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ملخص البحث

مل تكن منطقة شرق أفريقيا بعيدة عن أنظار صانع القرار السياسي اخلارجي االمريكي،
بل على العكس فإن شرق أفريقيا حتت اجملهر االمريكي منذ هناية اخلمسينيات من القرن املاضي
واستمرت الوالايت املتحدة مبحاوالت كثرية ألجل تثبيت أقدامها يف منطقة شرق أفريقيا حىت
بدأت احلرب الباردة ألجل أن ينفذ صانع القرار السياسي اخلارجي االمريكي اهدافه ألجل
حتقيق مصاحله يف هذه املنطقة احليوية االسرتاتيجية ،إال أن الوالايت املتحدة االمريكية مل تستطع
التنفيذ إال بعد عام  1991حينما تفكك االحتاد السوفييت واهنار ألنه كان القطب املنافس هلا
يف عموم القارة األفريقية ،السيما وأن احلروب واملنافسة بينهما مل تكن لتحدث كمواجهة حقيقية
وإمنا عن طريق وكالئهم يف املنطقة والسيما منطقة شرق أفريقيا من السودان وحىت كينيا
والصومال وجيبويت واثيوبيا واوغندا .فالوالايت املتحدة مل تنسى املنطقة بل هي يف خميلتها لكنها
وضعت هلا الوقت املناسب لتضعها يف دائرة مسرحيتها العاملية ،إذن كانت هنالك ثوابت أي

أهداف سياسية واقتصادية وأمنية جتاه املنطقة اثبتة يف السياسة اخلارجية االمريكية إال أن

اسرتاتيجياهتا جتاه املنطقة كانت تتغري بني احلني واألخر وحبسب االسرتاتيجية االمريكية حلماية
أمنها القومي حبسب مزاعم مسؤويل اإلدارة األمريكية على مدى مجيع احلقب املاضية .

مجلة العلوم القانونية والسياسية

2017/ املجلد السادس – العدد الو

US foreign policy toward East Africa
After the events of September 2001 (constants and variables)
Assistant professor. Dr. Kholoud Mohammed Khamis
Center for Strategic and International Studies- Baghdad University

Abstract
East of African region wasn't far from the eyes of the political
decision maker of the US Foreign policy . On the contrary, the East
Africa was under the US microscope since the end of the fifties of the
last century. The United States had many attempts for digging its
feet out in the east African region until the beginning of Cold War in
order for the political decision maker of the US Foreign policy to
implement his goals in achieving its interests in this strategic vital
region. However, the United States was unable to be effective only
after 1991, when the disintegration of the Soviet Union collapsed
because it was the competitor pole across the African continent,
especially since the wars and competition between them were not to
be as a real confrontation just via their agents in the region.
Particularly, the East of African region of the Sudan and even Kenya,
Somalia, Djibouti, Ethiopia and Uganda. The United States has not
forgotten the region. It is in her mind but it dedicated the proper time
to be put in its global play.
So there were constants i.e. fixed political, economic and
security policy objectives in the US foreign policy. Never the less, its
strategies towards the region have been changed from time to time,
according to the US strategy to protect its national security
depending on allegations of US administration over all past eras.

