
  سطينيةالع�قات ا�مريكية الفل
  

لم يكن لدى الو#يات المتحدة ا�مريكية حتى الحرب العالمية ا�ولى سياسة واضحة أو موقف 
فقد كان اھتمامھا بالمنطقة حتى ذلك الوقت يقتصر على . محدد بشأن الشرق ا�وسط وفلسطين

ى ولفترة غير أنه وبعد الحرب العالمية ا�ول. الروابط الثقافية والتبشيرية والتجارية المحدودة 
قصيرة فقط تغيرت طبيعة ا#ھتمام ا�مريكي بفلسطين والشرق ا#وسط  فرغم أن الو#يات 

ا# أنھا أصبحت مھتمة بمستقبل المنطقة السياسي كجزء من  ١٩١٧المتحدة دخلت الحرب عام 
وقد تمثل ذلك في تأييد الرئيس ويلسون لوعد بلفور وقرار الكونجرس ، تسوية س�م عامة 

تأييد اقامة وطن قومي لليھود في فلسطين مع ضمان الحقوق المدنية  ١٩٢٢كي عام ا�مير
على )وارن ھاردنج (وقد صادق الرئيس ) وھي نفس أفكار وعد بلفور(والدينية للطوائف ا�خرى

وافقت الو#يات المتحدة رسمياً على ا#نتداب البريطاني على  ١٩٢٤وفي عام  ، ھذا القرار 
  .فلسطين 
ك فقدت الو#يات المتحدة أي اھتمام كان لديھا بالنسبة للمستقبل السياسي للشرق ا#وسط وبعد ذل

وفلسطين وانحصر اھتمامھا مرة أخرى في حماية المصالح الثقافية والتجارية وا#قتصادية 
ل�مريكيين ھناك وذلك بعد فشل سياسة الرئيس ويلسون في اخراج الو#يات المتحدة من سياسة 

تي تبنتھا منذ مبدأ مونرو وقد استمر الموقف ا#مريكي ھذا لعدة سنوات بعد الحرب العزلة ال
وكانت . العالمية الثانية الى أن عجزت بريطانيا عن تولي المسؤولية في القضية الفلسطينية  

  . ١٩٤٨وقرار قيام اسرائيل عام   ١٩٤٧الو#يات المتحدة من أبرز الداعمين لقرار التقسيم عام 
  

وقد تحددت ھذه  ١٩٤٨رت الساسة ا#مريكية تجاه فلسطين بتطورات كثيرة بعد عام لقد م
  : السياسة بعاملين 

  
، سياسة الو#يات المتحدة تجاه المنطقة ككل والتي كانت تتم من منظور الصراع الدولي  -١

والدور الذي لعبته اسرائيل في اطار دفاع الو#يات المتحدة عن مصالحھا السياسية 
  .اتيجية في الشرق ا#وسطوا#ستر

الع�قة بين الو#يات المتحدة واسرائيل والتعاطف ا�مريكي بشكل عام مع تلك الدولة  -٢
 .والذي يرجع #سباب استراتيجية  ودينية واقتصادية واع�مية 

  
وشھدت فترة الخمسينيات سعي الو#يات المتحدة ادخال الشرق ا#وسط  في نظام الدفاع 

وكانت المصالح . اطار السياسة ا#مريكية ضد ا#تحاد السوفييتيالغربي وذلك ضمن 
ا#مريكية في ھذه المرحلة تتطلب التقرب من البلدان العربية  مما يعني التصادم مع التعاطف 

غير أن ھذا التوتر ، ا#مريكي مع اسرائيل مما أدى الى توتر الع�قات ا#مريكية ا#سرائيلية
   قد تفاوت من فترة #خرى
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