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ميركية األ حكومةتعجز ال الوحيدسببها في الشرق األوسط  المتراجعةأّن مكانة الواليات المتحدة  تعتبرناالصحف، ال نشرهما ت لو أردنا تصديق
دة وقررت المضي دور الواليات المتحتراجع تقّبلت الحكومات في المنطقة تكليف نفسها تعناء تحقيق المصالح األميركية. استجابًة لذلك،  وتعدم

 الواليات المتحدة. وجهات نظرقدمًا غير آبهٍة كثيرًا ل

العالقات الدولية في الشرق األوسط وتعالقات الواليات المتحدة مع دول المنطقة.  حّركت ةكثير تعن تعوامل  تغفل لألمورقراءة هذه الغير أّن 
الدول يومًا بعد  يكتشكتفوق فيها المخاوف الداخلية تلك الخارجية وحيث يزداد  الجديدة التيتهديدات الفما يهّم المنطقة فعاًل اآلن هو بيئة 

يمة التي كانت الواليات المتحدة لم تعد تساوي القبأّن  ال تقول وهيتنتشر جديدة  ، بدأت فكرة  ةلبيئ. وفي هذه االغربيحكمة التحرر بمدى يوم 
رًا في مكانة الواليات يأوباما تلعب دورًا كب حكومةال شك في أّن قرارات و  .في معظم الحاالت ، بل أّنها باتت تعبئًا أيضاً فحسب تساويها من قبل

 في المعادلة أيضًا ولم تحَظ بحقها الكامل من التقدير بعد. تدخل تعوامل تاريخية أكبر  ثمة، إّنما في المنطقةالمتحدة 

ارها ضامنًا باتعتبتعليها  لالدو لطالما اتعتمدت  التيالشرق األوسط منطقة قوة كبرى في  شّكلمنذ خمس وسبعين سنة والواليات المتحدة ت
حكومات  انتُنشئ تيندبمنت تينقسمًا كبيرًا من تعشرينيات وثالثينيات القرن العشرين كقو خارجيًا لألمن. فقد أمضت كل  من فرنسا وبريطانيا 

ادات وأداروا باالقتص المندوبون السامون األوروبيونم ومن جهتهم، تحكّ . خارجية واستعمارية مواقعاتعتبرها السكان المحليون أكثر من مجرد 
ع الواليات المتحدة السعودية بتحالف م العربية عندما رحبت المملكةفعت قوانين الغرب. لذا، وا الهيئات التشريعية التي اتبأأنشأجهزة الشرطة و 

حكومة األكثر تدينًا في العالم وبين ال تظهر تعلى أنهاتعالقًة دائمًة، ومستبعدة وفقًا للبعض، بين حكومتها التي  نشأتوأ 5491في العام 
ن، أي لم يكن لدى الواليات المتحدة، برأي السعوديي ويعود السبب في ذلك جزئيًّا إلى أنه األكثر تعلمانية، تظهر تعلى أنهااألميركية التي 

 للمملكة. مخططات ضد الحكم الداخلي

نى في أغلب ما تعفي إطار حرب باردة شدد تعلى أهمية "بناء قدرات الشركاء"،  بعد الحرب العالمية الثانية برزت السياسة الخارجية األمريكية
 إنشاء قوة مقاتلة قادرة تعلى المساتعدة لدحر العدوان الخارجي، وبخاصة بالتعاون مع القوى األميركية. وكانت تعملية تعاصفة الصحراء األوقات

(Operation Desert Storm)  أن تفيد العالقة مع الواليات المتحدة. بعدما  فيها كان من المتوقع التينوع حاالت الطوارئ بالضبط هي
دولًة شريكًة بعثت جنودها لحماية المملكة  01، قادت الواليات المتحدة تحالفًا يضم أكثر من 5441غزا صدام حسين الكويت في العام 

 الحدود.  إلى ما وراءالقوات العراقية  تعادةالعربية السعودية ومن ثم إل

يركي أي صلة بالحكم ال في العراق وال في السعودية. وتعندما ضغطت الواليات المتحدة تعلى الكويت إلتعادة تشكيل ولم يكن لهذا العمل األم
م يهدد هذا أيضًا، لأتوا من بعده ه األمراء الذين حلسبقت غزو صدام والذي برلمانها الذي كان األمير الكويتي قد حله في السنوات التي 

 سائدًا.  ما زاللحلفائها ة تعلى البالد. لذا، كان االتفاق السابق الذي توفر فيه الواليات المتحدة األمن البرلمان سيطرة األسرة الحاكم
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من أجل إرساء  طغضتعندما بدأت هذه األخيرة ت تكانوالواليات المتحدة إّن نقطة التغيير في العالقات بين المنطقة العربية  يقول البعض
احي للرئيس تعلى الخطاب االفتتطموح  بنشر الحرية  ىجورج بوش االبن الثانية. فقد طغ خالل فترة رئيسالديمقراطية وحقوق اإلنسان في 

سسات الحركات والمؤ  نمو ودتعم الديمقراطية إلى تحقيق السعي وتعد فيه قائاًل: "إّن سياسة الواليات المتحدة هيالذي  5111بوش في العام 
 في العالم". أما تعلى أرض الواقع، فسرتعان ما ُترجمت للطغيان حد وضع في يتمثل هدف نهائي لتحقيق وثقافة، أمة كل في الديمقراطية

  تعلى أن حكومة بوش تخدم مصالح شركائها االستبداديين الحاكمين لمدة طويلة. الواقع سياسة فيكلمات الرئيس الطموحة 

تعند سقوط حكومتي مصر وتونس وتعندما بدا أّن المنطقة العربية تشرع في اتجاه جديد  5155في العام كانت  الفعلية غير أّن نقطة التغيير
ّنهم حاولوا بل أ لسقوط الديكتاتوريين، ال نهللو أخذوا يف "اتعتماد الموقف الصائبكليًا. في الواليات المتحدة، شعر الكثيرون برغبة تعارمة في "

المعارضة  حركات تنامي قدرات. وفي إطار هذا التحول، لم يبدأ القادة األميركيين بالتأقلم فحسب مع اهميتعرشولهم تعن نز تسريع حتى 
تعة في الحكومات. ومن أبرز هذه الحركات كانت جما اأيضًا مشاركتهشجعوا ، بل في السابق اإلسالمية التي كانت مترصدة في الظل لعقودٍ 

ية في واشنطن وغيرها من العواصم الغرب مكّرمةً  وبدأت مثل هذه الجماتعات تجد نفسها معززةً  .دةأّنها لم تكن الوحي ، إالّ اإلخوان المسلمين
 نها.طال تكافح للحصول تعلى مكانة في مو رغم أّنها كانت ال تز 

تتكاتف دة ات المتحالوالي أنّ  الزتعماء ىومات القائمة في المنطقة. فقد رأغير أّن هذا الرهان األميركي كان في غير محله بالنسبة إلى الحك
 دادولتز  أنها تعدوة للواليات المتحدة أيضًا. –في تقديرهم  –سيتبّين في ما بعد كان في ذلك الوقت، بل فحسب هم تعدوًة لمع قوى لم تكن 

وتدتعم  مهبل باتت تحجب المساتعدات تعن ،األمور سوءًا، لم تعد الواليات المتحدة توفر المشورة الصادقة حول التحرر والديمقراطية ألصدقائها
 قوات المعارضة السابقة. 

ارضة الداخلية، حركات المع قبل تهديد وجودي منأنها تتعرض لباتت الحكومات الملتئمة في الشرق األوسط تشعر فونما االنقسام أكثر بعد. 
ين كانت أّنها تنتج التطّرف والعداء. ففي حلها ت التي يبدو لحل مشكلة المجتمعا جديدة سانحةفرصًة  في األمر في ما رأت الواليات المتحدة

س الحكومة األميركية بالترويج لسياسات أكثر انفتاحًا. والفرق هنا لي تستجيبالحكومات العربية تميل إلى اتعتماد سياسات منغلقة، كانت 
 فحسب.  اً ظريّ ن

تعاني مصر  نتوكا، يطغيان تعلى أفعال الواليات المتحدة مليء بالتمنيات اً تفكير العرب يلحظون سذاجًة و وفي بلٍد تلو اآلخر، بدأ الزتعماء 
 تخليكان  جرحذا الهأكثر ما أذى  إّنماوالدور المحوري الذي تلعبه في الثقافة العربية. كما الجرح األكثر احتقانًا بسبب ثقلها الديمغرافي من 

 . لهاحليفًا وفيًا جدًا  رغم أّنه كان بسرتعة فائقة السابق حسني مباركالمصري رئيس الواليات المتحدة تعن ال

الزتعماء  ا يثقم يالً الدول العربية تواجه سلسلة من التهديدات الخارجية، وهي تعارض حكومة أوباما حول الكثير منها. فقل ال تزالبالطبع 
ويشعرون  سوريا والعراق، انإير  حليفتيتجاه  التي تتبعهاة ياسيشكون من الس، كما تمدها الواليات المتحدة مع إيرانالعرب باالستراتيجية التي تع

 قائمة االختالفات. تهي ال تن وتبقيها تعلى مسافة من فلسطين. وكما اتعتدنا منذ سنين، بإسرائيلالعالقة الوثيقة التي تربط أميركا  تجاهبظلٍم 

دة من التهديدات الواليات المتححماية إلى  ماسةال اجتهحال اهيشكاو  تعلى استعداد لتخطي ت األخيرةفي السنوارأينا الدول العربية ، كله ومع ذلك
ائها سوء التفاهم، فإّن جزءًا كبيرًا من التوتر بين الواليات المتحدة وحلف حدة األكثر إلحاحًا. وفي حين أّن التشاورات بين الحلفاء تخفف من

ا قريب، ولن يطول األمر مّ في استراتيجيته تع كل  شيئاً أن يبّدال لهماال يرجح الطرفين اللذين  استراتيجياتالعرب يعكس اختالفات جوهرية في 
 في العالقات بينهما.  األمرينعكس  قبل أن
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