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Abstract:  

 Competition is among the pivotal features and it considered  as one 

of he international interaction movement. Generally, relationships 

between all countries, such as relations between individuals, no 

matter how close and cooperative they face, are not without 

manifestations of competition and conflict that may take a peaceful 

structure, and even take the method of violence that sometimes 

reaches the degree of physical confrontation. 

 Since the end of the Cold War, international competition has become 

an inevitable phenomenon that characterizes international relations 

due to the absence of an ideological counterfactual, and as a result 

of many of these forces owe the same ideology as the strongest 

powers on the international scene. It can be noticed  that they are 

competing forces rather than conflicting forces.  Characterized by the 

rules of management of international relationships between these 

most powerful features is competition feature , not the conflict. 

 Accordingly, the phenomenon of international competition is an 

aspect of international dealings. In addition it is a dominant 

characteristic of most international transactions between several 

states, especially when it comes to the economic aspect, as the 

conflict of interests between states necessitates the supremacy of 

competition in international relations. 

 The US-European relations are stated as other manifestations of 

interaction between countries and do not differ too much from other 

international relationships, as they have cases of competition despite 

the manifestations of cooperation and understanding between them 

in many life aspects towards various international issues, but the 

competition between them has its nature and specifics. 

 This topic aims to identify the nature of competition in relations 

between the United States of America and the European Union 

countries in several vital regions of the world, most notably the 

Middle East and the African continent. 

Key words: International Competition, International Relations, 

International Conflict, The Middle East. 
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ي العالقات األمريكية
 
 األوروبية ومحدداته-طبيعة التنافس ف

 
 2  أحمد أبوجناحأنور محمد 

 

 الملخص
ن   ، فالعالقات بي  يعد التنافس من ضمن السمات والمالمح الرئيسية لحركة التفاعل الدولي

ن األفراد مهما تشهد من تقارب وتعاون فإنها ال تخلو من مظاهر  كافة الدول كالعالقات بي 

، بل ويأخذ أسلوب العنف الذي 
ً
 سلميا

ً
يصل إل التنافس والرصاع الذي قد يأخذ شكال

ي بعض األحيان
ن
 .درجة التصادم العضوي ف

ن العالقات  ولقد أصبح التنافس الدولي ومنذ انتهاء الحرب الباردة ظاهرة حتمية تمي 

ي المضاد، وبسبب كون العديد من هذه القوى  الدولية بسبب غياب المعىط األيديولوج 

ي تحملها أكي  القوى عىل الساحة الد
ولية يمكن مالحظة أنها تدين بنفس األيديولوجية الت 

ن بها  ي تتمي 
 من كونها قوى متصارعة وبالتالي فإن السمة الغالبة الت 

قوى متنافسة أكير

ن هذه القوى هي سمة التنافس وليس الرصاع. وعليه فإن  قواعد إدارة العالقات الدولية بي 

 من أوجه التعامل الدولي بل هو صفة غالبة عىل
ً
معظم  ظاهرة التنافس الدولي تعد وجها

ن  ي جانبها االقتصادي حيث أن تضارب المصالح بي 
ن
 ف

ً
ن الدول خاصة التعامالت الدولية بي 

ي العالقات الدولية
ن
 .الدول يحتم سيادة التنافس ف

ن الدول وال تشد عنها،  ها من مظاهر التفاعل بي  وتعتي  العالقات األمريكية األوروبية كغي 

ي  إذ تشهد حاالت من التنافس عىل الرغم من مظا
ن
هر التعاون والتفاهم الظاهرة بينهما ف

كثي  من المواقف تجاه القضايا الدولية المختلفة بيدا أن التنافس بينهما له طبيعته 

 .وخصوصياته

ن الواليات المتحدة  ي العالقات بي 
ن
وي  هدف هذا الموضوع إل التعرف عىل طبيعة التنافس ف

ي  ي عدة مناطق حي  األمريكية ودول االتحاد األوروب 
ن
ق ف وية من العالم ابزرها منطقة الشر

 .األوسط والقارة األفريقية

ن  ي أهمية هذا الموضوع من خالل محاولة إلقاء الضوء عىل واقع العالقات بي 
كما تأب 

ي النظام 
ن
ي بوصفهما من القوى الرئيسية ف الواليات المتحدة األمريكية واالتحاد األوروب 

 .الدولي 

ق األوسطالتنافس : الكلمات المفتاحية ، الشر ي ، االتحاد األوروب   .الدولي
 
 

 المقدمة: 

، كقيام الوحدة  ى عىل الصعيد العالمي ي تحوالت كي 
شهد النظام الدولي مع بداية العقد التاسع من القرن الماضن

اكية وقيام حرب الخليج الثانية ساهمت هذه  ، وتفكك المنظومة االشي  ي
األحداث األلمانية، وانهيار االتحاد السوفيت 

اكي بقيادة 
ن المعسكرين االشي  ي النظام الدولي بي 

ن
ي انهاء الحرب الباردة كنمط للتفاعالت الرئيسية ف

ن
ها مجتمعة ف وغي 

ن بوجود  ي والرأسمالي بقيادة الواليات المتحدة األمريكية، األمر الذي نجم عنه بروز وضع دولي جديد تمي 
االتحاد السوفيت 

ي قيادة هذا الوضع الدولي الجديد ، مع تنامي العامل االقتصادي الذي اصبح يشكل  قوة عسكرية ذات سمة انفرادية
ن
ف

 عن قاعدة القوة العسكرية. 
ً
ي تعريف وتبيان قوة الدولة بوصفه بديال

ن
 ف
ً
 رئيسيا

ً
 محورا

ن  ي المضادأصبح التنافس الدولي ومنذ انتهاء الحرب الباردة ظاهرة حتمية تمي  وبسبب غياب المعىط األيديولوج 

ق األوسط والقارة  اتيجية واالقتصادية أبرزها الشر العالقات الدولية إذ شكلت العديد من مناطق العالم بأهميتها االسي 

ن الواليات المتحدة  يكي  ن الشر ن الحليفي  ى، وبالذات بي  ن القوى الكي   للتنافس العالمي بي 
ً
األفريقية ووسط آسيا مشحا
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ي إذ حاو  ل كل طرف صياغة وبلورة مصالحه العليا عن طريق طرح مشاري    ع ذات سمة األمريكية ودول االتحاد االوروب 

ن للسيطرة عىل تلك  ن القطبي  ي بي 
ي بروز تنافس حقيق 

ن
تنسجم ومعطيات الوضع الدولي الجديد، األمر الذي ساهم ف

ي منطقة ا
ن
 ف
ً
ن جليا ن القطبي  ق األوسط المناطق الحيوية واالستئثار بمواردها االقتصادية  ويتضح ذلك التنافس بي  لشر

 وكذلك بالقارة األفريقية. 

 

 مشكلة الدراسة: 

ن عىل عدة مناطق  ي سياق تنافس الطرفي 
ن
تحاول هذه الدراسة إلقاء الضوء عىل واقع العالقات األمريكية األوروبية ف

ق األوسط وتسابق نفوذ   الغنية منها بالموارد االقتصادية كالنفط كمنطقة الشر
ً
 من العالم خاصة

ً
ن  حيوية جدا الطرفي 

اكية، بدأت العالقات األمريكية  ، وانهيار المنظومة االشي  ي
بالقارة األفريقية، فبعد تفكك ما كان يسم باالتحاد السوفيت 

ك الذي   من التحالف بعد زوال الخطر المشي 
ً
 آخر، حيث بدأت عالقاتهم تدخل دائرة التنافس بدال

ً
األوروبية تأخذ منحا

ن بعد زوال االت ي العديد من مناطق يجمع الطرفي 
ن
ن ف ن الطرفي  ي األفق مظاهر التنافس بي 

ن
، وبدأت تظهر ف ي

حاد السوفييت 

 العالم. 

ي حول هذه  ي عالقة الواليات المتحدة واالتحاد األوروب 
ن
ي الدراسة للكشف عن مشكلة حقيقية وموقف غامض ف

عليه تأب 

ي ال
ن
: المناطق من العالم، وذلك من خالل طرح مجموعة من األسئلة تتمثل ف  تالي

 ماهي المظاهر والتجليات الرئيسية لهذا التنافس؟ -

؟ - ي األطلنىطي
ن ضفت   هل ستتحول مظاهر التنافس إل رصاع بي 

 

 فرضية الدراسة: 

تنطلق دراستنا هذه من فرضية مفادها: " إن كل ما أظهرته كل من سياسة الواليات المتحدة األمريكية والسياسة 

 من مظاهر التنافس الدولي بينهما، 
ً
ي عدة مناطق حيوية بالعالم بعد انتهاء الحرب الباردة يمكن اعتباره مظهرا

ن
األوروبية ف

 يصل إل مستوى الرصاع والصدام المسلح".  وإن هذا التنافس يأخذ السمة االقتصادية وال 

 

 هدف الدراسة: 

 تهدف هذه الدراسة إل جملة أهداف لعل من أهمها: 

، وبشكل خاص معرفة أهم عوامل التقارب -1 ي  الواليات المتحدة األمريكية واالتحاد األورب 
ن إبراز طبيعة العالقات بي 

ن خالل الحرب ال ن الطرفي  ي هذه العالقة بي 
ن
 باردة وعقب انتهاء هذه الحرب. والتباعد ف

ي يتنافس كل من الواليات المتحدة -2
ق األوسط والقارة األفريقية الت  إبراز اهم المناطق الحيوية بالعالم كمنطقة الشر

ي عىل االستئثار بمواردها االقتصادية.   األمريكية واالتحاد األوروب 

. -التعرف عىل محددات التنافس األمريكي -3 ي  األوروب 

 

 التعريفات اإلجرائية: 

احم  ن ي صدد مفاهيم هذه الدراسة تجدر اإلشارة إل أن المقصود بمصطلح التنافس من حيث دالالته اللغوية هو: الي 
ن
ف

ي سبيل التفوق لبلوغ قيمة معينة. 
ن
ن األفراد والجماعات والدول ف  والتسابق بي 

ي بشكل عا ي هنا هو دول االتحاد األوروب  م بغض النظر عن السلوكيات الخصوصية لبعض من كما يقصد بالطرف األوروب 

ي تشمل إيران وتركيا والجزيرة العربية 
ق األوسط فيقصد به تلك المنطقة الممتدة الت  هذه الدول األعضاء. أما منطقة الشر

 والعراق وبالد الشام وكذلك منطقة شمال أفريقيا. 
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 أهمية الدراسة: 

ي أهمية الدراسة من خالل محاولة إلقاء
ي  تأب   الواليات المتحدة األمريكية واالتحاد األوروب 

ن الضوء عىل واقع العالقات بي 

عم القوى الدولية، فهي قوى عظم من جميع  ن ، فالواليات المتحدة تي  ي النظام العالمي
ن
بوصفهما من القوى الرئيسية ف

 عن الواليات المتح
ً
ل قوة النواجي االقتصادية والعسكرية، أما الطرف اآلخر فال يقل شأنا

ِّ
ي بات ُيشك دة فاالتحاد األوروب 

 عن طريق الوحدة السياسية. 
ً
ارة أيضا  اقتصادية جبَّ

، وهي  ي ، الواليات المتحدة واالتحاد األوروب 
ن ن الدوليي  ن القطبي  ي موضوع طبيعة العالقة بي 

ن
، ف

ً
وتتضح أهمية الدراسة أيضا

ق األوسط ا ن الواليات المتحدة عالقة تنافس عىل مناطق حيوية من العالم أبرزها الشر ي باتت تشكل محور التفاعل بي 
لت 

 عن 
ً
، فضال اتيجية إذ تحتوي عىل أكي  مخزون للنفط العالمي

ي لما تشكله هذه المنطقة من أهمية اسي  واالتحاد األوروب 

ي   األمريكي واألوروب 
ن ة لمنتجات الطرفي   استهالكية كبي 

ً
ن قارات العالم، وباعتبارها سوقا  .موقعها المتوسط بي 

 

 حدود الدراسة: 

ي كل دراسة أن تكون ذات حدود زمانية ومكانية محددة وذلك لضبط موضوع الدراسة من الناحية 
ن
من الُمَسلم به ف

مة بحدود الزمان والمكان. فمن حيث الحدود الزمانية فإنها ستتابع الخطوط العامة  ن ي هذه الدراسة ملي 
العلمية وتأب 

ة لتطور العالقات األمريكية األوروب ي وهي في 
ة تسعينيات القرن الماضن ية منذ نهاية الحرب العالمية الثانية وحت  في 

ق  ي منطقة الشر
ن
ي ف كز عىل التنافس األمريكي األوروب  انتهاء الحرب الباردة. أما من حيث الحدود المكانية فإن الدراسة سي 

ي القارة األفريقية. 
ن
ن ف ن الطرفي   األوسط وكذلك التنافس بي 

 

 منهج البحث: 

ي أن الحقول السياسية المختلفة 
ي أكير من زاوية، األمر الذي يعتن

ن
ي يمكن تناوله ف إن دراسة التنافس األمريكي األوروب 

 حقل النظم السياسية، والعالقات الدولية والسياسة 
ً
 الهتمامها، خاصة

ً
تستطيع أن تجعل من هذا الموضوع محال

، الخارجية، لذلك فإننا سنتناول هذا الموضوع من خال ي
: المنهج التاريين ن فيما بينها وهي ل مناهج قد تكون متداخلي 

، ومنهج المصلحة القومية.   ومنهج االستشفاف االحتمالي

ي العلوم السياسية عندما يلجأ إل التاري    خ فإن الذي يهمه ليس المتابعة الزمنية للوقائع، وإنما استخدام تلك 
ن
فالباحث ف

ي تفسي  ا
ن
ي االستدالل أو ف

ن
ي أي تحليل سياسي ولهذا جاء اعتمادنا عىل هذا الوقائع ف

ن
وري ف لظاهرة السياسية، فالتاري    خ رصن

 المنهج. 

ي الدراسة الستشفاف مستقبل العالقات األمريكية 
ن
 –أما منهج االستشفاف االحتمالي فإننا سنلجأ له لغرض توظيفه ف

ي المناطق الحيوية والهامة بالعالم. 
ن
 األوروبية ف

 

 تقسيم الدراسة: 

ي بما يتالءم مع طبيعة المشكلة محل الدراسة، وذلك وفق التقسيم وسيت م توزي    ع محاور هذه الدراسة بشكل منهي 

 :  التالي

ي   المبحث األول: طبيعة التنافس األمريكي األوروب 

ي العالقات األمريكية األوربية بعد الحرب العالمية الثانية 
ن
 المطلب األول: عوامل التقارب والتباعد ف

: طبيعة التنافس األمريكي المطلب الثا ي
ي -بن  األوروب 

ي بعد انتهاء الحرب الباردة-المطلب الثالث: مناطق التنافس األمريكي   األوروب 

ي  : محددات التنافس األمريكي األوروب  ي
 المبحث الثابن

 المطلب األول: المحدد السياسي الدولي 

: المحدد االقتصادي والتجاري          المطلب الثالث:  ي
 المحدد العسكري المطلب الثابن
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ي   المبحث األول: طبيعة التنافس األمريكي األوروب 

ي العالقات األمريكية األوربية بعد الحرب العالمية الثانية
 
 المطلب األول: عوامل التقارب والتباعد ف

ي العالقات األمريكية
 
: عوامل التقارب ف

ً
 األوربية بعد الحرب العالمية الثانية: -أوال

كائها   عىل مدى عقوٍد مضت ن الواليات المتحدة األمريكية وشر كانت هناك عوامل ثالثة وراء تماسك العالقات بي 

ي يرى فيها 
ي السابق بأيديولوجيته الشيوعية وسياسته الت 

ي تمسك االتحاد السوفييت 
ن
: كان العامل األول يتمثل ف ن األوروبيي 

 يهددهم. األمر الذي جعل ا
ً
كا  مشي 

ً
ي يسعون إل األوروبيون واألمريكيون خطرا

ن
ألوروبيون وبحكم موقعهم الجغراف

ي فكان 
ي السابق. أما العامل الثابن

التحالف مع الواليات المتحدة األمريكية من أجل التصدي لتهديدات االتحاد السوفييت 

ي وجود جيل جديد من النخبة األورو 
ن
ي أوروبا، بينما يظهر العامل الثالث ف

ن
ي المصالح االقتصادية أمريكا ف

ن
بية يتمثل ف

 ، ن ام بقوة بفكرة الوحدة األطلنطية )السيد أمي  ن
اتها تدفعها لاللي  ي كانت خلفياتها الشخصية وخي 

 (.2001واألمريكية الت 

ي بتقديم مساعدات اقتصادية وعسكرية  1947لقد أدى اعالن اإلدارة األمريكية بما عرف بمبدأ ترومان العام 
والقاضن

ي تتعرض للتهديد من جا
ق األوسط بغالف من لدول أوروبا الت  ي الشر

ن
 عن تطويق منابع النفط ف

ً
نب الشيوعية، فضال

، وبعد ثالثة أشهر من اعالن (bernard, 1977) القوة العسكرية ن ن السوفييت واألمريكيي  ، إل زيادة تكريس القطيعة بي 

ي وجوب مس
ن
وع مارشال الذي يتلخص ف ي الواليات المتحدة األمريكية عن مشر

ن
اعدة الواليات المتحدة مبدأ ترومان أعلن ف

ي أوروبا ذاتها عىل تصميم 1997األمريكية ألوروبا قبل انهيار اقتصادها )عدنان طه، 
ن
ف الواليات المتحدة وف (، لتشر

ة زمنية ال تتجاوز ثالثة عقود )غالب أحمد،  ي ، ولفي   (.2002وتنفيذ خطة مارشال لالنبعاث االقتصادي األوروب 

ي المجال االقتصادي تأسس عىل الصعيد الدفاعي ما يسم " منظمة شمال حلف -وإل جانب التعاون األمريكي 
ن
ي ف األوروب 

ي إيجاد جهاز يقيها خطر الشيوعية )رياض، 
ن
ي مسىع من دول أوروبا ف

ن
" وذلك ف (، وقد رحبت الواليات 1986االطلنىطي

ي مفاوضات مع دول مي
ن
ثاق األطلسي ليسفر عنه توقيع المتحدة االمريكية آنذاك بفكرة دول أوروبا الغربية فدخلت ف

ي 
ن
 (.1972م )ممدوح محمود، 1949-أبريل-4معاهدة حلف شمال األطلسي ف

ي السياسة الخارجية 
ن
ة ف لقد كان التوقيع من قبل الواليات المتحدة األمريكية للعضوية بهذا الحلف بمثابة ثورة كبي 

السلم عقد احالف خارج القارة األمريكية )رياض، األمريكية حيث أصبح بإمكان الحكومة االمريكية وألول مرة زمن 

1986). 

ي تضبط بدورها -ومن جانب آخر تحكم العالقات األمريكية
سس المتينة والقواعد الصلبة الت 

ُ
األوروبية مجموعة من األ

ي القوة والمصالح والمواقف والتحالفات واألزمات ومن هذه األسس: 
ن
ن ف ن الطرفي   حركة التوازنات بي 

اك -1  ة التاريخية. الشر

ي مقدمتها: حقوق اإلنسان والحريات الشخصية والحريات االقتصادية  -2
ن
ي يتبناها الغرب وف

منظومة القيم الت 

 والسياسية، والنظام الديمقراطي بأشكاله المتعددة... إلخ. 

كة )ناعوم،  -3  .(2004المصالح المشي 

، التعاون وضع األسس الالزمة لضبط حركة المجتمع الدولي بعد كل  -4 دورة تاريخية جديدة مثل: تعزيز السالم العالمي

ي تواجه الغرب أو ما يتصوره الغرب من تحديات كاإلرهاب، والتطرف، واألفكار، 
ك لمواجهة التحديات الجديدة الت  المشي 

 .  وااليديولوجيات المناهضة كمجموع اإلسالم السياسي

ن  ن الطرفي  ي وما ولقد ظلت عالقات التعاون والتقارب بي 
متينة حت  بعد نهاية الحرب الباردة وتففك االتحاد السوفييت 

ات من ذلك  ي عوامل التقارب حيث شهدت هذا العوامل بعض التغي 
ن
تاله من انهيار الكتلة الشيوعية، إذ أن الغي  حدث ف

 بروز بعض األزمات الدول
ً
، وأيضا ي تنعكس آثارها بروز عوامل جديدة لعل أهمها ما يتعلق بمسالة اإلرهاب الدولي

ية الت 

ها.  اتيجية كقضية العقوبات عىل إيران واألزمة األوكرانية وغي 
 عىل مصالحهما االسي 

ي العالقات األمريكية
 
: عوامل التباعد ف

ً
 األوروبية بعد الحرب العالمية الثانية: -ثانيا

ت  نهاية الحرب الباردة إل أن التحالف األوروبية منذ انتهاء الحرب الثانية ح-يشي  استعراض تاري    خ العالقات األمريكية

ي الذي دارت حوله العالقات األمريكية اتيي  األوروبية لم يمنع من وقوع حاالت من االختالف أدت إل ظهور نوع -االسي 

يف،  ي مواقف فرنسا أثناء أزمة السويس )محمود شر
ن
 (.2002من التباعد الذي وصل إل مستوى التنافس مثلما ظهر ف
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ي المواقف والسياسات وبرهنت عىل وجود تباينات جذرية عىل وجود  1956ب لقد جات حر 
ن
لتكشف عن تعارض ف

ن األمريكية واألوروبية كانتا  اتيجية وكانت بمثابة التكذيب العمىلي لشعار أن المصلحتي  ي المصالح االسي 
ن
تباينات جذرية ف

ي،   )اسماعيل صي 
ً
 واحدا

ً
ي حقيقتها النهائية أمرا

ن
 .(1974ف

ي فمن نتي
ن
 من التصدع ف

ً
ن فرنسا والواليات المتحدة األمريكية األمر الذي أظهر نوعا جة حرب السويس أن توترت العاقة بي 

، غي  ذلك -العالقات األمريكية
َّ
:" عمليات عسكرية كال ن ن التاليتي  األوروبية، فالموقف األمريكي تجىل بوضوح بالجملتي 

ي -ها أن الواليات المتحدة األمريكية رأت أن النفوذ الفرنسي (، ويرجع ذلك لعدة أسباب أبرز 1986نعم" )رياض،  ن اإلنجلي 

ق األوسط فظهر عىل إثر  ي منطقة الشر
ن
ي تدهور مستمر كما أنها ترى بأن نفوذها بدأ يقوى ويزداد ف

ن
ق األوسط ف ي الشر

ن
ف

ي يناير 
ن
وع أيزنهاور لمل الفراغ الذي أصدره الكونجرس األمريكي ف

 (.council of foreign relation ,1958) 1957ذلك مشر

وإذا كانت الواليات المتحدة قد استطاعت أن تمتص بقوة بعض االختالفات عىل صعيد التحالف األطلسي )طوال 

 نغمة 
ً
ين بدأت ترتفع تدريجيا ة الستينيات من القرن العشر  أنه منذ نهاية الخمسينيات وطوال في 

َّ
الخمسينيات( إال

 االختالفات وبخاصة حول االسي  
َ
ق مَّ

َ
اتيجية العسكرية لحلف األطلسي وحول طبيعة العالقات االقتصادية عىل نحو  ع

ي المحيط )نادية محمود،   مصالح جانت 
ن ي تماسك التحالف نفسه، مع تزايد عدم التطابق بي 

ن
  .(1986من مصادر الخلل ف

ء شارل ديغول للسلطة عام  ي قت التغ 1958كما يعتي  مي  ي عمَّ
ي العالقات األمريكيةمن ضمن العوامل الت 

ن
األوروبية -يي  ف

ي،  ال الفرنسي ديغول حول نوعية البناء 1974)اسماعيل صي  ن الواليات المتحدة والجين  بي 
ً
(، إذ ظهر الخالف مبكرا

، بعد أن رفع الرئيس الفرنسي شعار" أوروبا من األطلسي إل األورال"، وسعيه إل إنشاء قوة نووية فرنسية  ي األوروب 

طالبته بقيادة ثالثية للناتو، ليقرر بعد ذلك االنسحاب من القيادة العسكرية لحلف األطلنىطي " الناتو" العام مستقلة وم

كة للتوجيه السياسي للحلف تكون فرنسا   1966 ي إقامة قيادة ثالثية مشي 
ن
جمة عىل تجاهل الواليات المتحدة طلبه ف كي 

 .(1975التحالف يتقرر من خارج القارة األوروبية )نزيرة، أحد أعمدتها باإلضافة إل إحساس ديغول بأن مستقبل 

إل تفجي  التناقضات األوروبية األطلسية حول المنطقة العربية، فبالرغم من أن المصالح  1973كما أدت حرب أكتوبر 

 أن هذه الحرب أوضحت مدى اختالف المصالح اال
َّ
قتصادية األوروبية واألمريكية تتطابق أو عىل األقل تتقارب إال

، ويرجع ذلك االختالف إل اعتماد أوروبا وبدرجٍة أكي  من الواليات المتحدة األمريكية  ي األطلسي  جانت 
ن اتيجية بي 

واالسي 

ي )نادية محمود،   .(1986عىل امداداتها النفطية من النفط العرب 

ي العقوبات األمريك
ن
 ف
ً
ن أيضا ن واألوروبيي  ن األمريكيي  ي بدأت منذ كما برزت عوامل التباعد بي 

ية المفروضة عىل إيران والت 

ي اتخاذ قرارات باسم التحالف األطلنىطي  1979العام 
ن
ي من أن الواليات المتحدة تسىع باالنفراد ف بسبب الشعور األوروب 

ي حال مساندتهم للقرارات األمريكية 
ن
ي خسائر اقتصادية متوقعة ف

، كذلك خشية تلق  ن دون مشاورات مسبقة مع األوروبيي 

 .(1986محمود،  )نادية

ي العالقات األمريكية
ن
 يمكن القول إن عوامل التباعد ف

ً
طر، -وعموما

ُ
ي ثالثة أ

ن
األوروبية بعد الحرب العالمية الثانية تتحدد ف

 :.(1988هي التالية )عىلي الدين، 

ن للمشاركة -1  عىل دفع األوروبيي 
ً
: حيث تحرص الواليات المتحدة األمريكية دائما ي اتيي  ي تحمل اإلطار االسي 

ن
بشكل أكي  ف

 . ن ي حالة توتر مع األمريكيي 
ن
ن ويجعلهم ف  أعباء الدفاع عن أوروبا، وهذا األمر يقلق األوربيي 

ي اختالف نظرة كل طرف لقضايا اعالم وشؤونه. -2
ن
: وتتمثل ف  اإلطار السياسي

، بسب زيادة التنافس عىل -3 ن ن الطرفي  ي العالقة بي 
ن
 ف
ً
األسواق الخارجية الدولية، اإلطار االقتصادي: وهو األكير توترا

يبية.  ي مجال السياسات المالية والرصن
ن
 واالختالف ف

 

: طبيعة التنافس األمريكي  ي
 
ي -المطلب الثاب  :األوروب 

ي العالقات األمريكية
ن
ورة بمكان دراسة طبيعة هذا -بعد دراسة عوامل التقارب والتباعد ف األوروبية يصبح من الرصن

ي يتسم بها هذا التنافس. -األمريكي التنافس والمقصود بطبيعة التنافس 
ي هو المالمح العامة والرئيسية الت   األوروب 

ي -وللتعرف عىل المالمح األساسية للتنافس األمريكي 
ن ضفت  ي العالقة بي 

ن
ي ف

ي دراسة حركية التفاعل البيتن
ي ينبىعن األوروب 

ي هذه الحركية، األطلنىطي من خالل تحليل مسارها منذ نهاية الحرب العالمية الثانية وضبط نقاط ال
ن
ي تظهر ف

تنافس الت 

ي تشكل هذا التنافس. 
 ومن تم فهم مضامينها، وبالتالي ابراز مالمحها األساسية الت 
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األوروبية منذ نهاية الحرب العالمية الثانية وكما اتضح لنا تشي  إل أن الواليات -إن متابعة تطور العالقات األمريكية

ي إطار ما عرف ب  " الكتلة المتحدة األمريكية أخذت زمام 
ن
اكة ف ي مسار الشر

ن
ي صياغة وتوجيه هذه العالقة ف

ن
المبادرة ف

ي جعلت لمفهوم الغرب معتن محدد بداللة سياسية. 
 الغربية " الت 

ي 
ن
ي اعتمدت عىل فكرة أو أسلوب االحتواء ف

اكة مع أوروبا من أهم وأبرز أسس السياسة األمريكية الت  لقد كانت والتزال الشر

حرب الباردة، وذلك بقصد تطويق ما كانت تسميه الواليات المتحدة األمريكية بالخطر الشيوعي وعزل االتحاد ظل ال

ي مناطق المصالح الحيوية 
ن
ن جدد واحتواء مصادر الخطر المحتملة ف  وتطويق احتماالت ظهور منافسي 

ً
ي سابقا

السوفيت 

 (.1997عن طريق دمج تلك المناطق بدائرة النفوذ األمريكي )كريم، 

ن فإن من  وع حول احتمالية تفكك التحالف األطلسي  ي رأي مشر
وإذا كان انهيار المعسكر الشيوعي قد دفع البعض إل تبتن

أدرك المنطق األعمق لفلسفة االحتواء قد عرف تشع وبساطة هذا الرأي. لقد كانت أوروبا الغربية الباب الذي تجاوزت 

ة لتنتهج سياسة التورط المباشر عن طريق بنائها ألهم احالفها العسكرية)الناتو( منه الواليات المتحدة عزلتها التقليدي

ي يعكس 
ي النظرة األمريكية المفهوم التقليدي للحلف العسكري ليتحول إل إطار سياسي مؤسساب 

ن
وهو حلف تجاوز ف

ام األمريكي بأمن واستقالل أوروبا الغربية ويجسد مضمون القيادة األمريكية 
ن ي عمق االلي   ,gencher) عىل العالم الغرب 

1992). 

ي يؤدي إل قوة أمريكية، ولذلك أصبحت  لقد تأسست العالقات األطلسية عىل معادلة قوامها أن الضعف األوروب 

اكة( وسيلة لتغطية هذا الضعف، فأوروبا المفككة والمنهارة بعد الحرب العالمية الثانية كانت ستسقط  )الشر

ي أحضان الشي
ن
ي بقبول النخب السياسية واالقتصادية فريسة ًسهلة ف

ي القارة حىطن
ن
وعية لو لم يتأسس ألمريكا دور جديد ف

وع العسكري لدى القوى  ن ي السياسية األوروبية، أولها تخفيفه الين
ن
ي تأسيس مفاهيم جديدة ف

ن
 ف
ً
المهيمنة، ونجح تدريجيا

ن تلك القوى، مما َسهَّ  ل للمرة األول انتقال أوروبا من الرصاع إل األوروبية الرئيسية، واحتوائه للشكوك المتبادلة بي 

 التعاون، ثم إل التكامل. 

، فكانت  لقد حققت الواليات المتحدة ألوروبا السالم واالستقرار، وحققت أوروبا للواليات المتحدة إيقاف المد الشيوعي

اكة قد استمرت حت  بعد الحرب الباردة ألنها ت اكة حاجة متبادلة ولذا فإن الشر حولت بذاتها إل مصلحة، ولكن وفق الشر

ي و حارث محمد،   (.2002أسس وأسباب مختلفة )سعد ناج 

 : ن ن أساسي   بفعل عاملي 
ً
 مهما

ً
اكة مع أوروبا تحوال  وقد شهد التصور األمريكي للشر

ي ضغط 
ن
ة بفعل التصاعد ف ي الرؤية األمريكية ألروبا تنام خالل العقود الثالثة األخي 

ن
المصالح األول: هو أن التحول ف

ق األوسط، واالنكماش  ق األقىص والشر ي الشر
ن
ي مناطق عدة بالعالم كما هو الحال ف

ن
اتيجية األمريكية ف االقتصادية واالسي 

ي عىل السياسة األمريكية.  ي تأثي  االتجاه األوروب 
ن
ي ف  النست 

ي المن
ن
: مرتبط إل حٍد كبي  بالمفهوم الذي باتت تعكسه أوروبا الغربية ف ي

، فهي اليوم تمثل والعامل الثابن ظور األمريكي

 وأنه مع نهاية الحرب الباردة أصبح من الممكن القول بأن تغييب التنافس لصالح 
ً
، خاصة  بالتنامي

ً
 أخذا

ً
 اقتصاديا

ً
تحديا

ي و حارث محمد،   بعد أن أخذت فلسفة التحالف تفقد مصداقيتها )سعد ناج 
ً
 مقبوال

ً
را (، 2002مواجهة العدو لم يعد مي 

ي أصبحت معه السياسة األمريكية تنطلق من ثالث رغبات تجاه أوروبا الغربية، األول: أن هذه القدرة األوروبية األمر الذ

 عن األولويات والرغبات األمريكية، وتعزز 
ً
الهائلة يجب أن ال تخضع لهيمنة سياسية منفردة يمكنها أن تنحرف بها بعيدا

 من النفوذ  من قابليتها لتحويل مكونات القدرة االقتصادية
ً
 أساسيا

ً
ي جزءا

اتيجية تلىعن ة إل قدرة عسكرية واسي  الكبي 

يكة للواليات المتحدة بالشكل الذي يسمح بتوجيه هذه  العالمي للواليات المتحدة. والثانية: أن أوروبا يجب أن تظل شر

ي تتفق مع المصالح األمريكية أو عىل         األقل ال تؤدي إل اإل 
اكة للوجهة الت  ار بها. والثالثة: أن أمريكا تسىع إل الشر رصن

( الحتواء أي نزوع لتوسيع  ن كيتي  ق األوسط، واألمي  ق آسيا، والشر ي المناطق الحيوية )كشر
ن
استغالل نفوذها العالمي ف

ي يخدم الرغبة 
ي البداية كنهج تعاوبن

ن
ي عىل حساب الواليات المتحدة. لقد ظهرت الوحدة األوروبية ف النفوذ األوروب 

 لتهديد المصالح األمريك
ً
ي المنظومة الغربية، والحيلولة دون انبعاث الرصاعات القديمة بما يوفر منفذا

ن
ية، بدمج ألمانيا ف

ي بعض الجوانب أخذت 
ن
  ف

ً
األمريكية، وعندما تحولت هذه الوحدة إل وسيلة فرنسية ثم ألمانية لمنح أوروبا مسارا

ي كسينجر وزير الخارجية تصطدم بالموقف األمريكي الذي بات يعتقد أن وحدة  ي هين
أوروبا تهدد وحدة الغرب ولم يخقن
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 أحد أهدافنا بل هي وسيلة لتقوية العالم 
ً
ن قال " إن الوحدة األوروبية لم تكن يوما األمريكي األسبق هذا الموقف حي 

ي و حارث محمد،  " )سعد ناج  ي  (.2002الغرب 

ي التعام
ن
اتيجية واضحة ف ي الموحد فإن السياسة األمريكية تفضل ومع إقرارها بأهمية صياغة اسي  ل مع الكيان األوروب 

ي يوفرها لها هذا األسلوب من خالل 
 للمزايا الت 

ً
التعامل بأسلوب العالقات االنفرادية مع دول الدول األوروبية نظرا

ن تلك الدول) كحالة الحرب عىل العراق واحتالله(، وبما يفتحه أمامها م ات االستفادة من تباين الرؤى بي  ن خيارات التأثي 

ي يد دولة واحدة فإنها 
ن
عىل التوازنات اإلقليمية، وبقدر ما تسىع الواليات المتحدة للحيلولة دون تمركز أدوات التأثي  ف

ي و حارث محمد،   إل توظيف طموحات األطراف اإلقليمية بما ينسجم مع مصالحها الخاصة )سعد ناج 
ً
تلجأ أيضا

2002). 

اكة وعىل الرغم من وجود بع ي تهدف إل كش هذه الهيمنة األمريكية فإن مستقبل الشر
ض االتجاهات األوروبية الت 

ي لم يكتسب -األوروبية ، فاالتحاد األوروب  ي الخيارات األوروبية عىل صعيد بناء البيت الداخىلي
ن
 ف
ً
األمريكية سيتحدد أساسا

، واالنفالت  بعد سمة الكيان المتكامل المحدد األبعاد، بل إنه خضع لعملية تطوير  ي
ن
ه الجغراف ن ، وحي  تمس هيكله التنظيمي

 
ً
 ألنها ستواجه خيارات أمريكية مقابلة تتمثل أساسا

ً
 ألوروبا حاليا

ً
وطة بزعامة أمريكية ليس متاحا اكة المشر من طوق الشر

ق الوسط لخلق تحالفات أمريكية بديلة يمكنها تطويق أوروب ي الباسيفيك والشر
ن
ا. غي  أن باستغالل النفوذ األمريكي ف

اتيجية أن  ي التحدي لم تمنع قوة األحداث، وقضايا المنافسة التجارية والسيطرة الصناعية والسيادة االسي 
ن
الرغبة ف

ي تمتلكه من مصالح  تفرض نفسها وأن تدفع بالخالفات عىل السطح وأن يساعد عليها ما أصبحت دول االتحاد األوروب 

ملة موحدة واستقالل صناعي ود
ُ
كة، وع د مشي  وحِّ

ُ
ي وتوسع تجاري، كل هذه العوامل، سوف ت يناميكية، ونجاح تكنولوج 

 بشكل أكير المواقف األوروبية تجاه الواليات المتحدة. 

ي إطار تقييمهم لمستقبل العالقات األمريكية
ن
( Interestاألوروبية من أن المصحة )-وعىل هذا يستخلص البعض وف

ي Vision( أو )Desireوليست )
ي األطلنىطي وربما ( هي الت   جانت 

ن ن إل منافسة عميقة بي  ن القادمتي  ستؤدي عي  الحقبتي 

 ، ن  أقل مع  2001ضد إرادة طرفيها )السيد أمي 
ً
ي سوف يحمل تشابها  األمريكي واألوروب 

ن ن الطرفي   أن الصدام القادم بي 
َّ
(. إال

ي حدثت منذ نهاية الحرب الباردة، لذلك ستبق  المجابهة العس
. بمعتن ذلك أن كل الصدامات الت 

ً
 بعيدا

ً
كرية منظورا

ي لذلك، ومنها عىل سبيل المثال ال الحرص: 
 التنافس سيكون من الناحية االقتصادية، وهناك من األدلة ما يكقن

  . ي النظام المالي العالمي
ن
ي من أجل التحكم ف ن البنك االحتياطي الفيدرالي األمريكي والبنك المركزي األوروب  التنافس بي 

وع المتوسىطي  كذلك التنافس ن ينظرون إل المشر ق األوسط. إذ العديد من المهتمي  ي والشر ي منطقة الخليج العرب 
ن
ف

ي 
ن
 لمخاوف أوروبية من االنفراد األمريكي ف

ً
 عىل كونه انعكاسا

ً
ي عىل أنه محاولة لكش طوق الهيمنة األمريكية عالوة األوروب 

 عن تحفظ أورو
ً
ق األوسط الجديد، وإعالنا ي تجاه هذا االنفراد )إكرام، رسم خارطة الشر  (.2000ب 

ي طبيعته بالمالمح أو السمات األساسية التالية )أنور محمد، -مما سبق يمكن القول إن التنافس األمريكي 
ن
ي يتسُم ف األوروب 

2005): 

 عىل قاع-1
ً
ي مستوى العقالنية بحيث كان مبنيا

ن
كة األمر الذي جعله ف ى ذات مصالح مشي  ن دول كي  دة أنه تنافس بي 

 عن قاعدة المصالح المطلقة. 
ً
كة وبعيدا  المصالح المشر

اب من نقاط التأزم. وبالتالي االبتعاد عن -2
ي إطار تفاعل سلمي يحرص أطرافه عىل تجنب االقي 

ن
إن هذا التنافس يدور ف

ن اطرافه مهما كانت األح وال، وهذا أي مظهر من مظاهر الرصاع الساخن بمعتن عدم الوصول إل المواجهة العسكرية بي 

ي هذا التنافس يغلب عليه طابع المرونة والعقالنية وإدراك عواقب السلوكيات ذات الطابع 
ن
ي أن حركية التفاعل ف

يعتن

 .  الرصاعي

ي تغلب عليه السمة االقتصادية فيما يتعلق باألهداف الجوهرية -من الناحية النوعية، فإن التنافس األمريكي -3 األوروب 

 بالمصالح
ً
 القومية.  المرتبطة أساسا

اتيجية تحىطن بأهمية -من حيث المكان نجد أن التنافس األمريكي -4 ي مناطق جغرافية ذات مواقع اسي 
ن
ي يدور ف األوروب 

ي 
ق األوسط والساحل األفريق  ك السياسة الدولية كمنطقة الشر ي معي 

ن
 بالغة ف

دية لدول المناطق محل التنافس إن مظاهر التنافس تأخذ أنماط عديدة ذات طابع سلمي كتقديم المساعدات االقتصا-5

ي مناطق التنافس أو تقديم 
ن
ي تحدث ف

اعات إقليمية أو التدخل لحل أزمات الت  ن ي حل الين
ن
أو من خالل لعب دور الوساطة ف

 . ي
حات أو مشاري    ع إقليمية ذات ُبعد سلمي تعاوبن  مقي 
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ي بعد انتهاء الحرب البا  ردة: المطلب الثالث: أبرز مناطق التنافس األمريكي األوروب 

ز فيه مظاهر هذا التنافس. وقد تركزت أبرز -المقصود بمناطق التنافس األمريكي  ي الذي تي 
ن
ي هو اإلطار الجغراف األوروب 

 لموضوع -مظاهر التنافس األمريكي 
ً
ق األوسط ووسط آسيا. ووفقا ي أفريقيا والشر

ن
ي بعد انتهاء الحرب الباردة ف األوروب 

ق األوسط كمثال -األمريكي  الدراسة فإننا سنعي  عن مناطق التنافس ي أفريقيا والشر
ي بعد الحرب الباردة بمنطقت  األوروب 

ن عىل سبيل المثال ال الحرص.  ن الطرفي   عىل التنافس المحتدم بي 

ي أفريقيا: هناك عامالن أساسيان وراء ظهور التنافس األمريكي -التنافس األمريكي -1
ن
ي ف ي افريقيا بعد -األوروب 

ن
ي ف األوروب 

، بينما تجسد انتهاء الحرب ا ن  للطرفي 
ً
ل فيها تهديدا

ِّ
ك
َ
ي اختفاء الخطر الشيوعي الذي كان ُيش

ن
لباردة تمثل العامل األول ف

ن  ن األوروبيي  ي األهمية االقتصادية ألفريقيا إذ بعد انتهاء الحرب الباردة أخذت عوامل التنافس تظهر بي 
ن
ي ف

العامل الثابن

ن الواليات ا  بي 
ً
ي أفريقيان خاصة

ن
ن ف ي فرنسا. واألمريكيي  ي االتحاد األوروب 

ن
 لمتحدة والعضو البارز ف

ي 
ن
فإذا كان النمط العام للسياسة األمريكية تجاه أفريقيا قبل بداية الحرب الباردة يتسم بالعزلة وكف األيدي عن التدخل ف

ات الدولية سارت باتجاه العولمة األمريكية أدت إل إعادة تو  جيه السياسة الشؤون الداخلية للقارة، إال أن المتغي 

اق، باإلضافة إل دعم قادة أفارقة )حمدي،  ن عىل دبلوماسية التجارة كأداة لالخي  كي 
األمريكية نحو افريقيا من خالل الي 

ي أدت إل ظهور ما يسم بالنظام 2001
ين والت  ي أواخر القرن العشر

ن
ي شهدها العالم ف

ات الدولية المختلفة الت  (، فالمتغي 

ي أفريقيا )سعدي،  العالمي الجديد القائم
ن
ي توجهات السياسة األمريكية ف

ن
(. 2001عىل القطبية األحادية أثرت بشكٍل كبي  ف

 عىل المستوى 
ً
ي القارة األفريقية خاصة

ن
حيث قامت الواليات المتحدة األمريكية بإعادة ترتيب أولوياتها وأهدافها ف

ي ترى في
ي افريقيا الت 

ن
كات االقتصادي، حيث قامت بفتح أسواق جديدة ف ها وجود فرص هائلة لالستثمار وتدفق الشر

تب عىل ذلك من تدفق للسلع األمريكية عي  األسواق األفريقية )الشيماء،  (.  كما أخذت اهتمامات 1998األمريكية وما يي 

ايد بالقارة األفريقية فيما يهدف إل تحقيق مصالحها، وقد برز ذلك مع العام  ن الرئيس  زيارة 1998الحكومات األمريكية تي 

ي أطلق فيها مبدأ أو شعار "التجارة ال المساعدات" كسبيل 
األسبق للواليات المتحدة األمريكية بيل كلنتون إل أفريقيا والت 

اكة أمريكية ي إطار الجهود األمريكية الرامية إل تأسيس شر
ن
أفريقية -إل ازدهار القارة األفريقية. وجاء اعالن هذا الشعار ف

اتيجية جديدة تستطيع من خ اللها الواليات المتحدة األمريكية فتح مداخل لتحقيق أهدافها السياسية واالسي 

ي القارة من أجل الحفاظ عىل الزعامة العالمية 
ن
، واالنفراد بالنفوذ ف ي واالقتصادية والعمل عىل الحد من النفوذ األوروب 

ة (. كما أعلن الرئيس األمريكي األسبق خالل جولته لعدة د2002)راوية،  من  1998أبريل  2مارس إل 23ول أفريقية للفي 

 (.2004أنه:" آن األوان أن يضع األمريكيون أفريقيا الجديدة عىل قائمة خريطتهم" )محمد، 

ي الدخول للقارة األفريقية إذ أعلن وزير التجارة  1995كما سبقت هذه الزيارة ترصيحات أمريكية منذ عام 
ن
تؤكد نيتها ف

ي العاصم
ن
ي شهر مايواألمريكي ف

ن
 لفرنسا،  1995ة السنغالية داكار ف

ً
ة طويلة جدا " أن الواليات المتحدة تركت أفريقيا في 

 لما تحويه القارة من فرص اقتصادية واستثمارية 
ً
ن نظرا كاء القارة التقليديي  ة حيال شر لكنها من األن ستبدي مقاومة كبي 

 ، ن  (.2000متعددة" )نيفي 

 إل القدرات 
ً
ة واستنادا النفطية لبعض دول منطقة الساحل وغرب أفريقيا فإن نفط المنطقة بات يحىطن بأهمية كبي 

ل 
ِّ
لدى الواليات المتحدة، إذ اعتي  والي  كانشتايين مساعد وزير الخارجية للشؤون األفريقية األسبق أنه " بات يشك

اتيجية" )نجالء،   (.2010مصلحة قومية اسي 

 

ي 
 
: أهم دوائر التحرك األمريكي ف   أفريقيا ما ليي

ي المنطقة هما: إعادة األوضاع -1
ن
ن ف ن أساسي  ات العظم: حيث تسىع الواليات المتحدة لتحقيق هدفي  منطقة البحي 

رات مختلفة.  ي أزمات وقضايا المنطقة تحت مي 
ن
ي وسط أفريقيا، والتدخل ف

ن
 اإلقليمية ف

: وهي منطقة تحىطن بأهمية بالغة لدى الوال -2 ي
ن وجودها منطقة القرن األفريق  ي تسىع إل تأمي 

يات المتحدة األمريكية الت 

ي هذا اإلطار عملت الواليات المتحدة األمريكية عىل االحتفاظ بعالقات وطيدة مع حكومات دولة 
ن
ي المنطقة، وف

ن
الدائم ف

 .(2001المنطقة خاصة مع اثيوبيا )حمدي، 

ي هذا الصدد فإنه يمكننا أن نلتمس أهداف التحرك األمريكي من
ن
ن عىل مناطق إقليمية معينة واختيار دولة  وف كي 

خالل الي 

 .(2002أو أكير تمارس دور القيادة عىل المستوى الجهوي )عبد الحميد، 
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 من طرق -3
ً
ايدا ن  مي 

ً
: فبعد أن كانت مهمشة لعقود طويلةتشهد هذه المنطقة اهتماما دوليا ي

منطقة الساحل األفريق 

 للحصول 
ً
 محموما

ً
ى وتنافسا عىل موطئ قدم فيها، فالواليات المتحدة وفرنسا وحت  الدول اآلسيوية مثل القوى الكي 

ي 
ي المنطقة الت 

ن
ي المنطقة(، تتبارى ف

ن
ن األبرز ف ي كونهما الفاعلي  ن )وإن اقترصت دراستنا عىل التنافس األمريكي األوروب  الصي 

 لآلخرين )عاشور، 
ً
ة تجعلها مطمعا منطقة الساحل بحاجة لقراءة متأنية  (. وتبق  2015تتوافر عىل عنارص ومقومات كثي 

، وإن كانت لها نتائج إيجابية من خالل تطوير بناها التحتية فهي بالمقابل ليست بمنأى عن  لتداعيات التنافس الدولي

افية )جميلة،  ن ى وتحت رحمة آلياتها االستين كات الكي  ي جعلت منها فريسة سهلة للشر
 .(2014التداعيات السلبية الت 

ي مقابل ت
ن
 وف

ً
ي القارة األفريقية ككل بعد انتهاء الحرب الباردة، تزايدت أيضا

ن
زايد هذه االهتمامات والنشاطات األمريكية ف

ات   وأن أوروبا ترتبط بعالقات تقليدية تاريخية مع الدول األفريقية ترجع إل في 
ً
االهتمامات األوروبية بأفريقيا، خاصة

ي القارة ا
ن
ي مواجهة التحديات السيطرة االستعمارية األوروبية ف

ن
ألفريقية، فقد وجدت هذه الدول األوروبية أنها أصبحت ف

ايدة، لذلك عملت الدول األوروبية عىل تدعيم عالقاتها بالدول األفريقية عىل عدة  ن ومخاطر الهيمنة األمريكية المي 

ي عدة أبعاد فعىل المستوى االقتصادي تتعدد أطر التعاون ومن أهمها: 
ن
 مستويات، وف

1-  : ي مع الدول األفريقية جنوب الصحراء وتشمل اتفاقيات لومي  إطار اتفاقيات لومي ي تربط دول االتحاد األوروب 
والت 

ي عام 
ن
ي عملت ف من خالل اتفاقية كوتونو، عىل ادخال عنارص  2000أرب  ع اتفاقيات تنموية. بيد أن دول االتحاد األوروب 

، وحل الرصاعا ي جديدة من خالل طرح الحوار السياسي
ي األفريق  ي اتفاقيات التعاون األوروب 

ن
ت كمبادئ أساسية ف

 .(2000)محمود، 

اكة األوروبية المتوسطية:  -2 سس مؤتمر برشلونة  الشر
ُ
م الذي وضع أساس جديد 1995وينطلق هذا اإلطار من أ

ي ودول جنوب البحر األبيض المتوسط بما فيها دول شمال أفريقيا   دول االتحاد األوروب 
ن . ويقوم هذا للعالقات بي 

اكة اقتصادية وأمنية وسياسية )محمد س.،   (.1999األساس عىل شر

 عن التنافس األمريكي 
ً
ا وع معي  د هذا المشر

ُ
ي القارة ألنه -وقد ع

ن
ي ف وع  اصطدماألوروب  مع تأييد الواليات المتحدة لمشر

ق أوسطية.   الشر

ي هي منطقة تنافس أمريكي 
، حي-كما أن منطقة الشمال األفريق  ي يونيوفرنسي

ن
م  1998ث طرحت الواليات المتحدة ف

 إلقامة منطقة 
ً
ي الثالث) المغرب، تونس، الجزائر( تمهيدا اكة اقتصادية أمريكية مغاربية مع دول المغرب العرب 

وع شر مشر

ن لنا شدة التنا ي تربط الدول األوروبية مع هذه الدول، كما يتبي 
فس للتجارة الحرة تتنافس بها مع العالقات الخاصة الت 

الفرنسي عىل المنطقة من خالل مزاحمة الواليات المتحدة لفرنسا صاحبة السبق االستعماري إل المنطقة، -األمريكي 

 بأفريقيا الرتباط مصالحها بها، وذلك من خالل الهجوم الذي شنته الواليات 
ً
ي تعد من أكير الدول األوروبية اهتماما

والت 

 ،
ً
ي عىل وجه الخصوص منذ أحداث سبتمي  المتحدة عىل القارة األفريقية عموما

 2001وعىل منطقة الساحل األفريق 

 .(2002)سعيد، 

الفرنسي عىل القارة األفريقية من خالل مزاحمة الواليات المتحدة لفرنسا -ما سبق يتضح لنا شدة التنافس األمريكي 

ت المتحدة عىل القارة األفريقية صاحبة السبق االستعماري إل المنطقة، وذلك من خالل الهجوم الذي شنته الواليا

ي عىل وجه الخصوص منذ أحداث سبتمي  
، وعىل منطقة الساحل األفريق 

ً
،  2001عموما ي إطار سعيها 1991)نازلي

ن
(. ف

ي تحتوي عىل الموارد الطبيعية المهمة، ومصادر الطاقة وباألخص 
ي بسط نفوذها عىل كل مناطق العالم الت 

ن
المتواصل ف

يفة،  ول )شر  .(2018البي 

ق األوسط: -التنافس األمريكي  -3 ي الشر
 
ي ف  األوروب 

ي العالم، وهي تتوسط 
ن
اتيجية ف ق األوسط من المناطق الحيوية ذات األهمية الجيوبولتيكية واالسي  تعتي  منطقة الشر

ية قارات العالم الثالث "آسيا أفريقيا أوروبا" تتضارب فيها المصالح السياسية واالجتماعية واالقتصادية، المحل

 ، (. هذه المنطقة بالذات تعد من 2002والعالمية، وما يتفرغ عنها من تناقضات عىل مختلف األصعدة )جمال مصطقن

 عىل ما تحىطن به من أهمية 
ً
ي المواصالت العالمية، إضافة

ن
واتها النفطية إل جانب أهميتها ف أغتن مناطق العالم بير

ق تاريخية. خاصة فيما يتعلق باألماكن المقدسة المو  ن األدبن واألقىص، ويشمل الشر قي  جودة فيها، وهي تتوسط الشر

 من باكستان 
ً
ن ومرص، ويزيد البعض عليها كال األوسط كال ًمن إيران والعراق والجزيرة العربية وتركيا وسوريا وفلسطي 

 (.1998وأفغانستان )عبد القادر، 
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ق األوسط قد تبل ي الشر
ن
اتيجية األمريكية ف ي صيغة اهداف ومصالح، وتنوعت األساليب ويمكن القول إن االسي 

ن
ورت ف

ن النفط للواليات المتحدة  ي مقدمة هذه األهداف والمصالح تأمي 
ن
ي ف

المتبعة لتحقيق تلك األهداف والمصالح وتأب 

ي سبيل تحيق هذه األهداف والمصالح إل 
ن
وحلفائها، وضبط سعره، واستمرار تدفقه، وقد لجأت الواليات المتحدة ف

يد من الوسائل واألساليب السياسية والعسكرية واالقتصادية، أبرزها سياسة االحتواء، وسياسة حافة استخدام العد

ي المياه المحيطة بالمنطقة 
ن
. كما لجأت إل التدخل والتواجد ف ي اتيي  الهاوية، وسياسة الرد المرن، وسياسة االجماع االسي 

ن )الخامس والسادس(، ومن خالل القواعد  ي من خالل األسطولي 
ها من األساليب الت  ي المنطقة وغي 

ن
ة ف البحرية المنتشر

 ، ي السياسة األمريكية )جمال مصطقن
ن
 .(2002تدل عىل أن المنطقة تحىطن باهتمام كبي  ف

ق األوسط تنطلق من المقاصد واألسس التالية )ماجد،  ي منطقة الشر
ن
ويمكن القول إن ثوابت السياسة األمريكية ف

1998): 

ي المنطقة. عدم السماح بوجود -1
ن
 أي قوة دولية تنافس الواليات المتحدة األمريكية ف

ق األوسط. -2 ي منطقة الشر
ن
ي منابع النفط وممراته ف

ن
 ضمان التحكم ف

ي مجرى األحداث والتطورات السياسية واالقتصادية بالمنطقة. -3
ن
 التأثي  ف

ق األوسط. -4 ي منطقة الشر
ن
 ضمان أمن إشائيل ودعم تفوقها النوعي ف

ي شهدها العالم أما عىل 
ات الدولية الت  ق األوسط إثر المتغي  ي فقد تزايد االهتمام المباشر بمنطقة الشر الجانب األوروب 

ي الحسبان مكانة أوروبا الدولية، 
ن
وع مواز  أو بديل يأخذ ف

ي دفعت الدول األوروبية إل تقديم مشر
ين الت  نهاية القرن العشر

تجاهلها، كما أن هذه المبادرة األوروبية للتعاون المتوسىطي جاءت لتحقيق باعتبارها قوة اقتصادية وسياسية ال يمكن 

ن  ، وفتح األسواق المتوسطية أمام المنتوجات األوروبية، وتأمي 
ً
 وسياسيا

ً
عدة أغراض منها: تعزيز مكانة أوروبا اقتصاديا

 النفط من الدول المتوسطية إل أوروبا )مصطقن عبد هللا
ً
 .(2000، وصول المواد األولية خصوصا

لقد سعت الدول األوروبية وعىل الرغم من هيمنة الواليات المتحدة األمريكية عىل النظام الدولي واإلقليمي إل طرح 

 " وع "المتوسىطي ي المشر
ن
 له ف

ً
" منافسا ق األوسىطي وع " الشر تصوراتها الخاصة بمستقبل هذه المنطقة، لذلك وجد المشر

اكة  -اكة أوروبيةالذي طرحته الدول األوروبية بهدف "شر  متوسطية" تجسد عالقات مستقبلية متينة، عي  إقامة شر

ي مواجهة التفرد األمريكي 
ن
تشمل كافة المجاالت السياسية واألمنية واالقتصادية والتجارية والثقافية، ولتشكل محاولة ف

ي جاء كرد فعل جدي علة تهميش المشاركة األو  وع األوروب 
 عىل كون المشر

ً
ق األوسط، للمنطقة، عالوة ي بناء الشر

ن
روبية ف

ي موحد ومؤثر )أنور محمد،  ي الشامل لبلورة صوت أوروب   .(2005وكمنفذ إلنقاذ الطموح األوروب 

 

ي  : محددات التنافس األمريكي األوروب  ي
 
 المبحث الثاب

ي -المقصود بمحددات التنافس األمريكي 
ن
ي تؤثر بشكل مباشر ف

ي هنا هو تلك العوامل الرئيسية الت  مسار هذا األوروب 

ي هذا الصدد يمكن التحدث عن ثالثة محددات رئيسية تؤثر بشكٍل 
ن
ته أو بتقليلها، وبالتالي فإنه ف

َ
التنافس سواًء بزيادة ِحد

، والمحدد االقتصادي والتجاري،  ي وهي المحدد السياسي ي األمريكي و االوروب 
ن
ن الطرف أو بأخر عىل مجرى العالقة بي 

 والمحدد العسكري. 

: المطلب األول  : المحدد السياسي الدولي

ي 
عمه الواليات المتحدة األمريكية والت  ن بعد أفول نظام القطبية الثنائية وتحول النظام الدولي إل نظام أحادي القطبية تي 

ي السياسة 
ن
اتيجيتها وأهدافها ف  لرؤيتها ومصالحها وبما يتالءم مع اسي 

ً
أصبحت تتعامل مع معطيات البيئة الدولية وفقا

  .(2003دون أن تضع أي اعتبار لمصالح شعوب الدول األخرى )زايد عبد هللا،  الدولية

ن الواليات  ي الرؤية والتقييم والمصالح بي 
ن
كما أظهرت عدد من األزمات والقضايا ذات الطابع الدولي واإلقليمي اختالف ف

 عىل ذلك، كما رفض
ً
ي البوسنة شهادة

ن
، كان الرصاع ف ن كائها األوروبيي  ت معظم الدول األوروبية سياسة المتحدة وشر

ق  ي الشر
ن
االحتواء المزدوج لكل من إيران والعراق، واختلفوا كذلك مع الواليات المتحدة األوروبية حول قضايا السالم ف

 عن الهيمنة األمريكية ويؤكد ذلك اآلن، 2003األوسط )مظفر، 
ً
 مستقال

ً
(، لدا فإن أوروبا جادة بالفعل ألن تلعب دورا

، وجود العدي ن عات االستقاللية لدى الكثي  من دولها )السيد أمي  ن
(، ونستشف من هذا أن التنافس 2001د من الين
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تيبات -األمريكي  ايد خالل السنوات القادمة، وهذا التنافس ال يمكن أن نفصله عن تنافسهما عىل الي  ن ي سوف يي  األوروب 

 (.peter ,1997الدولية )

ي الوقت الذي نجد فيه االتحاد األو 
ن
ي يدعو إل السالم واغالق باب الرصاعات )محمد محمود، وف (، نجد 1997روب 

ي معالجة القضايا واألزمات الدولية )زايد عبد 
ن
الواليات المتحدة تفضل الخيار العسكري عىل الخيارات األخرى المتاحة ف

 .(2003هللا، 

 ويتناقض فهم كل منهما لآلخر باطراد فما أن يصبح
ً
ن يتفقان قليال  بتحديد األولويات القومية،  فالطرفي 

ً
األمر متعلقا

طر السياسة الخارجية والدفاع عنها حت  تسارع الواليات المتحدة 
ُ
ن مصادر التهديد، وتشخيص التحديات، ووضع أ بتعيي 

 بأوروبا، بقدر  من الصي  
ً
اق، " فالواليات المتحدة تلوذ بالقوة عىل نحو أشع، وتتحىل، مقارنة وأوروبا إل االفي 

ن يرى األوروبيون و  ي حي 
ن
، واألصدقاء واألعداء، ف ، الخي  والشر ن  يرون العالم قسمي 

ً
الدبلوماسية. فاألمريكيون، عموما

 من 
ً
شر بدال

َ
ل األمريكيون سياسة الق

ِّ
ن ُيفض ن أو محتملي  . فعند تصديهم لخصوم حقيقيي 

ً
 وتركيبا

ً
صورة أكير تعقيدا

ن العقوبات الزجرة عىل أشكال  ن كفة العصا الغليظة عىل كفة الجزرة. اإلقناع، مغلبي  اإلغواء بسلوٍك أفضل، ومرجحي 

ة. 
َ
ف
َّ
ي الشؤون الدولية: يريدون رؤية المشكالت محلولة ومنابع التهديد ُمجف

ن
ي ف

ي الحسم النهابئ
يميل األمريكيون إل توجن

 للعمل بالتعاون مع الدول األخرى لتحقيق أهداف مشي  
ً
 إل العمل وبالطبع فاألمريكيون أقل استعدادا

ً
كة، وإنهم أقل ميال

 
ً
وريا  للتحرك خارج هذا القانون عندما يجدون ذلك رصن

ً
عي  المؤسسات الدولية الشبيهة باألمم المتحدة، وأكير استعدادا

ن والمهارة.  أو مفيد فحسب وعىل النقيض من ذلك يرص األوروبيون عىل أنهم يقاربون المشكالت بقدر  أكي  من التميي 

ي يحاولون الت
 عندما ال تؤب 

ً
ي األخرين عي  أساليب المكر والمداورة. إنهم أقدر عىل تحمل الفشل، وأوسع صدرا

ن
أثي  ف

ن التفاوض، والدبلوماسية، واإلقناع عىل  الحلول ثمارها شيعة. نجدهم، يؤثرون الحلول السلمية للمشكالت، مفضلي 

ي اللجوء إل االستنجاد بالقانون
ن
اعات. أنهم يحاولون  أسلوب القش. ونجدهم أشع ف ن ي الين

ن
، وبالرأي العام للفصل ف الدولي

ن الدول واألمم" )روبن،   (.2004توظيف العالقات التجارية االقتصادية لتوثيق الروابط بي 

 

: المحدد االقتصادي والتجاري:  ي
 
 المطلب الثاب

، فإن دوافع المصالح القومية تؤدي عىل الرغم من وجود ارتباط اقتصادي وثيق ين الواليات المتحدة األمريكية وأوروبا 

، فقد ضاعف اتجاه االقتصاد العالمي إل  ن بشكل أو بأخر إل ظهور نوع من التنافس ذي الطبيعة اقتصادية ين الطرفي 

اء  ن أوروبا والواليات المتحدة األمريكية، مما جعل عدد من الخي  العولمة وحرية األسواق من درجة التنافس بي 

ن يتوقع ، االقتصاديي  ن ن يتحركان نحو رصاع ال مصالحة فيه حول مصالح اقتصادية وصناعية )السيد أمي  ون أن ِكال الطرفي 

ي دارت حول صناعة الطائرات االيرباص، وجهود 2001
ي هذا المقام وجود قضية رئيسية متعلقة بالتجارة، والت 

ن
(. ويذكر ف

ن أكي  من الم
ِّ
ي عىل الحصول عىل حي  ي السوق العالمية التقليدية للطائرات التجارية، بعض بلدان االتحاد األوروب 

ن
شاركة ف

ي تسيطر عليها الواليات المتحدة األمريكية )جون قان، 
 .(1992وهي السوق الت 

 إل ظهور العملة األوروبية الموحدة " اليورو" العام 
ً
ي إطار الحديث عن المحدد االقتصادي يمكن اإلشارة أيضا

ن
وف

ن الواليات المتحدة األمريكية و أوروبا، إذ رأى البعض عند ظهور م، وما ترتب عليه من تز 1999 ايد لعوامل التنافس بي 

"، وأن هذه المنافسة سوف تتوقف عىل   ل " الدوالر األمريكي
ً
 قويا

ً
هذا العملة وتداولها بشكل رسمي أنها ستكون منافسا

اء   أن الخي 
َّ
ي تنمية حجم تجارتها إال

ن
ي أسوأ تقدير يرون أن " اليورو" سوف يحد من مدى نجاحات الدول األوروبية ف

ن
وف

ي  بتسعي  صادراته ووارداته بالعملة  ي الجل الطويل، إذ قام االتحاد األوروب 
ن
الهيمنة األوروبية عىل االقتصاد الدولي ف

 من الدوالر 
ً
ي الخارجية باليورو بدال أدى إل زيادة األوروبية الموحدة " اليورو"، كما أن تسوية تعامالت االتحاد األوروب 

يكها التجاري األول كما هو أغلب دول  ي شر ي نظر االتحاد األوروب 
ن
ي تعتي  ف

 من الدول الت 
ً
الطلب عىل " اليورو" خاصة

 .(2002جنوب البحر المتوسط )سنية، 

ونية، فقد بدأ التنافس  ي التجارة اإللكي 
ن
ن من الناحية التجارية يتمثل ف ن الطرفي  ن وهناك محدد آخر للتنافس بي  ن الطرفي  بي 

كات األوروبية بعدم نقل أية معلومات خاصة بعمالئها إل  ي مبدأ إلزام الشر ي هذا المجال إذ أقرت دول االتحاد األوروب 
ن
ف

ي رأت أن 
ة الت  ي ظل إجراءات محددة، وهو ما أثار حفيظ األخي 

ن
دول غي  أوروبية ومنها الواليات المتحدة األمريكية إال ف

ي هذا اإلجراء سيعرقل نشا ح االتحاد األوروب 
، إل جانب ذلك اقي  ي ي القارة األوروبية التنافس األمريكي األوروب 

ن
كاتها ف ط شر
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 من الواليات المتحدة األمريكية مما 
ً
 شديدا

ً
اح انتقادا  هذا االقي 

 
ونية، وقد الف بفرض قيمة مضافة عىل التجارة االلكي 

كات جعلها ترد عىل هذه اإلجراءات األوروبية بحزمة من الق وع قانون للكونغرس األمريكي يمنع الشر
رارات بتقديم مشر

اء امتيازات تشغيل الهاتف بالواليات المتحدة. هذا القانون أثار  األجنبية، ومنها األوروبية المملوكة للحكومات، من شر

ي وطالب الرئيس األمريكي بالتدخل لمنع إقرار هذا القانون، وعىل الرغم م ن التوصل إل اتفاق حفيظة االتحاد األوروب 

ي اقتسام المصالح 
ن
ن ف ن الطرفي   بي 

ً
 شديدا

ً
اء يرون بأن المستقبل سيشهد خالفا ي بشأن حماية المعلومات إال أن الخي 

مبدبئ

ونية )أنور محمد،  ي هذا المجال من التجارة االلكي 
ن
 .(2005ف

ن أال وهي  ن الطرفي   إل قضية هامة أحدثت الكثي  من الخالفات بي 
ً
ي  ونشي  أيضا قضية الصلب إذ قام االتحاد األوروب 

عية الرسوم WTOوالعديد من األطراف الدولية معه بتقديم دعوى إل منظمة التجارة العالمية ) ( تستند إل عدم شر

ي فرضتها الواليات المتحدة عام 30الجمركية )البالغة 
م عىل واردات الصلب 2002% عىل واردات الصلب من الخارج( الت 

 .(2002)مها، 

ن  ن الواليات المتحدة األمريكية واألوروبيي  ي تحرك إمكانية الرصاع االقتصادي بي 
وإل جانب هذه العوامل األساسية الت 

، مثل االختالف حول قيود أوروبا عىل اللحوم  ن ي تفرض نفسها عىل رصاعات قادة الجانبي 
هناك المشاحنات الت 

ي  اع األوروب 
ن  .(1996لموز )محمد سيد، األمريكي حول تجارة ا-االمريكية،والين

 

 المطلب الثالث: المحدد العسكري: 

الواقع يشي  إل أن الجهد األوروبية لبناء قوة أوروبية ذات قدرات دفاعية رفيعة المستوى ال ينسجم مع الرؤية األمريكية 

ي إطار حلف الناتو، 
ن
فالواليات المتحدة تخسر أن الهادفة إل جعل القوة األوروبية مرتبطة بالواليات المتحدة األمريكية ف

 للسياسة األمريكية سواء داخل حلف الناتو أو خارجه )السيد 
ً
تكون أوروبا الموحدة ذات القوة الدفاعية الذاتية أقل إذعانا

 ، ن ي تنادي باستقاللية السياسة األوروبية عن السياسة 2001أمي 
 وأن هناك بعض األصوات األوروبية الت 

ً
(. خاصة

 منذ بداية تشكيل حلف الناتو سياسة شبه مستقلة األمريكية لعل أ
ر
َبنت

َ
ي ت
ي سياسة فرنسا الت 

ن
برزها ما يظهر بوضوح ف

 .(2005تعارض هيمنة الواليات المتحدة االمريكية عىل الحلف )أنور محمد، 

" إل أداة عسكرية وأمنية قاد ي تحويل حلف الناتو " األطلنىطي
ن
رة عىل تثبيت عىل الجانب األخر يبق  الهدف األمريكي ف

 وبالتعاون 
ً
، بالضغط أحيانا ن كاء األوروبيي  ي ذلك تذليل العقبات مع الشر

قيادة الواليات المتحدة عىل العالم، ويقتىصن

 أخرى )عدنان السيد، 
ً
ي واالقتصادي أحيانا

 .(2009األمتن

 

 الخاتمة

ي مختلف مراحل هذه الدراسة فإنه يمكننا استخالص ب
ن
عض النتائج بخصوص موضوع بعد التحليل الذي قمنا به ف

ي ومحدداته خاصة بعد انتهاء الحرب الباردة. ومن أبرز وأهم هذه النتائج: -طبيعة التنافس األمريكي   األوروب 

 لتقاطع المصالح -1
ً
، نظرا ي وقتنا الحالي

ن
سي ِّ العالقات الدولية ف

ُ
ي ت
تعتي  ظاهرة التنافس الدولي من الظواهر السائدة والت 

ي كثي  
ن
ن بتناقص وتعارضها ف ي تتمي 

ي عالقة أي أطراف دولية والت 
ن
من المجاالت فتضارب المصالح يحتم سيادة التنافس ف

ي أولويات 
ن
ِمه ف

ُّ
َحك

َ
ة، الذي يرجع سببه األساس إل سيادة المتغي  االقتصادي وت درجة الصدامات العسكرية المباشر

ي ال األوروبية النموذج -ومصالح الدول، كما تعتي  العالقات األمريكية
ى الت  ن القوى الكي  األمثل لدراسة التنافس الدولي بي 

ي تفادي   األمريكي واألوروب 
ن ي حرص الطرفي 

ن
يمكن بحال من األحوال أن تصل إل الصدام المسلح. إذ يتجىل لنا ذلك ف

ي العالقات األمريكية
ن
ي العالقات-الوصول إل مراحل التوتر الحاد. فالتنافس ف

ن
.  األوروبية هو حالة طبيعية ف

ً
 الدولية عموما

ي مخاوف القوى األوروبية من تزايد الهيمنة -2
ي شهدها العقد األخي  من القرن الماضن

ات الت  أثارت كل التحوالت والتغي 

 الحد األقىص من القلق إزاء هذه الهيمنة األمريكية وهذا 
ً
األمريكية عىل العالم، األمر الذي أبدى خالله األوروبيون عموما

ي لخلق سياسة مستقلة عن الواليات المتحدة ما يفش ظهور مح اوالت جادة من جانب الدول األعضاء باالتحاد األوروب 

ي مناطق عديدة من العالم 
ن
ي ف  األمريكي واألوروب 

ن ي عالقة الطرفي 
ن
األمريكية مما أدى إل فتح المجال أمام ظهور تنافس ف

ي هذا اإلطار )وإن كان التنافس عىل صعيد المستوى االقتصادي والتجاري دون 
ن
ه(. وف المستويات األخرى كالعسكرية وغي 

 تلك المناطق 
ً
ي العالم خصوصا

ن
ي حول مناطق عديدة ف  األمريكي واألوروب 

ن ن الحليفي  ن الطرفي  ظهرت مالمح التنافس بي 
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ي ب
ق األوسط والساحل األفريق  ة وعىل رأسها النفط، فكانت مناطق كالشر ي ترتكز بها الموارد االقتصادية بكير

أهميتها الت 

ن  ن الحليفي  ى، وبالذات بي  ن الدول الكي   للتنافس العالمي بي 
ً
 مشحا

ر
ت
َ
د
ُ
ي ع

اتيجية واالقتصادية من أبرز المناطق الت  االسي 

 . ي  الواليات المتحدة األمريكية واالتحاد األوروب 

مشاري    ع ذات سمة محاولة كل طرف من أطراف الدراسة ذات العالقة صياغة وبلورة مصالحه العليا عن طريق طرح -3

ن للسيطرة عىل  ن هذين القطبي  ي بي 
ي بروز تنافس حقيق 

ن
تنسجم ومعطيات الوضع الدولي الجديد، األمر الذي ساهم ف

ق  عدد من المناطق الغنية بالموارد بالعالم واالستئثار بمواردها االقتصادية وخاصة النفط. كما حدث بمنطقة الشر

رغم من هيمنة الواليات المتحدة األمريكية عىل النظام الدولي واإلقليمي إل األوسط إذ سعت الدول األوروبية وعىل ال

". الذي  وع المتوسىطي ي "المشر
ن
 له ف

ً
" منافسا وع األوسىطي طرح تصوراتها الخاصة بهذه المنطقة، لذلك وجد "المشر

اكة أوروبية ي مواجهة الهيمن-طرحته الدول األوربية بهدف تحقيق شر
ن
ة األمريكية، وكرد فعل متوسطية وليشكل محاولة ف

ي جاء كرد فعل  وع األوروب 
 عىل كون المشر

ً
ق األوسط، عالوة عىل اإلرصار األمريكي عىل االنفراد بمقدرات منطقة الشر

ق األوسط.  ي بناء الشر
ن
 جدي عىل تهميش المشاركة األوربية ف

 ما يؤدي إ-4
ً
ا ن الدول كثي  ن عىل الرغم من أن اختالف األهداف وتضارب المصالح بي  ل الحرب، فإن تضارب المصالح بي 

ي البقاء، عليه 
ن
كة ف ي نطاق ال يصل إل درجة الحرب بحكم مقتضيات المصلحة المشي 

ن
ي هذا العرص يتم ف

ن
ى، ف الدول الكي 

ي المجاالت االقتصادية فهو -فإن طبيعة التنافس األمريكي 
ن
ي يتسم كذلك بالطابع السلمي ويتحدد بشكل رئيسي ف األوروب 

ن ق  إل مستوى الرصاع أو تنافس بي 
 
كة، وبالتالي فهو ال يرف

اتيجية وقيم مشي  ى تربطها تحالفات عسكرية اسي  وى كي 

 . ن ن الحليفي  ي عالقة الطرفي 
ن
 للمزيد من التأزم ف
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