2)وسكان الدولة )األمنيوالرفاهية االقتطادية للدولة

الررك يمكررن أن تحرردد العوامررل المررؤثرة فرري السياسررة األمريكيررة فرري الشرررق األوسررط  يوبنرراء علرر
قرة الشررق األوسرط تلرك المطرالق التري تقروم بردور فعرال فري تحديرد تلرك انطكقا من مطالحها فري منط

 .السياساب

األهميرة االسرتراتيجية لهراه المنطقرة الجغرافيرة .فهري واقعرة فري قلر  بدايرة  لاا علينا أن ندرك 
انتقلب المنطقة من مجررد نقطرة وطرل  حير  العالم والتي االدادب أهميتها مع تفاقم المطالق األمريكية

 .شرق والغر  إلى منطقة اقتطادية تتفاقم ثرواتها النفطيةبين ال

تبلورب أهميتها مع الر  إسراليل في المجال الشرق أوسرطي ،وتنامرب أهميرة هراا المجرال  ولقد
كثيرا أبان الحر  الباردة بين الكتلتين الشرقية بحلف وارسو والكتلة الغربيرة بحلرف نراتو ،ويمكرن تحديرد 

مررن  لوهررى كررثكثررة عوامررل رليسررية بلسياسررة األمريكيررة فرري الشرررق األوسررط أهررم العوامررل المررؤثرة فرري ا
 السياسي و  يواالستراتيجاالقتطادي  العامل 

تجمع أدبياب السياسة الخارجية األمريكية على انال بعد تكشي أهميرة احترواء وفي هاا السياق 
ألمريكيرة يمكرن حطررها فري )االتحاد السوفيتي كمطلحة اسرتراتيجية للواليراب المتحردة يفران المطرالق ا

                                           
م 1929للمزيد انظر ،احمد يوسف احمد ،محمد زبارة ،مقدمة في العالقات الدولية ،مكتبة االنجلو مصرية ،القاهرة ،-1
ألولى وانظر ،على الدين هالل ،مفهوم االستراتيجية في العلوم االجتماعية ،الفكر االستراتيجي العربي ،السنة ا   37ص
 . 7،ص1922ابربل 2،العدد

 
محمود إسماعيل ،اتجاهات حديثة في علم السياسة ،اللجنة العلمية للعلوم السياسية واإلدارة العامة  -على الدين هالل -2

  329-322م ص1999بالمجلس األعلى للجامعات ،القاهرة 
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يتبررع الررك كيفيررة تحقيررق االسررتقرار فرري  .بترررول أو الررنفط العربرريالامررن إسررراليل ،و –أمرررين أساسرريين 
 المنطقة بما يضمن الحفاظ على هاين األمرين .

 م تحب اسم )اسرتراتيجية االلترالام التوسرع ي7881وثيقة أعدها مجلس األمن األمريكي عام  في
  :ي1)تشير بشكل واضق إلى مرتكالاب السياسة األمريكية الخارجية وهى ة مبادىثكثنجد أنها تتضمن 

 الحفاظ علي الهيمنة األمريكية في العالم  -

 تحقيق الرخاء االقتطادي  -

 تعاليال وترويج ديمقراطية السوق الحر في العالم  -

تعنررى   ياء والتراالحتررو الحررر  البراردة محررل اسرتراتيجية  داالسرتراتيجية فرري مرحلرة مررا بعر لقرد حلرب هرراه
حسرر  تعبيررر أنطرروني ليررك مستشررار األمررن القررومي السررابق توسرريع المجتمررع الرردولي الرراي يتشرركل مررن 
ديمقراطيرراب اقتطرراد السرروق فرري اسررتراتيجية تررولى اهتمامهررا األول للتجررارة الدوليررة ،وتسررتهدف فررتق 

الالة الحواجال الجمركية  أمام الطادراب والمشروعاب والخبراب واأل األسواق مروال األمريكيرة وترربط برين واق
 امن الوالياب المتحدة وبين نشر الديمقراطية ونظام األسواق الحرة في العالم .

كما حدد مرارتن أنرديك مسراعد واليرر الخارجيرة األسربق المطرالق وبالنسبة للمنطقة الشرق األوسط فقد 
 :ي 2)النقاط التالية فيها في إطار تلك االستراتيجية في جملةاألمريكية 

 الحر لنفط الشرق األوسط بأسعار معقولة . قضمان استمرار التدف -

 .كأقامة عكقاب جيدة مع دول المنطقة التي تبدي استعداد لال -

 المحافظة علي امن إسراليل وبقالها ورخالها. -

 تشجيع التوطل لتسوية عادلة ودالمة وحقيقة للطرا  في الشرق األوسط . -

لشرق األوسط تكاد تكون ثابتة لم تتغير منا أعقا  الحر  العالميرة والواقع أن المطالق األمريكية في ا
هراه المطرالق مهرددة بدرجرة  وأطربحبالثانية وان انتهب المواجهرة مرع االتحراد السروفيتي بعرد انهيراره 

                                           
،في الواليات المتحدة والوطن العربي  نتو انظر: ودودة بدران ،توجهات السياسة الخارجية األمريكية في عهد كلين-1

 . 122م ص1991،القاهرة،معهد الدراسات والبحوث العربية 
م إمام معهد واشنطن لسياسة الشرق االدني ،منشورات األعالم 12/9/1993الخطاب ألقاه مارتن أنديك في  :نص- 2

 م.1993الموحد الفلسطيني م.ت.ف تونس 
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اكبررر مررن داخررل المنطقررة ااتهررا ،وخاطررة الرردول الترري تعررارض السياسررة األمريكيررة ،كمررا أطرربق المجررال 
 ب المتحدة لرسم وتنفيا استراتيجية جديدة تخدم مطالحها في المنطقة .فسيحا أمام الواليا

 

 

 

 

 القسم الثاني 
 روعاب األمريكية الشرق األوسطية:المش 

الوالياب المتحدة منطقة الشرق األوسط بناء على تلك المطالق االستراتيجية مكانة برارالة فري  أولبلقد 
كيرة لتعبرر عرن الرؤيرة للنظرام اإلقليمري العربري مرن سياستها الخارجيرة حيرر جراءب المشرروعاب األمري

 لمشررو  رؤيتهرا حيرال تبنربخكل مشروعاب الشررق األوسرطية،ويمكن القرول بران السياسرة األمريكيرة 
ثكثة أنماط من المشاريع الشرق أوسطية ،سنأتي علرى تحليرل كرل منهرا علري انفرراد،  الشرق األوسط 

 توضيحا لتلك الرؤية .

 

 وسط عسكري :: الشرق أ أوال
مع نهاية الحر  العالميرة الثانيرة ،حيرر أطربحب السياسرة األمريكيرة  تم طرح هاا التطور )المشرو  ي

تطراعد  نأكثر وعيا للقيمة االستراتيجية للشرق األوسط وبأهمية طررق الوطرول إلرى الرنفط العربري ومر
هرررردد المطررررالق النفرررروا السرررروفيتي )الشرررريوعيةيفي المنطقررررة ومررررن ثررررم فرررران هرررراا التطرررراعد سرررروف ي

 )األمريكية،وللوطرررول إلرررى الغايرررة أو المطرررلحة القوميرررة قامرررب السياسرررة األمريكيرررة بطررررح جملرررة مرررن
والخطط التري تهردف إلرى احترواء القروة العسركرية السروفيتية والنفروا السروفيتي المتاليرد فري ي المشاريع 

تلررك الخطط،مررن  .وقررد تحررددبمررن جهررة والحفرراظ علرري مطررالحها فرري المنطقررة مررن جهررة أخري المنطقررة
   خكل ما يلي :

 



-- 10 

 :م7811:نمبدأ تروماي7

أعلررن الرررليس األمريكرري )هرراري ترومررانيعن الرؤيررة األمريكيررة للنظررام اإلقليمرري العربرري مررن خرركل دعررم 
م والترري اشررتملب رسررم 7899-7819أنظمررة التحالفرراب الترري أقامتهررا الواليرراب المتحرردة فرري الفترررة مررن 

سرتقبل ،ومنهرا )منظمرة الردفا  عرن الشررق األوسرطي والتري تهردف إلرى المخططاب االستراتيجية في الم
تنفياا ألهداف السياسة األمريكية الراميرة إلري  نإيقاف التالايد السوفيتي في المنطقة ، وجاء مبدأ تروما

احترررواء القررروة العسررركرية السررروفيتية علرررى اعتبرررار أن الشررررق األوسرررط أطررربق مسررررحا إقليميرررا للحرررر  
 . ي1)الباردة

 

 :م7899حلف بغداد : ي1

ركالب السياسة األمريكية في رؤيتها على مشرو  الشرق األوسط خكل هاه المرحلة علرى أقامرة طروق 
-إيررران-السياسرة كرل مرن )الباكسرتانتلرك خرارجي عسركري للردفا  عرن الشررق األوسرط ، حيررر دفعرب 

هرردف تشرركيل خررط دفررا  بريطانيرراي   إلرري عقررد تحررالف عسرركري وفقررا للرؤيررة األمريكيررة  ب-تركيررا-العررراق
متقدم ضد محاوالب السوفيب التوغل في منطقة الشررق األوسرط وأبعراده عرن منرابع الرنفط فري كرل مرن 

وسررمي هرراا التحررالف باسررم )حلررف بغرردادي.غير أن  .إيررران والعررراق والسررعودية والرردول الخليجيررة األخرررى
 .ي2)ك في تحالفاب مماثلةالهدف الغير معلن في هاا المشرو  هو التمهيد إلدماا إسراليل مستقب

 

  :م7891األوسط  قايالنهاور للشر يمشرو 3   

 

استمرب المخاوف األمريكية من محاوالب السوفيب مد نفواهم إلى منطقة الشرق األوسط وبالتالي إلرى 
مطادر النفط والاي يشكل بالك تهديدا للمطالق األمريكية ، خطوطا بعد انهيار حلرف بغرداد ، وحرر  

م والتي كشفب عن المأالق األمريكي فري الشررق األوسرط وضرعف بريطانيرا التري كانرب 7891السويس 
لسنواب طويلة، وهو مرا دفرع برالرليس ايالنهراور إلرى طررح المنطقة  ياألمريكية فالسياسة تعتمد عليها 

                                           
  172م ص1927م ،دائرة الثقافة م.ت.ف 1927-1239وثيقة مختارة ، وثائق فلسطين ،مائتان وثمانون-1
 م1921الصهيوني ،ذات السالسل للطباعة والنشر الكويت –توفيق ابوبكر ،الواليات المتحدة األمريكية والصراع العربي  -2
 73،ص1ط
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مشرو  شرق أوسطي،واهم ما جاء في هاا المشرو  هرو التأكيرد علري اعتمراد برنرامج للتعراون والردعم 
لمجال العسكري باإلضافة إلى استخدام القواب المسلحة األمريكية لضمان وحماية سيادة واسرتقكل في ا

 .ي1)دول المنطقة ضد أي عدوان عسكري من قبل دولة يحكمها النفوا الشيوعي

 

 م: 7819يمشرو  نيكسون للشرق األوسط 1

الخطروي بردأب  المخراوف  بعد االنسحا  البريطاني مرن المنطقرة العربيرة ومنطقرة الخلريج علرى وجرال
قامرة موطرأ قردم لهرم فري منطقرة الشررق  األمريكية من حدور فراغ يررى فيرال السروفيب فرطرة للتسرلل واق

)ريتشارد نيكسون  األمريكيدفع الك الرليس مما  األوسط مما يهدد المطالق األمريكية )منابع النفط ي،
رو  الشررق األوسرط لسرد الفرراغ ويقروم ي  إلى طرح رؤيتال حول النظرام اإلقليمري العربري مرن خركل مشر

 :ي2)هاا المشرو  على التوجهاب التالية 

 مواطلة التالام أمريكا بمعاهداتها السابقة.  -

 نووية.  ابحماية حلفالها إاا ما تعرضوا لتهديد -

أمداد الدول الحليفة  للسياسرة األمريكيرة بالمسراعداب العسركرية واالقتطرادية إاا لرالم األمرر وكانرب  -
 اجة إليها. هناك ح

  م:7811ي مشرو  كارتر للشرق األوسط 9

مررع تالايررد االعتمرراد األمريكرري علررى الررنفط العربرري واالنسررحا  البريطرراني مررن المنطقررة العربيررة ووطررول 
السياسرة األمريكيرة لردي  أهمية منطقة الشرق األوسط  تعالالباألسطول السوفيتي إلى المحيط الهندي 

لراا ينبغري أن تسرتحق االهتمرام األكبرر مرن .حيويرة ومعرضرة للهجروم ، واعتبار الخليج العربري منطقرة 
تحقيررق ممرا نرتج عنرال الناحيرة العسركرية،فقامب تلرك السياسرة بتكثيررف جهودهرا السرلمية فري المنطقررة  

سررراليل والهرردف مررن الررك أخررراا مطررر مررن النظررام اإلقليمرري العربرري إلررى نظررام  مطررالحة مررابين مطررر واق
اليل جررالءا منررال، هرراا مررن جهررة، وأبعرراد مطررر عررن النفرروا السرروفيتي أوسررع) شرررق أوسررطيي تكررون إسررر 

                                           
العربية للدراسات والنشر ،المؤسسة 1922-1927منير الهور ،طارق الموسى ،مشاريع التسوية للق ية الفلسطينية  - 1

   92ص1923 ،1، ط  ن،دار الجليل للنشر عما
2-Public Papers of the  President of the   United States  Richard Nixon  ;1969(Washington :GPO.1970)P.549 
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دخالها ضمن مناطق السيطرة األمريكية من جهة أخرى.  دفع كل الك بالرليس األمريكري )جيمري وقد  واق
 ي:1)كارتر ي  إلي طرح مشروعال الشرق أوسطي والاي يتضمن

هراه القروة مرن فررق خفيفرة قرادرة تشكيل قوة عسكرية تعررف باسرم )قروة االنتشرار السرريع يوتتكرون  -
 في منطقة الشرق األوسط والهدف من الك هو : الطوارى علي التحرك االستراتيجي لمواجهة حاالب

 حماية منابع النفط .-

 منع أي دولة أو مجموعة دول من فرض الهيمنة على منطقة الشرق األوسط .-

 ضمان امن إسراليل كدولة . -

 

 

 :ةوسط االقتطاديالشرق األ مشاريع  :ثانيا 
عادة هيكلية النظام الردولي علرى أسراس القطبيرة  مع انتهاء الحر  الباردة  بانهيار االتحاد السوفيتي واق
الواحدة، تم تأسيس نظام عالمي جديد، حس  ما أعلن عنال الرليس األمريكي )جورا بوشي فري ابريرل 

مل مع األمرم األخررى مرن اجرل رد  م حير أكد على أن النظام الجديد يعبر عن وسالل جديدة للع7881
 . ي2)العدوان وتحقيق االستقرار و االالدهار وفوق كل شئ السكم

سردة الحكرم  إلي مع وطول) بيل كلينترونيوقد بدا التوجال الفعلي للسياسة األمريكية علي هاا األساس 
ر والضرغط علرى فبعد أن تمكنب الوالياب المتحدة من إعرادة ترتير  األوضرا  فري المنطقرة سرعب للترأثي.

نظريرة أن مررا تطرحرال اإلدارة األمريكيررة ال مفرر مررن قبولرال وبرران مررن ال بالنظرام اإلقليمرري العربري وقبولررال 
 .ي3)يتحطملينسجم مع الطرح األمريكي سيبقي خارا النظام الجديد وسينبا وبالتالي 

                                           
 299،صمصدر سابق الصهيوني ، –توفيق ابوبكر ،الواليات المتحدة األمريكية والصراع العربي - 1

-
م 1992محمد السيد سليم )محرر( النظام العالمي الجديد ،مركز البحوث والدراسات السياسية جامعة القاهرة ، القاهرة  2
  137ص

.وانظر 911-911ص2002،حياتي ،ترجمة حسام الدين منصور ،دار الري للنشر ،دمشق ، نانظر للمزيد بيل كلينتو - 3
(،مركز دراسات الشرق األوسط عددان 2001-1991،الدوافع واالنعاكسات )تقرير حول عملية السالم في الشرق األوسط 

 .92-33ص األردن م2002لسنة  12،19
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ط خكل هراه اإلقليمي في الشرق األوس لما يسمي بالتعاونوحول الرؤية األمريكية وتطوراتها 
التعررراون اإلقليمررري فررري الشررررق إدراسرررة بعنررروان  للتنميرررة الدوليرررة األمريكيرررةالوكالرررة  المرحلرررة أطررردرب

تعارف إقليمي في الشرق األوسط يقروم  ما أسمتال على أهمية العمل على بناء ب. حير أكدي1إ)األوسط
المبنري علرى أسراس قرومي الجغرافيا واالقتطراد، كبرديل عرن التعراون اإلقليمري  :على مرتكالين أساسيين

دماجهرا فري  سياسي )النظام اإلقليمي القومي العربيي على أن يشمل اعترراف الردول العربيرة بنسرراليل واق
إما بالنسبة للبعرد الجغرافري فتؤكرد علرى ضررورة قيرام بنيرة إقليميرة تضرم دول  .النظام اإلقليمي للمنطقة

يران أما  البعرد االقتطرادي فتررى الدراسرة أنرال يمكرن تحقيقرال المشرق العربي إلى جان  إسراليل وتركيا واق
 من خكل التعاون اإلقليمي عبر ثكثة مراحل قطيرة ومتوسطة وبعيدة األمد وعلى النحو اآلتي :

تنميررة التعرراون فرري مجرراالب علميررة وتكنولوجيررة فرري المرحلررة قطرريرة األجررل مررع شررق الطرررق  .7
قامة محطاب لكتطال وبحر بدالل للطاقة  إلى جان  السياحة والط . اإلقليمية واق

تطرروير مطررادر الميرراه بطررفة أساسررية فرري المرحلررة المتوسررطة األجررل مررن خرركل مشررروعاب  .1
 مختلفة مثل البحر الميب خليج العقبة نهر األردن شبال جاليرة سيناء.

يتم تجاوال األبنية السياسية المتعارضة والمشككب التي تعرقل العكقراب  وعلى المدى البعيد  .3
 .ي2)  العربي ر اإلسراليلي من خكل تنمية البنية االقتطادية وفتق أسواق محليةمثل الطرا

كرل مرن  مرن قبرل كما وضعب بعض المرتكالاب األولية لهاه الرؤية األمريكية خكل هاه المرحلة
)هنري كنسنجر، وبرنارد لويس، ووليم كوانبي، حير أكد هنرري كنسرنجر علرى أن أهرم ترتيبراب الشررق 

 ةاالقتطرادية واالجتماعيرتقروم علرى الحرد مرن التسرلق ورعايرة اتفراق للتنميرة  ينبغري أن يرداألوسط الجد
والحفراظ علرى ميرالان القروى الجديردة لمنرع  يوطررامة حرالمب)معاقبتال   لحطار اإلرهاتقديم برنامج دولي 

العربري ر بالتقردم لحرل الطررا   ةقرد يغرري الردول الراديكالير يسياسي  الظروف التي تؤدي إلى إيجاد فراغ
 .ي3)اإلسراليلي

                                           
  م.1991منشورات مركز األمارات للدراسات والبحوث االستراتيجية ، األمارات العربية المتحدة ابوظبي  -1
، القنناهرة، دار سننيناء للنشننر، الطبعننة األولننى 2000ام أحمنند بهنناء النندين شننعبان، االسننتراتيجية العسننكرية اإلسننرائيلية عنن  (2)

 .17-11،ص 1993
 .91، ص 1922، يناير 91وليد عبد الحي، الصراع العربي ن الصهيوني، نظرة مستقبلية شئون عربية، عدد   (3)
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دول وطرفها بردول االرترداد  هنراك  فلقد اعتبر برأني1)أما مستشار األمن القومي )انتوني ليك ي
يران تهدد السكم مع إسراليل كما أنها تهدد منابع النفط أيضا   مواجهتهرا لعليال يتطل  األمرر و كالعراق واق

م مررن شررأنال أن ينتررال  دول االرتررداد ويرررى أن تحقيررق السررك .ااب بعررد شرررق أوسررطي أحرركفتأسرريس 
المبرر القوي الستراتيجيتها ومن شانال أن يمهد لكتلرة أكثرر تكطرقا  لمسراندة الواليراب المتحردة لحطرار 

 .ي2)وعالل تلك الدول

ي حررين يركررال المفهرروم العربرري علررى مررن هنررا تتضررق معررالم الرؤيررة األمريكيررة للنظررام العربرري ففرر
للتأكيررد علررى وجررود أمررة عربيررة واحرردة يركررال المفهرروم األمريكرري علررى  الترراريب والثقافررة ووحرردة المطررير

الجغرافيا واالعتباراب االستراتيجية ر االقتطادية على وجود شرق أوسط كما أن الفكرة العربية تعبرر عرن 
خرتكط بطرورة اخترراق العربري و علرى ا المنظرور األمريكري يرتكرال مشرو  سياسي حضاري متكامل بينما 

 .ي3)ا مع دول الجوار الجغرافيغير مرغو  فيه

كمرررا سرررارعب الواليررراب المتحررردة إلرررى اقترررراح تررروفير المررروارد الااتيرررة وفقرررا للمخطرررط األمريكررري  
 المخطرط. اواالسرتمرار لهرانجراح الوالخارجية من أجل ضمان قيام نظام الشرق أوسطي وتروفير أسربا  

لنظرام العربري وحرمانرال مرن مقومراب في الوقب نفسال ظلب تعمل اإلدارة األمريكية على إضرعاف وفشرل ا
 دون قيام التكامل األمني القومي العربي. ةنجاح واالستمرار والحيلولال

إرساء سكم في طورة نظرام إقليمري هو  األمريكيالمخطط  إليها بسعي التي األهداف  ابرال أن
الررك مررن  فرري المنطقررة يشررتمل علررى إحرردار تغييررر حقيقرري فرري بنيررة نظررام الشرررق األوسررط ومررا يتطلبررال

سراليلي  الشرق األوسطي القالم باستثناءضرورة استبدال النظام  نظام شررق أوسرطي  بنحكلر )تركيا واق

                                           

لتوثيق فؤاد نهرا، الشرق األوسط الجديد في الفكر السياسي األمريكي ،بيروت ،مركز الدراسات والبحوث وا (  (3
 11ص 1،2000،ط
القطنننب االمريكنننى ،محاولنننة االنطنننالق وتحنننديات المنافسنننة ،مجلنننة السياسنننة  حسنننين معلنننوم، التسنننوية فننني زمنننن العولمنننة،  (2)

 . 23، ص 1993،ابريل 112الدولية عدد
الثالننث والمصننال، ،القنناهرة ،دار العننالم  األهنندافمنند، النظننام العربنني والنظننام الشننرق اوسننطى ،صننراع صننالح زكنني أح  (3)

، أحمد ثابت، مخاطر وتحديات المشنروع الشنرق 111-91، مارتن أنديك، ما وراء التوازن، ص 19ص  ،1،1999،ط
، ريتشارد 20، ص1999، شتاء 12أوسطي، مستقبل ا لعالم اإلسالمي مالطا : مركز دراسات العالم اإلسالمي، العدد 

، مننارتن أننديك، مننا 12-92، ص 1992ة، دار الهنالل، نيكسنون، الفرصنة السننانحة، ترجمنة أحمنند صندقي منراد، القنناهر 
 .111-91ص مصدر سابق ،وراء التوازن القوي، خيار أمريكا في الشرق األوسط، 
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مهمة عكوة على ضرورة قيام اقتطادياب اإلقليم على أسراس سروق  ةادوار مركاليتأخا فيال هاه الدول 
 .ي1)مفتوحة ونظم سياسية ديمقراطية وفقا  للمفاهيم األمريكية

بأنررال مشرررو  سياسرري بقرروالم واليرراب  /النظررام اإلقليمرري الشرررق األوسرطي هرراا  ضويطرف الرربع
اقتطادية حير أنال مبني على القاعدة االقتطادية التي تسعى إلى تحقيق أفضل النترالج بأقرل التكراليف 

ق الك ألن إسراليل تسعى إلى تحقيق أهدافها النهالية بالبقاء والسيطرة كليا  أو جالليا  على منطقة الشرر
األوسط والتحكم فيها سياسيا  واقتطاديا  ومن هنا فننال من الطع  الفطل بين السياسة واالقتطاد وفقرا  

 .ي2)يخيار السكم األمريكي ر اإلسراليلي ومشروعال الشرق األوسطل

مررن أهررم األبعرراد  اإلسررراليلي –العربرري  البعررد االقتطررادي للتسرروية السررلمية للطرررا  يعرردوعليررال 
هراه المرحلرة  حيرر أن االتفاقيراب بمرا  لتيباب السكم من وجهة النظر األمريكيرة خرك المطروحة في تر 

في الك التبادل الدبلوماسي والترتيباب األمنية ال تكفي إلرساء سكم علرى المردى البعيرد فالسركم القرالم 
سركم هرو نرو  مرن ال إا أن الرك  على المعاهداب بمعالل عن قاعردة عريضرة مرن الترتيبراب االقتطرادية

 وحس  . البارد

دراسة عن النظام الشرق األوسطي الجديرد قرام بهرا كرل مرن  هاا السياق يمكن اإلشارة إلى  في
ومعهرد واشرنطن لسياسراب  دجامعرة هارفرار  فريمعهد السياسة االقتطادية واالجتماعية للشرق األوسرط 

النظررام  أن ب علررىأكررد حيررر  الشرررق األدنررى والمعهررد الرردولي لبحررور وسياسرراب الغررداء فرري واشررنطن
 : ي3)الشرق األوسطي يتحد عبر ثكر مستوياب هي

                                           
 .12، ص 1992معهد البحوث والدراسات العربية، القاهرة ،أحمد يوسف، النظام الدولي والنظام العربي،   (1)

William B. Quandt., Peacemaking Paadnx : The Clinton Administration and Arab Israeli 

Negotiation a, studied in security and quarterly papers. Washington : Center for Political 

Research and Studied, vol. 11, no. 7 April 1994, p. 26-31. 

 
ا االقتصننادية مننع أقطننار الخلنني  العربنني ،مركننز دراسننات الواليننات المتحنندة األمريكيننة وعالقاتهننعبنند المنننعم السننيد علنني،   (2)

االسنرائيلى  –في معادلة السنالم العربني  ، طه عبد العليم، الشرق أوسطية13-12ص  م1927الخلي  العربي ،القاهرة 
 .19ص م1999مركز الدراسات السياسية واالستراتيجية ،األهرام القاهرة، ،كراسات استراتيجية 

االقتصنادية الشنرق أوسنطية  ، محمنود عبند الف نيل، مشناريع الترتيبنات12يد علي، مصندر سنابق، ص عبد المنعم الس  (3)
 .13ص ،1992،يناير 179،"المحاذير وأشكال المواجهة "المستقبل العربي ،العدد 
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إقامررة تجمررع اقتطررادي ثكثرري يجمررع بررين األردن ر فلسررطين ر إسررراليل علررى غرررار االتحرراد  .7
االقتطادي القالم بين ويكون التعاون سريع بين األطراف في مجاالب النقل والسياحة والكهربراء 

 والمطارف.

حرر تضرم إلرى جانر  تلرك الردول كرل مرن مطرر ر سروريا ر لبنران علرى أن إقامة منطقة للتبرادل ال .1
وتقسررم اقتطرراد المنطقررة إلررى قسررمين األول بلرردان  1979تنتهرري الترتيبرراب الخاطررة فرري حرردود 

سراليل والثراني بلردان المغرر  العربري التري يخطرط لربطهرا للتكامرل ال شرق العربي ومعها تركيا واق
ومررن ثررم اختررراق االقتطررادياب العربيررة المشرررقية ر المغربيررة مررع اقتطررادياب البلرردان األوروبيررة 

دماجها في مجاالب اقتطادي مجالأة ومخترقة األمر الاي يقضي على بنية التكاملية لكقتطراد  ةواق
 العربي.

إقامررة منطقررة موسررعة للتعرراون االقتطررادي تشررمل باإلضررافة علررى منطقررة التبررادل الحررر بلرردان  .3
 في إطارها حرية وتكيف انتقال رؤوس األموال. الخليجي حير يتم التعاون  مجلس

ضي كل واحد منها إلى فهاه المستوياب متداخلة ومترابطة حس  وجهة نظر تلك الدراسة كما ي
اآلخررر كمررا تعتبررر المفاوضرراب متعررددة األطررراف اآلليررة الترري يررنهض عليهررا إقامررة هرراا النظررام الشرررق 

 .ي1)ة اإلقليمية إلرساء قواعد ومقوماب هاا النظاماألوسطي من خكل سلسلة من الترتيباب االقتطادي

كمررا أن تنميررة شرربكة واسررعة ومتناميررة مررن التشررابكاب االقتطررادية بررين االقتطرراد اإلسررراليلي 
شررأنال أن يجعررل كلفررة االنفطررال عاليررة جرردا  بالنسرربة إلررى األطررراف العربيررة الترري تحرراول  مررن والعربرري 

ومررن جهررة أخرررى فررنن مثررل هرراه الترتيبرراب  .اب الجديرردةانسررحا  أو االنفكرراك مررن قيررود تلررك الترتيبرر
ممرا يمهرد لرردور إسرراليلي مسرريطر  هرراوالمشرروعاب تجعرل إسررراليل المحرور والمركرال والمنتفررع األكبرر من

 على المنطقة في المجال االقتطادي.

 هاه المرحلرة مهمرة متابعرة لولقد أنطب بلجنة العكقاب الخارجية في الكونجرس األمريكي خك 
االقتطادي حير تتولى هاه اللجنة اإلشراف علرى مشررو  بحثري بعنروان  يمشرو  الشرق األوسط  هاا

وهنرا  .إلى جان  المنتدى االقتطرادي العرالمي فري دافروس بسويسررا إالوالياب المتحدة والشرق األوسطإ

                                           
، طننناهر حمننندي كنعنننان، حنننول 27أحمننند صننندقي الننندجاني، المشنننروع الشنننرق أوسنننطي والمسنننتقبل، مصننندر سنننابق، ص   (1)

 .19-11االقتصادية، مصدر سابق، ص  النتائ 
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رغبررة والترري تعكررس   ي1)تبرررال السررمة األولررى  لهرراه اآلليررة وهرري قيادتهررا عبررر مؤسسرراب خررارا المنطقررة
 .ي2)خارجية أكثر من كونها ضرورة داخلية نابعة من األطراف اإلقليمية وتحديدا  األطراف العربية

ولقررد أطرربحب فرري مرحلررة الحقررة المررؤتمراب االقتطررادية الرابطررة السياسررة االقتطررادية للمنطقررة 
 ل.حير أن مجرد انعقادها يعد مؤشرا  على سقوط الجدار األخير للمقاطعة العربية إلسرالي

المشرروعاب األمريكيرة والقمرم االقتطرادية الشررق  ال من المهرم اإلشرارة هنرا إلرى عردد مرن ولعل
 هاه المرحلة هي : علي هاا األساس، والتي يمكن أن ناكر منها كل من : أوسطية التي عقدب 

 

 م :7881دار البيضاء االقتطادياليمؤتمر 7

 

سرط وشرمال أفريقيرا فري الردار البيضراء تم عقد مؤتمر االقتطادي الشررق األو  7881ففي عام 
والترري جرراء ليعبررر عررن إقرررارا  عربيررا  وتكريسررا  واقعيررا  السررتيعا  المنطقررة ضررمن نظررام إقليمرري أوسررع هررو 

 ةالنظام الشرق األوسط وفقا  للمعايير األمريكية كما طرح والير الخارجية األمريكي في هاه القمة الرؤير
 :ي 3)التي جاءب في تلك الرؤية هي األمريكية للشرق األوسط واهم النقاط

 دعم عدد من الحرياب األساسية مثل حرية انتقال العمل ورأس المال والسلع واألفكار . -
                                           

، طننه عبنند العلننيم، السننوق الشننرق أوسننطية فنني معادلننة السننالم العربنني ن 1991، مصنندر سننابق جبننالي، العبنند الفتنناح    (1)
، ص 1999، القناهرة : مركنز الدراسنات السياسنية واالسنتراتيجية بناألهرام، 133اإلسرائيلي، كراسات اسنتراتيجية، العندد 

212-217. 
، 292حمدي عبد الرحمن حسن، العولمة وآثارهنا السياسنية فني النظنام اإلقليمني العربني رؤينة عربينة مسنتقبل العربني،    (2)

، عبد الفتاح ألجبالي، المؤتمرات االقتصادية الشرق أوسطية، األهنداف ن النتنائ  ن التوقعنات، 19، ص 2000أغسطس 
 .12، ص 1997ربيع  30مجلة الدراسات الفلسطينية عدد 

كانون  31العدد العدد ن مجلة شؤون الشرق األوسط ،النظام اإلقليمي الجديد: اإلطار االقتصادي واألهداف ،ماجد كيالي  :انظر -1 
    1992األول / ديسمبر 

  ص،قبمصدر سا، طه عبد العليم، الشرق أوسطية األبعاد، 7-2عبد الفتاح الجبالي، قمة عمان بين أوهام السالم، ص  انظر أي ا :  
219. 
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 إنشاء بنك التنمية للشرق األوسط وشمال أفريقيا. -

 إنشاء هيلة إقليمية للسياحة  -

 إنشاء مجلس إقليمي لرجال األعمال. -

 م. 7889عمان عام عقد مؤتمر جديد للمتابعة في  -

وجاءب قراراب المؤتمر لتدعو إلى إنشاء مجموعة اقتطادية للشررق األوسرط وشرمال أفريقيرا   
تقضي في مرحلة الحقة حرية تدفق السلع ورؤوس األموال واليد العاملرة األمرر الراي يعنري بردء العمرل 

 اقعيا  على إنشاء سوق شرق أوسطية.و 

 

  م :7889ي مؤتمر عمان االقتطادي1

اءب هراه القمرة لتواطرل مرا بدأترال القمرة السرابقة مرن تحقيرق انردماا اإلسرراليلي فري المنطقرة وبررداء جر
النظام العربي مهيأ أكثر لقبول مساحة أكبر من العكقراب مرع إسرراليل،كما أبردب اإلدارة األمريكيرة أكثرر 

مي الجديرد تهريمن رغبة في إعادة طررح نظرام إقليمري فري الشررق األوسرط يكرون جرالاء مرن النظرام العرال
وتسيطر عليال الوالياب المتحدة األمريكية،إما فيما يتعلق بالرؤية األمريكية في هاا المؤتمر والتري عبرر 

 :ي1) عنها والير خارجيتها )وارين كريستوفري فجاءب في النقاط التالية

 د لها.إنهاء المقاطعة االقتطادية العربية على إسراليل ألنها ال تفيد أحد والبد من وضع ح -

تأسيس مجلس إقليمي لتبادل المعلومراب وتنظريم طررق االسرتثمار وتشرجيع االرتقراء إلرى المسرتوي  -
 العالمي في األعمال المختلفة .

 إالالة القيود على التجارة واالستثمار.  -

تأسرريس بنررك للتنميررة والتعرراون اإلقليمرري فرري الشرررق األوسررط لرردعم مشررروعاب القطررا  الخرراي  -
 طكحاب المختلفة .وتشجيع الخطخطة واإل

الترررالام الواليررراب المتحررردة بررران يقررروم بنرررك التنميرررة والتعررراون اإلقليمررري فررري الشررررق األوسرررط بتلبيرررة  -
 االحتياجاب المختلفة .

                                           
 .12، ص  قعبد الفتاح ألجبالي، المؤتمرات االقتصادية .......،مصدر ساب - 1
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لقررد أطرربحب القمررم االقتطررادية هرري الوسرريلة األساسررية لتحقيررق األهررداف واألبعرراد االقتطررادية فرري      
عرررددة األطرررراف حيرررر أعطرررب دفعرررا  لتفعيرررل األدواب عمليرررة التسررروية والرررك كبرررديل عرررن المفاوضررراب مت

االقتطررادية وتطرروير التعرراون اإلقليمرري علررى حسررا  مسررار المفاوضرراب الثناليررة العربيررة ر اإلسررراليلية 
 .ي1)وبمعالل عما قد تؤدي إليال تلك المفاوضاب من نتالج

 

 م :7881ي مؤتمر القاهرة االقتطادي3

 

الية تحقيق الرؤية األمريكية للشررق األوسرط الجديرد  كرسفقد  7881لعام  أما مؤتمر القاهرة 
من خكل التأكيد على أن مشرو  الشرق األوسط اخا في التحقيق فعليا  حير أن المؤسسراب والهيلراب 

.كمرا  التي تقرر إنشاءها لخدمة هاا الغررض قرد قرام بعضرها فعليرا  ومراالال الربعض اآلخرر قيرد التأسريس
نطرا مرن عناطرر السياسرة األمريكيرة فري الشررق األوسرط والتري تررى أطبحب هاه القمم االقتطادية ع

اإلدارة األمريكية ضرورة المحافظة فيها على مطداقية الدور األمريكي وعدم تعريض الوالياب األمريكية 
الن تبدو غير قادرة على تنفيا التالاماتها،ولقد أكد والير الخارجية األمريكي في الرك المرؤتمر علرى الرك 

 :ي2)حير جاء في خطابال التأكيد على النقاط التاليةالتوجال ،

 استمرار مساعدة الوالياب المتحدة كل من يقبل المخاطر من اجل السكم . -

 أن تحقيق السكم في الشرق األوسط من مطلحة الوالياب المتحدة . -

 تأسيس اتحاد شركاب السفر والسياحة في الشرق األوسط والبحر المتوسط . -

 التأكيد على أن مهمة بنك التنمية الشرق األوسط دعم مشاريع القطا  الخاي. -

)بيل كلينتوني للنظام اإلقليمي العربي مرن خركل مشرروعال اإلدارة األمريكيةيمكن أن نحدد رؤية وأجماال 
م وهرى الفتررة المسرماة بمرحلرة الشررق 1999-7883الشرق األوسطي خكل هاه المرحلة الممتدة من 

 االقتطادي في النقاط التالية : األوسط

 المنطقة . فيالتأكيد على أهمية المطالق األمريكية -

                                           

 
 . 179 – 109ص،  21 عدد،م1997(  1)الحقوق مجلة زغلول ،. مشروع السوق الشرق أوسطية من منظور اقتصادي عربي ،  خالد سعد  - 2
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والحلفاء في المنطقة مرن اجرل حمايرة المطرالق األمريكيرة إاألطدقاء  إالتأكيد على ضرورة العمل مع -
أو الدينيرة  األنظمرة الراديكاليرةمرا يسرمي وفقرا للنظررة األمريكيرة  ،وبالتالي مواجهة التهديداب مرن قبرل 

 على حد سواء. 

التأكيررد علررى أهميررة البعررد االقتطررادي عنررد طرررح المشرررو  الشرررق أوسررطي ،فالسرركم القررالم علررى  -
 معاهداب بمعالل عن قاعدة مرتبطة بترتيباب اقتطادية هو سكم من النو  البارد.

ون قيررام تكامررل د ةأضررعاف وفشررل النظررام العربرري وحرمانررال مررن مقومرراب النجرراح واالسررتمرار والحيلولرر-
 اقتطادي عربي. 

ضررررورة إدمررراا إسرررراليل ضرررمن النظرررام الشررررق أوسرررطي الجديرررد وبالترررالي إنهررراء المقاطعرررة العربيرررة  -
 المفروضة عليها. 

 

 

 الشرق األوسط اإلطكحي :  مشاريع :ثالثا 
في أجواء ما عرف بالحر   للرؤية األمريكية للشرق األوسط اإلطكحيتبلورب المكمق العامة 

واحرتكل  1997على مرا يسرمى إاإلرهرا  العرابر للقرارابإ بعرد أحردار الحرادي عشرر مرن سربتمبر/أيلول 
االبررني فرري المرحلررة الكحقررة بعررد احتكلهررا ) حيررر طرحررب اإلدارة األمريكيررة برروش ي1)أفغانسررتان والعررراق

انيررة فرري فرري قمررة الثمي 2)العررراق  مشرررو  الشرررق األوسررط أطلررق عليررال اسررم )الشرررق األوسررط الكبيررري
والحكرم الطرالق،  ةم وركرالب هراه المررة علرى مرا أسرمتال تشرجيع الديمقراطير1991المتحدة عام  بالواليا

وبناء مجتمع معرفي ،وتوسيع الفري االقتطادية ، حير رأب هاه اإلدارة بأنرال طالمرا تالايرد عردد األفرراد 
ي التطرررف واإلرهررا   المحرررومين مررن حقرروقهم السياسررية واالقتطررادية فرري المنطقررة ستشررهد اليررادة فرر

،كما سريمثل الرك تهديردا مباشررا السرتقرار المنطقرة وبالترالي ةوالجريمة الدولية والهجررة الغيرر المشرروع
واسررتندب فرري منطلقاتهررا الهادفررة إلررى حتميررة إطرركح دول الشرررق األوسررط علررى المطررالق األمريكيررة، 

تفررريب اإلرهررا  والجريمررة المنظمررة بررالنظر إلررى أن هرراه المنطقررة الملتهبررة مررن العررالم باتررب إمحضررنا ل
                                           

 -
 199عددأكتوبر ،مجلة السياسة الدولية ، األبعاد السياسية واالستراتيجية–وسط الكبير األاحمد سليم البرصان،مبادرة الشرق  للمزيد انظر 1

 القاهرة . م2002لسنة
 انظر أي ا 13/2/2002نص مشروع االميركي للشرق األوسط الكبير كما جاء في جريدة الحياة بتاريخ - 2

http://www.egypty.com/kabreet/issue17/  
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والهجررررة غيرررر الشررررعيةإ وغيرررر الرررك ممرررا بررراب يهررردد أمرررن الواليررراب المتحررردة نفسرررها ويقلرررق العرررالم 
دوال شرررديدة التبررراين واالخرررتكف علرررى المسرررتوى الثقرررافي  الرؤيرررة األمريكيرررة جمعرررب حير إالمتحضررررإ.

بردأ مرن المغرر  حترى أفغانسرتان والتنموي، فهي تتحدر عن شررق أوسرط واحرد كبيرر ينبغري إطركحال ي
سرراليل. وبرررب  دواعري اإلطركح  الجديردة  األميركيرةالرؤيرة مرورا بنيران وباكستان إضافة إلى تركيرا واق

إبالتخلف الشديدإ الاي تعيشال دول المنطقة واستشهدب فري الحردير عرن مظراهر هراا التخلرف باألرقرام 
اللررراين أعررردتهما  ي1)1993و 1991لعرررامي ة البشرررريواإلحطرررالياب التررري جررراءب فررري تقريرررري التنميرررة 

مجموعرة مررن المثقفررين العررر  بتمويررل مررن األمررم المتحرردة وتحرردثا عررن نقرري الحريررة والمعرفررة وتمكررين 
تفطررريكب كثيررررة لسرررد الفجرررواب السرررابق اكرهرررا، ففررري مجرررال  الرؤيرررة كمرررا احتررروب .العمرررل نالنسررراء مررر

بع منراطق فري العرالم حطرلب البلردان العربيرة الديمقراطية على سبيل المثال تحدثب عن أنال إمن بين س
إتقرديم مسراعداب تقنيرة عبرر  الرؤيرة . ولهراا اقترحرب ي2)على أدنى درجة في الحرية أواخر التسعينابإ

تبررادل الاليرراراب أو النرردواب إلنشرراء أو تعاليررال لجرران انتخابيررة مسررتقلة لمراقبررة االنتخابرراب واالسررتجابة 
تناولرب الرؤيرة الفساد في بلردان الشررق األوسرط وكيفيرة إطركحال  للشكاوى وتسلم التقاريرإ.وفي مجال

ضرورة تبني مبادئ الشفافية ومكافحة الفساد ومناقشة إستراتيجياب وطنية لمكافحة الفسراد،  األمريكية
وتعاليررال المجتمررع المرردني مررن خرركل تشررجيع الحكومرراب فرري المنطقررة علررى السررماح لمنظمرراب المجتمررع 

اليادة التمويل المباشر للمنظماب المهتمة بالديمقراطية وحقوق اإلنسان وتبادل المدني بالعمل بحرية، و 
نشاء شبكاب إقليمية وتمويل  غير حكومية تعمل في اتجاه التوطل إلى تقويم سنوي منظماب الالياراب واق

للجهود المباولرة مرن أجرل اإلطركح القضرالي أو حريرة اإلعركم فري المنطقرة. وفري مجرال بنراء مجتمرع 
تعاليال جهود محرو األميرة و ترجمرة المؤلفراب الككسريكية لردى  ضرورة تناولب الرؤية األمريكيةفة المعر 

عرادة نشرر الكتر   ةدول الثمانيالمجموعة  في مجاالب الفلسفة واألد  وعلم االجتما  وعلروم الطبيعرة واق
لررى المرردارس والجا  دعرربكمررا  معرراب. والككسرريكية العربيررة النافرردة والتبررر  بهررا إلررى المكتبرراب العامررة واق

إلررى عقررد إقمررة الشرررق األوسررط إلطرركح التعلرريمإ قبررل انعقرراد قمررة الرردول الثمرراني  الرؤيررة األمريكيررة
مرا أسرمتال بمبرادرة تمويرل الرؤيرة .وفري مجرال توسريع الفرري االقتطرادية تضرمنب ي3)الطناعية الكبررى

ةإ، وكرالك مبرادرة التجرارة النمو من خركل إإطركق حريرة الخردماب الماليرة وتوسريعها فري عمروم المنطقر

                                           
 ،برنام  األمم المتحدة اإلنمائي, والصندوق العربي لإلنماء االقتصادي واالجتماعي 2003 -2002انية العربية للعامالتنمية اإلنس يتقرير  - 1

 .نيويورك 2003األولى الطبعة:
 ....،مصدر سابق برنام  2003 -2002التنمية اإلنسانية العربية للعام يتقرير  - 2

 http://www.islamonline.net/arabic/mafaheemانظر احمد ثابت في - 3
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إلرى  الرؤيرة األمريكيرة التي ركالب على انضمام بلردان المنطقرة إلرى منظمرة التجرارة العالميرة.كما تهردف
إحدار تغييراب ثقافية عميقرة علرى عردة مسرتوياب أهمهرا النظرام التعليمري والخطرا  الرديني والمكونراب 

نسانية ظاهرية تتعلق بردور المررأة فري  القومية في تركي  الثقافة العربية. كل الك مع دعواب ليبرالية واق
تعمرد الررليس األمريكري بروش فري كمرا  الحياة العامة ودور المنظماب غير الحكومية والمجتمع المدني.

أن يغفررل الحرردير عررن الطرررا  العربرري ي 1)1991وحتررى نهايررة فبرايررر  1993خطبررال منررا نهايررة عررام 
طرررها علررى قضررية التغييررر السياسرري فرري هرراه المنطقررة الترري اإلسررراليلي أو إسرركم الشرررق األوسررطإ، وق

سرراليل وتركيرا إلرى جانر  كرل الردول العربية. أن  عليرال يمكرن القرول طارب تضم أفغانستان وباكستان واق
مشرررو  الشرررق األوسررط الكبيررر عبررارة عررن أفكررار غيررر معرردة جيررد ا ومتنرراثرة وال تشرربال خطررة محررددة أو 

اإلدارة مررررق الجانرررر  المتعلررررق بررررالتغيير الررررديمقراطي الرررراي تريررررده مشررررروع ا متكررررامك ، فمررررن أهررررم مك
عنردما  1993فري خطابرال فري السرادس مرن نروفمبر يبروشاألمريكي)الررليس  هوما تحدر عنرالاألمريكية

وطررف المجتمررع الررديمقراطي النرراجق المنشررود بأنررال مجتمررع يضررع حرردود ا علررى سررلطة الدولررة وسررلطة 
ابة إلرادة الشع  بردال  مرن االسرتجابة إلرادة النخبرة فقرط، وهرو الجيش؛ لكي تتمكن الحكومة من االستج

المجتمع الاي يشجع قيام المؤسساب المدنية السليمة وتشكيل األحالا  ونقاباب العمال ووجود الطحف 
ووسالل اإلعكم المستقلة، أمرا اقتطراد هراه المجتمرع فهرو قرالم علرى اقتطراد القطرا  الخراي ويضرمن 

يعاقرر  الفسرراد ويخطرري االسررتثماراب فرري قطرراعي الطررحة والتعلرريم للمررواطنين حررق الملكيررة الفرديررة و 
ويعترف بحق المرأة، وبردال  مرن توجيرال مواطنيرال نحرو كراهيرة ورفرض اآلخررين يسرعى إلرى تحقيرق امرال 

ا قدم كولين باول والير الخارجية مبرادرة الشرراكة األمريكيرة شررق األوسرطية، . شعبال وبهاا المعنى أيض 
لى جان  ا لقضايا االقتطادية التي تتشرابال مرع مرا ورد فري خطرا  بروش سرالف الراكر، اكرر براول أن واق

طرممب لرردعم الرجرال والنسراء والشرربا  فري الشررق األوسرط فرري سرعيهم نحرو الديمقراطيررة  الرؤيرةهراه 
في هاا الطدد والتري تتضرمن مرا  اإلدارة األمريكية وتحدر عن برامج والحرياب المدنية وحكم القانون، 

  :ي2  )ييل

                                           
الجديد  ،الكبير أممشروع اميركي يرسم خريطة جديدة للمنطقة الشرق األوسط   ، سيد محمد الداعور ش - 1
 خريطة جديدة للمنطقة كي يرسم،ري،http://www.al-jazirah.com.sa/magazine/16032004/almlfsais)،في

 جديدة للمنطقةخريطة  روع أمريكي يرسم (الجديد ) شرق ) الكبير ( أمال

 (الجديد ) الشرق ) الكبير ( أم
 .،في موقع2002 / 12/  12في  الخطاب وزير الخارجية الواليات المتحدة األميركية كولن باول في مؤسسة التراث في واشنطن النص - 2

http://mostakbaliat.com/petrol.html. 

http://www.islamonline.net/arabic/mafaheem/2004/03/article01.shtml#9#9
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ي ف مساعدة المنظماب غير الحكومية واألفراد المنتمين إلى جميع الفلاب السياسية العاملين -
 سبيل اإلطكح السياسي من خكل الياب كطندوق ديمقراطية الشرق األوسط. 

نظماب مو لمستقلة،ادعم إنشاء ماليد من المنظماب غير الحكومية وشركاب وسالل اإلعكم  -
 إجراء االستفتاءاب ومؤسساب الفكر والرأي وغيرها. 

 برامج شفافية النظم القانونية والتنظيمية وتحسين إدارة العملية القضالية.  -
 رهم من المسلولين المنتخبين. التدري  للمرشحين لمناط  سياسية وألعضاء البرلماناب وغي -
 التدري  والتبادل للطحفيين في الطحف التقليدية والطحافة اإللكترونية.  -
  

يمينية  وهي  رؤية األمريكية الجديدة رؤيتال الشرق األوسط الكبير في وأجماال يمكن القول أن 
الطهيوني  -العربي  محافظة ال تدرك أهمية إيجاد حلول للطراعاب اإلقليمية وعلى رأسها الطرا 

وضرورة خروجها من العراق كمدخل لتخفيف حدة االستقطا ، وال تدرك جسامة التناقض الكالن بين 
عدم إمكانية التوفيق بين الضرباب الوقالية التي تتبناها هاه اإلدارة ومتطلباتها األمنية في إطار 

ية األمريكية للشرق األوسط كما أن الرؤ محاربة ما يسمى اإلرها  وبين اإلطكح الديمقراطي.
تقرير األمم المتحدة للتنمية وبشكل انتقالي، أسقط  من السلبياب الواردة في والاي انطلق اإلطكحي

التقرير حول التحدياب والمخاطر التي واجهب وتواجال اإلطكح بسب  استمرار  أهم ما ورد في
 .اإلسراليلي لألراضي العربية االحتكل

 
 
 
 

 القسم الثالر 
 : تحليلية  بالخكطة واستنتاجا

الوالياب المتحدة االميركية اتجاه النظام  سياسة منحني  هاه الدراسة محاولة لتتبعتشكل 
وتحديدا منا بروال هاا المفهوم في السياسة  أوسطيةالشرق  هامشاريع إطار فياإلقليمي العربي 

 فترة رلاسة بوش )االبن ي. إلىاالميركية 
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السياسة االميركية  فيوالعوامل المؤثرة  أمريكيا األوسطمفهوم الشرق الدراسة أوضحب كما 
 . أوسطيةالشرق  األمريكيةالمشاريع  أهمتناول  إلى باإلضافة األوسطاتجاه منطقة الشرق 

 نطوغ الخكطة واالستنتاجاب التحليلية التاليين : أنوفى ضوء ما ورد يمكن 
من خكل مفهوم الشرق األوسط والاي يهدف إلى تنطلق الرؤية األمريكية للنظام العربي ي7

نشاء بني تنظيمية مؤسسية تسهم بشكل تدريجي وتراكمي في إعادة  إيجاد وقالع مادية ملموسة واق
النظام العربي وفقا لطيغ جديدة يتم فيها إدماا دوال وقومياب أخرى غير عربية وعلى وجال األخي 

 .المشتركة وربط كل الك بالسياسة االميركية المنطقة من خكل السوق إطاردمج إسراليل في 
يأن الهدف من المشرو  االميركى القديم الجديد )الشرق األوسط يالحفاظ على المطالق 1

 االميركية في المنطقة العربية وهى :
 الحفاظ على استمرار تدفق النفط العربي بأسعار معقولة -
 الحفاظ على امن إسراليل -
تسعى السياسة االميركية إلى تحقيق االستقرار في المنطقة )السكم ولتحقيق هاين األمرين -

سراليل.  يمن خكل تشجيع التوطل إلى اتفاقياب سكم مابين العر  واق
عدة خطط ومشاريع مرحلية منها  إلى األوسطلمفهوم الشرق  األمريكيةياستندب الرؤية 3

تتطور الرؤية  دولي أو إقليميحير انال مع بروال أي متغير  واإلطكحيواالقتطادي  العسكري
ومع نهاية هاه الحر  وبروال  عسكريالحر  الباردة كان هناك شرق اوسطى ،فمع بروال  األمريكية
سبتمبر واحتكل  77 إحدارومع  اقتطاديبعد انهيار االتحاد السوفيتي برال مفهوم  األحاديةالقطبية 

 سياسة الوالياب المتحدة اسة محاولة لتتبع تشكل هاه الدر  . اإلطكحيبرال مفهوم والعراق  أفغانستان
العربي من خكل مفهوم الشرق األوسط أي منا بروال  اإلقليمي األمريكية اتجاه رؤيتها نحو النظام

 . ياالبن )هاا المفهوم في السياسة األمريكية إلى فترة رلاسة بوش
 
تعبيرا عن  تأتي حي األمريكية للشرق األوسط اإلطك ةالثالثة للرؤيأن المرحلة  كما ي 1

الحضور الجديد والمختلف للوالياب المتحدة في المنطقة والاي طار ضاغطا عليها وغير قانع 
بأنماط التأثير السابقة فيها عبر بوابة التوافق الغربي الواسع حولها، أو من خكل التفاهماب مع 

قضايا فرعية أو خكفية )تورط  دولها الكبرى المعتدلة، وناالعا إلى حطارها عبر األدواب الطغيرة من
بعض العر  في أحدار سبتمبري أو إشكالية )الموقف من الديمقراطيةي والتي قادب تدريجيا 

األوليين المرحلتين وتطاعديا إلى مبادرة الشرق األوسط الكبير التي تتسم بأمرين يميالانها عن 
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 ي:1)للطرح
 

، ومن التحديد إا يضم ليس فقط ”لكبيرا“هو االتسا  الجغرافي الملحوظ من الوطف  :  أوال
الثانية، بل تركيا  المرحلة األولى، أو تركيا وحدها في  المرحلة باكستان وتركيا كما كان في 

يران بجان  العر  و وهما الركيالتان الدالمتان للشرق األوسط ” إسراليل”وباكستان وأفغانستان واق
 طغيرا كان أو كبيرا.

األوليين  المرحلتين فعلى عكس ” التغيير الشامل“طلو  من الطرح وهو العمق الوظيفي الم :نياوثا
من تيار الشرق أوسطية واللتين استهدفتا أبعادا سياسية واستراتيجية ضد االتحاد السوفييتي أو 

إحدار تغييراب ثقافية  المرحلة الثالثة ، تستهدف ”اإلسراليلي“ -تكيفا مع متطلباب الطرا  العربي
مستوياب أهمها النظام التعليمي، والخطا  الديني! فضك عن المكوناب القومية في  عميقة على عدة

نسانية مثل دور المرأة في الحياة  ن استبطنب هاه األهداف لمطال  ليبرالية واق تركي  الثقافة العربية واق
 العامة، ودور المنظماب غير الحكومية والمجتمع المدني، والمشاركة الديمقراطية وغيرها.

 
ينبع من حقيقة مهمة تميالها عن سابقتيها، فبينما مثلب  المرحلة لعل العمق الاي تتسم بال هاه و 

استجابة لتحوالب دولية باألساس من قبيل تدشين وممارسة سياساب الحر   المرحلتين السابقتان 
عادة بناء التحالف الغربي في  القضاء األولى، ثم تجاوال تلك السياساب نفسها و المرحلة الباردة واق

الثانية، فنن األخيرة تأتي كاستجابة لمحطلة  المرحلة  على جيوبها وأنماط الطرا  التي شكلتها في
سبتمبر  77نوعين من التحوالب: األول خارجي يتمثل في النالعة اإلمبراطورية المتنامية باريعة 

التسعيناب والتي غاب  والمرتكالة على فجوة القوة الشاملة مع اآلخرين لمطلحة الوالياب المتحدة منا
بدورها االتجاهاب المحافظة واليمينية في العقل السياسي األمريكي. أما الثاني فهو داخلي يتعلق 

وحتى احتكل العراق، فلم  الخليج الثانيةبالحالة العربية الراهنة التي تشهد نموا في ضعفها منا حر  
من تلك النوعية التي تهدف إلى  رؤية ر يكن متطورا أن تطرح قوة دولية أخرى في عالمنا المعاط

إعادة رسم مكمق الثقافة القومية حتى في جارها الديني ما لم تكن قد تمكنب من مفاتيق عديدة 
وكرسب لنفسها وجودا غير مناال  فيال على الك النحو االستثنالي الاي تجسده الوالياب المتحدة منا 

 احتكلها للعراق.
كونها ال ” الكبير“الشرق األوسط  مشرو   لطرح الثالثة المرحلة ي ولعل األمر األكثر خطورة ف

كأساس إلغكق ” اإلسراليلي”-من ضرورة حل الطرا  العربي ” الشرق أوسطية“تنطلق كسابقتها 
ملفاب الجغرافيا السياسية المفتوحة وطراعاتها الموروثة من القرن العشرين، لتستبدل بها ملفاب 

                                           
1 -http://www.alkhaleej.ae/articles/show_article.cfm?val 
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لقالمة على أنماط التعاون والتكتل وتدعيم النالعة العالمية المفترض كونها الجغرافيا االقتطادية ا
نما من إمكانية أو  تحييده بتحويلال إلى مشكلة عادية فرعية ” وهم“روحا للقرن الحادي والعشرين، واق

قد تحل أو ال تحل، ألن الغاية النهالية أطبحب شل قدرة المنطقة على إفراال العنف أو اإلرها  على 
يهدد األمن األمريكي ادعاء، إضافة لمشرو  اليمين المحافظ لبسط السيطرة العالمية وتلبية نحو 

الحاسم على الدول العربية، ونال  ” االسراليلي“مطال  المجمع الطناعي العسكري، وضمان التفوق 
  عقيدة القومية العربية في الحقيقة 

   طرح المشرو  إلى انقسام الدول العربية حول الموقف منال وظهرب أربعة مواقف: أدىي 9

في طياغتال وجاء من  المجموعة األولى: رفضب المشرو  وعلل بعضها سب  الرفض ألنها لم تشترك
   الخارا.

   المتحدة. شرو  وطالبب بفتق حوار بناء مع الواليابالمجموعة الثانية: أيدب الم

جراء االتطاالب مع    الوالياب المتحدة. المجموعة الثالثة: نادب بالترير واالنتظار واق

   الوالياب المتحدة. المجموعة الرابعة: تحفظب على المشرو  وطالبب بنيضاحاب وتفسيراب من

لإلطكح االجتماعي والثقافي  نطقة على تبني مفهومهاباختطار تريد الوالياب المتحدة حمل دول الم
والدخول بشراكة مع معظم دول المنطقة  والسياسي واالقتطادي. وتبدأ بالخطخطة واقتطاد السوق

مطراعيها أمام إإسراليلإ والهرولة في تطبيع العكقاب معها  وبمناطق التجارة الحرة وفتق الحدود على
نهاء المقاطعة العربية الوالياب  وضعبمقاومة االحتكل اإلسراليلي كما ان الماضي ووقف ونسي واق

إلى شعو  وحكوماب  المتحدة المشرو  دون مراعاة لمواقف ومطالق وثقافة شعو  المنطقة، وتوجهها
بعض القادة العر  لخدمة  المنطقة لنيل رضاها لضمان استمرار وجود قواعدها العسكرية وابتالاال

 . الفلسطيني سراليلية وعلى حسا  حقوق الشع المخططاب األمريكية واإل
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 العربية :المراجع 

 
أحمد ثابب، مخاطر وتحدياب المشرو  الشرق أوسطي، مستقبل ا لعالم  ي7

 .7889، شتاء 71اإلسكمي مالطا : مركال دراساب العالم اإلسكمي، العدد 

ة ،مكتبة االنجلو احمد يوسف احمد ،محمد البارة ،مقدمة في العكقاب الدولي ي1
 م.7899مطرية ،القاهرة ،

احمد طدقي الدجانى ، الجاور التاريخية للشرق األوسط ،المركال القومي  ي3
 .م1997يناير  11،العدد  األوسطلدراساب الشرق 

إنعام رعد، الطهيونية الشرق أوسطية والخطة المعاكسة، شركة المطبوعاب  ي1
 .7881والنشر، بيروب  للتواليع

، 1999ين شعبان، االستراتيجية العسكرية اإلسراليلية عام أحمد بهاء الد ي9
 .7883القاهرة، دار سيناء للنشر، الطبعة األولى 

األبعاد السياسية –احمد سليم البرطان،مبادرة الشرق األوسط الكبير  ي1
 .م القاهرة1991لسنة 799واالستراتيجية ،مجلة السياسة الدولية ،أكتوبرعدد
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السياسية لمفهوم الشرق األوسط، رسالة ماجستير أيمن أبو اليتون، األبعاد  ي1
 .7888، بغداد غير منشورة، جامعة ال البيب، معهد البيب الحاكمة

،حياتي ،ترجمة حسام الدين منطور ،دار الري للنشر ،دمشق  نبيل كلينتو ي9
 م1991،

الطهيوني ،ااب –توفيق ابوبكر ،الوالياب المتحدة األمريكية والطرا  العربي  ي8
 .7م ط7891لطباعة والنشر الكويب السكسل ل

برنامج األمم المتحدة  1993 -1991التنمية اإلنسانية العربية للعام يتقرير  ي79
األولى الطبعة: ،اإلنمالي, والطندوق العربي لإلنماء االقتطادي واالجتماعي

 .نيويورك 1993

تقرير حول عملية السكم في الشرق األوسط ،الدوافع واالنعاكساب  ي77
م 1991لسنة  79،78،مركال دراساب الشرق األوسط عددان ي7887-1997)

 األردن

يحسرررن كنعررران، مسرررتقبل العكقررراب العربيرررة األمريكيرررة، دار الخيرررال، الطبعرررة 77
  .1999األولى، 

 

حسررين معلرروم، التسرروية فرري المررن العولمررة، القطرر  االمريكررى ،محاولررة ي 71              
 .7883،ابريل 771الدولية عدد االنطكق وتحدياب المنافسة ،مجلة السياسة

يحمدي عبد الرحمن حسن، العولمة واثارها السياسية في النظام اإلقليمي 73
 .1999، أغسطس 199العربي رؤية عربية مستقبل العربي، 

الغلول ،. مشرو  السوق الشرق أوسطية من منظور اقتطادي  يخالد سعد71
 .17م،عدد 7881ي  7لحقوق )مجلة اعربي ، 

م إمام معهد واشنطن لسياسة 79/9/7883لقاه مارتن أنديك في يخطا  أ79
 م7883الشرق االدني ،منشوراب األعكم الموحد الفلسطيني م.ب.ف تونس 

ريتشارد نيكسون، الفرطة السانحة، ترجمة أحمد طدقي مراد، القاهرة، دار ي 71
 ،7881الهكل، 
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م ،دالرة 7891-7938ي وثالق فلسطين ،مالتان وثمانون وثيقة مختارة ،71
 م7891الثقافة م.ب.ف 

،في  ني ودودة بدران ،توجهاب السياسة الخارجية األمريكية في عهد كلينتو79
الوالياب المتحدة والوطن العربي ،القاهرة،معهد الدراساب والبحور العربية 

 .م7881
هل هي خيار الوحيد –الشرق األوسطية –ي سكمة احمد سكمة واخرون 78

 .7889للترجمة والنشر ،القاهرة  ،مركال األهرام
طكح أحمد الكى، النظام العربي والنظام الشرق اوسطى ،طرا  األهداف ي 19

 .7889والمطالق ،القاهرة ،دار العالم الثالر ،ط،
طال عبد العليم، السوق الشرق أوسطية في معادلة السكم العربي ر ي 17

ة : مركال الدراساب السياسية ، القاهر 733اإلسراليلي، كراساب استراتيجية، العدد 
 .7889واالستراتيجية باألهرام، 

عبد الفتاح ألجبالي، المؤتمراب االقتطادية الشرق أوسطية، األهداف ر ي 11
 .7881ربيع  39النتالج ر التوقعاب، مجلة الدراساب الفلسطينية عدد 

محمود إسماعيل ،اتجاهاب حديثة في علم السياسة  -على الدين هكلي 13
لجنة العلمية للعلوم السياسية واإلدارة العامة بالمجلس األعلى للجامعاب ،ال

 م.7888،القاهرة 
عبد المنعم السيد علي، الوالياب المتحدة األمريكية وعكقاتها االقتطادية مع ي 11

 .م7891أقطار الخليج العربي ،مركال دراساب الخليج العربي ،القاهرة 
ديد في الفكر السياسي األمريكي ،بيروب فؤاد نهرا، الشرق األوسط الجي 19
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