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 إهذاء

 إلى الذين سكنوا سويداء ق لوبنا ,,

 وكانوا لنا األمنيات,

 إلى من حملوا المبادئ والرايات,,

 ومن تخجل من ذكرىم التضحيات,,

  أىدي ىذه الكلمات



 
 ج

 شكر وتقذير

بالشكر واالمتنان وتمام العرف ان لكل من ساعدني ووقف  أتوجو  

بجانبي في إنجاز ىذا العمل, وأخص بالذكر مشرفي القدير  

الدكتور ىشام المغاري, كما أخص كل من زوجتي وأبنائي  

وأخوتي وأخواتي وأحبتي الذين منحوني النصح والتشجيع والحب,  

 أشكركم جميعاً,,,



 
 د

 مهخص
متميزة وفريدة في السياسة الخارجية األمريكية, بما تتمتع بو مف تحظى )إسرائيؿ( بمكانة 

دعـ ومساندة كبيرة ودائمة عمى كافة المستويات مف قبؿ اإلدارات األمريكية المتعاقبة, وقد تميزت 
عبلقة الطرفيف بالرسوخ والثبات, دوف أف تخمو مف المد والجذر في بعض األحياف. لذلؾ فإف ىذه 

شؼ عف الثابت والمتغير في السياسة الخارجية لمواليات المتحدة األمريكية تجاه الدراسة تحاوؿ الك
)إسرائيؿ(, وتحديد موقعيا الحقيقي في االستراتيجية األمريكية, ومف ثـ الكشؼ عف المسارات التي 
يمكف أف يسمكيا الطرؼ العربي لمتأثير عمى الواليات المتحدة؛ بما ُيفضي بالضغط عمى )إسرائيؿ(, 

 نييا عف سياساتيا االحتبللية.لث

تحاوؿ الكشؼ عف وتتمثؿ أىمية الدراسة في أنيا قد تكوف إضافة نوعية لمدراسات التي 
دعـ ثوابت السياسة الخارجية األمريكية ومتغيراتيا تجاه )إسرائيؿ(, بما يمكِّنيا مف المساىمة في 

لمتأثير في جيات ومقاربات جديدة أصحاب القرار الفمسطينييف والعرب, ومساعدتيـ في رسـ استراتي
حداث تغيير جوىري في طريقة التعاطي األمريكي و السياسة الخارجية األمريكية تجاه )إسرائيؿ(,  ا 

 بما يخدـ المصالح الفمسطينية والعربية., مع الصراع العربي اإلسرائيمي

ي التحميمي, المنيج الوصفالمنيج التاريخي, و استخدمت الدراسة عدة مناىج ومقاربات منيا 
 منيج تحميؿ السياسة الخارجية.و  ومقاربة المصمحة الوطنية,

وقد خمصت الدراسة إلى مجموعة مف النتائج, كاف أىميا: أف التحالؼ الحاصؿ بيف 
الواليات المتحدة و)إسرائيؿ( ىو تحالؼ غير تقميدي وفوؽ استراتيجي, يمكف وصفو بأنو )تحالؼ 

السياسة الخارجية األمريكية تجاه )إسرائيؿ( ىي مساحة واسعة, عضوي(, وأف مساحة الثوابت في 
تتمركز في محاور مفصمية واستراتيجية, في حيف أف مساحة المتغير ضيقة, وتنحصر معظميا في 
تعارضات ىامشية وتكتيكية وتفصيمية. وأف مف أىـ الثوابت في العبلقة بيف الطرفيف ىو التقارب 

يديف, فضبًل عما تمثمو )إسرائيؿ( مف أىمية استراتيجية كبرى لمواليات الديني والتماىي الثقافي الشد
 المتحدة.

كما أوصت الدراسة بضرورة العمؿ الجاد والدؤوب عمى صياغة استراتيجية نيوض شاممة 
سموب التخطيط في رسـ السياسة الخارجية سيما نموذج التخطيط أعمى مستوى األمة, واعتماد 



 
 ه

المصالح المتبادلة, وتوسيع دائرة التحالفات البديمة, والعمؿ عمى تحقيؽ بالسيناريو, وتوظيؼ لغة 
ما تشكمو مف رافعة ميمة لمف الوحدة, واحتضاف القضية الفمسطينية كقضية جامعة وموِحدة, ولِ 

يتبناىا, مع ضرورة توظيؼ مختمؼ األدوات والوسائؿ لمتأثير عمى الموقؼ األمريكي, بما فييا 
 والثقافية والتكنولوجية.الوسائؿ اإلعبلمية 



 
 و

Abstract 
Israel enjoys a unique position in American foreign policy, with its great 

support and assistance at all levels by successive American administrations. 

The relationship between the two sides has been characterized by firmness 

and steadfastness. Therefore, this study attempts to reveal the fixed and 

variable in the United States foreign policy towards Israel, and determine 

its real location in the US strategy, and then reveal the paths that can be 

taken by the Arab party to influence the United States; leading to pressure 

on (Israel), To discourage them from their occupation policies. 

The importance of the study is that it may be add quality for studies that 

attempt to uncover the constants and changes of American foreign policy 

towards (Israel), so that it can contribute to supporting Palestinian and Arab 

decision-makers and help them formulate new strategies and approaches to 

influence American foreign policy toward (Israel), and make a fundamental 

change in the way the US deal with the Arab-Israeli conflict, in the 

interests of Palestinian and Arab. 

The study used several approaches, including the historical approach, the 

analytical descriptive approach, the approach of national interest, and the 

methodology of foreign policy analysis.  

The study concluded that the alliance between the United States and Israel 

is an unconventional and above strategic alliance that can be described as 

an "organic alliance." The area of constants in US foreign policy toward 

Israel is wide , And are concentrated in substantial and strategic axes, while 

the area of the variable is narrow, most of which are confined to marginal, 

tactical and detailed differences. And that one of the most important 

constants in the relationship between the two parties is religious 

rapprochement and cultural identification, as well as what represents 

(Israel) of great strategic importance to the United States. 

The study recommended the necessity of working hard and weariless to 

formulate a comprehensive strategy for nation-wide advancement, adopting 

the planning method in foreign policy, especially the scenario planning, 

employing the method of mutual interests, widening the alternative 



 
 ز

alliances, Work on achieving unity, adopting  of the issue  of Palestine as a 

unified issue , And the form of an important lever for the adoption, with the 

need to employ various tools and means to influence the US position, 

including media, cultural and technological. 
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 اإلطار انعاو نهذراسة

 المقدمة:

تمتّد جذور العبلقات األمريكية الصييونية إلى موافقة الرئيس األمريكي )وودرو ويمسوف( 
ـ( عمى )تصريح بمفور( في رسالة سّرية أرسميا إلى وزارة الحرب البريطانية, 1921ػػػ  1913)

تتضمف موافقة اإلدارة األمريكية عمى مشروع تصريح إلقامة وطف قومي ييودي في فمسطيف 
ـّ موافقة الكونغرس األمريكي عمى االنتداب البريطاني عمى فمسطيف عاـ 13: 2005)سيسالـ,  (, ث

ـ. وقد تعّمقت العبلقة بيف الطرفيف عندما دخمت الواليات المتحدة األمريكية الحرب ضد 1922
الجيش األلماني بزعامة )ىتمر(, وأصبح ليا مصالح حيوية في منطقة الشرؽ األوسط, اعتقدت أف 

: 1999العالميُة ُيمكف أف ُتسيـ في تحقيقيا وحمايتيا بعد إقامة )إسرائيؿ(" )ماضي,  الصييونيةُ 
82-83.) 

 ؛في منظومة العبلقات الدولية حالة فريدةاإلسرائيمية ُتشّكؿ العبلقات األمريكية وال زالت 
السياسية , عمى المستويات يفكبير  يفأمريكيودعـ مف مساندة )إسرائيؿ( نظًرا لما تحظى بو 
مكانة  تحتؿّ ػػػ  ـ1948ػػػ منذ تأسييا عاـ  ىو ما جعؿ )إسرائيؿ(و  كافة؛ واالقتصادية والعسكرية

, مف الجميورييف المتعاقبةاألمريكية زة في السياسة الخارجية األمريكية لدى اإلدارات مميّ 
 والديمقراطييف عمى حٍد سواء.

عمى بعض السياسات اإلسرائيمية, فإف ظت ورغـ أف اإلدارات األمريكية المتعاقبة تحفّ 
, وعدًدا مف المشّرعيف اعتبروا أف )إسرائيؿ( شريؾ موثوؽ بو في المنطقة. وليف األمريكييفؤ المس

كما إف )إسرائيؿ( تحظى بتأييد شعبي كبير في المجتمع األمريكي, يضمف ليا قدًرا كبيًرا مف 
 (.Sharp, 2012: P1" )التزامات السياسة الخارجية األمريكية تجاه مصالحيا

 لى ترسيخ العبلقة مع الواليات المتحدة األمريكيةإ - بكؿ الطرؽ - )إسرائيؿ(وتسعى 
تعتمد عمييا في المحافظة عمى وجودىا, في العالـ, حميؼ استراتيجي ليا أقوى بصفتيا  وتطويرىا؛

ة لدى كثير مف قناعة عامّ دت تولّ . وقد في فمسطيف العدائيةتنفيذ سياساتيا وممارساتيا وتوّسعيا, و 
لتغيير  األىـّ المدخؿ الخارجي  ىياع القرار في العالـ, أف الواليات المتحدة األمريكية الساسة وصنّ 

 ,في المنطقة اإلسرائيميةجـ السياسات مَ لِ مساعي أي فإف وبالتالي  اإلسرائيمية؛السياسات السموؾ و 
 )إسرائيؿ(.ة األمريكية عمى الواليات المتحدتأثير ينبغي أف ُتماَرس مف خبلؿ 

تبقى ُمثارة, ال بد مف مناقشتيا وتحميميا لفيـ طبيعة العبلقة األمريكية  ىناؾ قضايا أفّ  دَ يْ بَ 
الضغط عمى بغية لواليات المتحدة األمريكية ا امكانية التأثير عمىمدى اإلسرائيمية, مثؿ: 
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القرارات والسياسات والحدود التي يمكف أف تتحرؾ فييا الواليات المتحدة لمتأثير عمى  )إسرائيؿ(,
 .مف وجية النظر األمريكية العبلقة بيف البمديف ومتغيراتياثوابت و  ,اإلسرائيمية

مف تحميؿ العبلقة القائمة بيف الواليات المتحدة  ال بدّ  ولبحث ىذه القضايا ودراستيا,
الحقيقي إلسرائيؿ في النسبي الوزف عف كشؼ الو يا, وأسس ىاجذور ؛ لموقوؼ عمى سرائيؿا  األمريكية و 

الثابت والمتغير في السياسة التعرؼ إلى  ,وبالتالي األمريكية,والسياسة الخارجية االستراتيجية 
لمفمسطينييف وأصدقائيـ سموكيا؛ التي يمكف  اراتمعرفة المسو , )إسرائيؿ(الخارجية األمريكية تجاه 

فرض واقع يا, و تجاىالخارجية سياساتيا  تعديؿلى إالتأثير عمى الواليات المتحدة, وصواًل  بغية
نصاًفا لمحقوؽ العربية إوأكثر  ,إلسرائيؿتكوف فيو الواليات المتحدة أقؿ انحياًزا  ,جديد في المنطقة

 والفمسطينية.
 

 مشكمة الدراسة وتساؤالتيا:

محاولة تحديد الثابت والمتغير في السياسة الخارجية لمواليات تكمف مشكمة الدراسة في 
يا في االستراتيجية األمريكية, ومف ثـ الكشؼ عف موقعالمتحدة األمريكية تجاه )إسرائيؿ(, ومعرفة 

المسارات التي يمكف أف يسمكيا الفمسطينيوف وأصدقاؤىـ لمتأثير عمى الواليات المتحدة؛ بيدؼ 
 تجاه )إسرائيؿ(, بما يحقؽ اإلنصاؼ لمحقوؽ العربية والفمسطينية. التأثير عمى سياساتيا 

 ويمكف التعبير عف المشكمة بالسؤاؿ الرئيس التالي:
  ــ  2001)إسرائيل( في الفترة )ما الثابت والمتغير في السياسة الخارجية األمريكية تجاه

 ؟م(2014

 :اآلتيعمى النحو  ,مجموعة مف األسئمة الفرعيةسؤاؿ ويتفرع مف ىذا ال

 ما مفيوـ السياسة الخارجية األمريكية, وما محّدداتيا؟ .1

 ؟ـ2001كيؼ تطورت السياسة الخارجية األمريكية تجاه )إسرائيؿ( حتى عاـ  .2

 ؟(ـ2014ػػػ  ـ2001تجاه )إسرائيؿ( في الفترة ) ما ثوابت السياسة الخارجية األمريكية .3

 ؟(ـ2014ػػػ  ـ2001تجاه )إسرائيؿ( في الفترة ) ما متغيرات السياسة الخارجية األمريكية .4

كيؼ يمكف التأثير عمى السياسة الخارجية األمريكية تجاه )إسرائيؿ(, بما يخدـ المصالح  .5
 الفمسطينية والعربية؟

 :أىداف الدراسة

 تسعى الدراسة لتحقيؽ مجموعة مف األىداؼ, ىي:
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 عف محدداتيا تجاه الدوؿ األخرى.الوقوؼ عمى مفيـو السياسة الخارجية األمريكية والكشؼ  .1

تَتَّبع مراحؿ تطّور السياسة الخارجية األمريكية تجاه )إسرائيؿ(, والتعرؼ إلى طبيعتيا حتى عاـ  .2
 .ـ2001

 (.ـ2014ػػ  2001الكشؼ عف ثوابت السياسة الخارجية تجاه )إسرائيؿ( في الفترة ) .3

 (.ـ2014ػػ  2001ائيؿ( )الكشؼ عف متغيرات السياسة الخارجية األمريكية تجاه )إسر  .4

اقتراح بعض االستراتيجيات التي مف شأنيا اإلسياـ في تعديؿ السياسة الخارجية األمريكية تجاه  .5
 )إسرائيؿ( بما يخدـ المصالح الفمسطينية والعربية.

محاولة الوقوؼ عمى مستقبؿ العبلقة, ومدى تأثير ذلؾ عمى األوضاع في المنطقة العربية  .6
 ة.والقضية الفمسطيني

 

 :أىمية الدراسة

لمفمسطينييف والعرب بشكؿ  حيوًيا بالنسبةيا تتناوؿ موضوًعا تكمف أىمية الدراسة في أنّ 
تشابؾ العبلقة األمريكية  بشكؿ خاص؛ لموقوؼ عمى اع القراروالمختصيف وصنّ  لباحثيفعاـ, وا

وتتمخص األىمية النظرية والتطبيقية  معرفة الثابت والمتغير فييا., و , ومحاولة تفكيكيااإلسرائيمية
 لمدراسة في النقاط التالية:

 أواًل: األىمية العممية )النظرية(:

لعؿ ىذه الدراسة تكوف إضافة نوعية لمدراسات التي تحاوؿ الكشؼ عف ثوابت السياسة الخارجية  .1
 (.ـ2014ػػ  2001األمريكية ومتغيراتيا تجاه )إسرائيؿ( في الفترة )

المكتبة العربية بمادة معرفية تحميمية حديثة في مجاؿ السياسة الخارجية األمريكية تجاه َرْفِد  .2
 )إسرائيؿ(.

 طبيعة عبلقة الواليات المتحدة بػ)إسرائيؿ(.توفير مادة عممية تفسيرية حوؿ  .3
 ثانيًا: األىمية العممية )التطبيقية(:

التأثير  استراتيجيات مف شأنيادعـ أصحاب القرار الفمسطينييف والعرب, ومساعدتيـ في رسـ  .1
 في السياسة الخارجية األمريكية تجاه )إسرائيؿ(, بما يخدـ المصالح الفمسطينية والعربية.

عاّمة, والعبلقات األمريكية اإلسرائيمية  يف في مجاؿ العبلقات الدوليةإفادة الباحثيف والميتمّ  .2
 خاصة.

يير السموؾ السياسي ألصحاب القرار يأمؿ الباحث أف تشكؿ نتائج ىذه الدراسة أرضية لتغ .3
 والمعنييف, والتعامؿ بشكؿ احترافي مع السياسة األمريكية.
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 :منيجية الدراسة

, وذلؾ عمى النحو مف مناىج البحث العممي ةأساسي عدة مناىجاعتمدت الدراسة عمى 
 :التالي

وأف  ,تاريخية وامتدادات جذورليا  المعاصرة الدولية لعبلقاتا أفّ  مف ينطمؽو  المنيج التاريخي: .1
 أف متاريخحيث يمكف ل الحاضر ىو نتاج تطورات األحداث والمتغيرات في سياقيا التاريخي,

 يجيب باإلثبات أو بالنفي عف أسئمة الدراسة.
يستخدـ لدراسة الواقع أو ظاىرة ما, ويصفيا وصًفا كمًيا وكيفًيا, المنيج الوصفي التحميمي:  .2

وطبيعة العبلقة بيف متغيراتيا, وأسبابيا واتجاىاتيا, ومدى  ويساعد في تحديد خصائصيا,
ارتباطيا بالظواىر األخرى, وىو ما سيفيد في فيـ السياسة الخارجية األمريكية تجاه )إسرائيؿ( 
بشكؿ موضوعي, بعد رسـ خطوط تمؾ السياسة, وتحديد سماتيا, وطبيعة عبلقتيا ببيئتيا 

 قؼ األمريكية مف )إسرائيؿ( ومحيطيا اإلقميمي.االستراتيجية, ومدى ارتباطيا بالموا

وىي مف أىـ المقاربات في فيـ العبلقات الدولية, حيث تسعى كؿ  مقاربة المصمحة الوطنية: .3
دولة إلى تحقيؽ مصمحتيا الوطنية, وىذه المقاربة التي تنسجـ مع المدرسة الواقعية, ُوِضَعت 

تراتيجي وضامف لممصالح األمريكية في الشرؽ لفحص الفكرة القائمة بأف )إسرائيؿ( ىي رصيد اس
 األوسط.

وىو اطار جامع يتـ مف خبللو استخداـ مجموعة مف المقاربات التي تحميل السياسة الخارجية:  .4
تتعامؿ مع حجـ المتغيرات والعوامؿ المتداخمة والمؤثرة في عممية رسـ السياسة الخارجية لمدوؿ, 

ا في ذلؾ البعد السموكي والقومي والمصمحي والقيادي سواء الداخمية منيا أو الخارجية, بم
 والسيكولوجي.

   

 :حدود الدراسة

 : تعالج الدراسة موضوع السياسة الخارجية األمريكية تجاه )إسرائيؿ(.الحد الموضوعي .1
ـّ ىذه الدراسة بالفترة )الحد الزماني .2 (, وىي تبدأ بالعاـ الذي وقعت فيو ـ2014ػػػ  2001: تيت

, كأحد المنعطفات التاريخية الميمة التي أّثرت ـ2001أحداث الحادي عشر مف أيموؿ/سبتمبر 
في السياسة الخارجية األمريكية تجاه كثير مف الدوؿ والقضايا العالمية, وتنتيي عند منتصؼ 

يتضمف الحد الزماني حكـ كؿ مف , وبالتالي 2014الدورة الثاني لمرئيس أوباما أواخر العاـ 
 الجميورييف والديمقراطييف.

 : ترّكز الدراسة عمى الواليات المتحدة األمريكية, و)إسرائيؿ( ومحيطيما اإلقميمي.الحد المكاني .3
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 مصطمحات الدراسة:

ىي العناصر التي ال يمكف إلرادة الدولة أف تغّيرىا عمى المدييف المتوسط والبعيد ضمف الثابت: 
 (.35: 2011المقاييس الموجودة. )أوغمو, 

, وىي العناصر والمتوسطىي العناصر التي يمكف تفعيميا والتأثير فييا في المدى القريب  المتغير:
 (.35 :2011)أوغمو,  امنة فيياالتي تعكس مدى قدرة الدولة عمى استخداـ القوى الك

: دليؿ تخطيط وعمؿ يطوره صانعو القرار في الدولة تجاه الدوؿ أو الوحدات السياسة الخارجية
الدولية األخرى, بيدؼ تحقيؽ أىداؼ محددة في إطار المصمحة الوطنية. وىناؾ خمسة عوامؿ 

السكاف, والموارد الطبيعية,  محددة لمسياسة الخارجية في أية دولة, ىي: الموقع الجغرافي, وعدد
 (.11: 2011والقوة العسكرية والمعنوية, والنظاـ الداخمي لمدولة )الكموب, 

 طرق جمع المعمومات:

تـ الحصوؿ عمى المعمومات المتعمقة بالدراسة مف الوثائؽ, والرسائؿ الجامعية, والدراسات, 
والدوريات المحّكمة, والتقارير, ومراكز اإلحصاء, والكتب, وتصريحات المسئوليف, ووسائؿ 
اإلعبلـ, والشبكة العنكبوتية, وغيرىا مف المصادر والمراجع المعتبرة. مع اإلشارة إلى بعض 

بات التي واجييا الباحث في عممية جمع المعمومات؛ أىميا صعوبة الحصوؿ عمى مراجع الصعو 
أجنبية حديثة منشورة ومتاحة بالكامؿ, وكذلؾ صعوبة اجراء مقاببلت معمقة مع سياسييف 

 ومختصيف أمريكييف. 

 :الدراسات السابقة

 أواًل: الدراسات العربية:

الخارجية األمريكية تجاه )إسرائيل( في إطار الصراع : السياسة (ـ2002دراسة عبد اهلل ىوادؼ ) .1
 ر.جامعة الجزائوىي عبارة عف رسالة ماجستير تمت مناقشتيا في . العربي اإلسرائيمي

تفسير مواقؼ اإلدارات األمريكية المتعاقبة مف الصراع العربي  إلىلدراسة ىدفت ا
أف يسيـ األمر الذي يمكف  ؛اإلسرائيمي, والكشؼ عف خمفيات السياسة األمريكية في الشرؽ األوسط

منبثقة مف أسس سميمة بعيًدا عف التقييـ السطحي لمدور عربية وفمسطينية سياسات في تطوير 
 األمريكي في المنطقة. 

لسياسة األمريكية اخدمت الدراسة المنيج التحميمي التاريخي الستقراء مميزات واست
مقاربة المصمحة  :مثؿ ,تجاه )إسرائيؿ(, كما تـ استخداـ مجموعة مف المقاربات ياوخصائص
لفحص الفرضية القائمة بأف )إسرائيؿ( ىي رصيد استراتيجي وضامف لممصالح األمريكية  ؛الوطنية
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مف أجؿ فحص عنصر العقبلنية في رسـ السياسة  ؛ومقاربة اتخاذ القرارفي الشرؽ األوسط, 
 .األمريكية تجاه )إسرائيؿ(

إلسرائيؿ األمريكي , مف أىميا: أف الدعـ د توصمت الدراسة إلى جممة مف النتائجوق
 يتأثر والالسياسة األمريكية تجاه الصراع العربي اإلسرائيمي,  مف ثوابتثابًتا يعدُّ  ,بأشكالو المختمفة

النموذج القائـ عمى فكرة المصمحة , وأف األمريكي واإلسرائيمي ,في بيئة الطرفيف تقعالت التي بالتحوّ 
 .ـ تفسيًرا مقنًعا لسياسة الواليات المتحدة تجاه )إسرائيؿ(ال يقدّ األمريكية الوطنية 

سياسات الدوؿ العربية بضرورة عدـ االنتظار لحدوث تغير تمقائي في وأوصت الدراسة 
الواليات المتحدة األمريكية تجاه القضايا العربية, لكف, ينبغي عمييا السعي لتغيير المعادلة القائمة 
حداث تعديؿ في موازيف  سرائيؿ, بيدؼ الحّد مف الضرر القائـ, وا  حالًيا بيف الواليات المتحدة وا 

 القوى لصالح الطرؼ العربي.

اإلطار الزمني, وبعض مناىج الدراسة,  تختمؼ ىذه الدراسة عف دراسة )ىوادؼ( فيو 
وأىدافيا, كما تختمؼ في أنيا تتناوؿ السياسة الخارجية األمريكية تجاه )إسرائيؿ( مف حيث محاولة 

 اكتشاؼ ثوابت تمؾ السياسة ومتغيراتيا.

وىي . التطور التاريخي في العالقات األمريكية اإلسرائيمية (:ـ2007) دراسة ىنادي أبو طاقية .2
 .عف دراسة مف منشورات مركز األسرى لمدراسات بغزةعبارة 

عاـ تطور العبلقات األمريكية اإلسرائيمية منذ بداياتيا وحتى ىدؼ الدراسة التعرؼ إلى 
السياسة الخارجية األمريكية في الشرؽ األوسط عموًما, وذلؾ في ظؿ  بتطور ا, وارتباطي(ـ2007)

بعاد  ,عدد مف المرتكزات أىميا: الحفاظ عمى مصالحيا النفطية في منطقة الشرؽ األوسط, وا 
 الخطر السوفيتي عف المنطقة, والحفاظ عمى أمف )إسرائيؿ(.

لـ تحدد الدراسة مناىج البحث التي اتبعتيا, لكف مراجعة الدراسة يبّيف أف المنيج التاريخي, 
 ا.والمنيج التحميمي, ىي المناىج الرئيسة التي سادت فيي

أف التطور الذي  شيدتو العبلقات  أىميا: ,وقد توصمت الدراسة إلى عدد مف النتائج
في  وأف تمؾ العبلقة بمغتاألمريكية اإلسرائيمية ارتبط بشكؿ أساسي بالتقاء المصالح بيف البمديف, 

 تيا., ولـ تورد الباحثة أية توصيات في نياية دراسمرحمة الرئيس بوش االبف مدى لـ تشيده مف قبؿ

وتختمؼ ىذه الدراسة عف دراسة )أبو طاقية( في: اإلطار الزمني, واألىداؼ, وفي 
المتغيرات؛ حيث اقتصرت دراسة )أبو طاقية( عمى دراسة التطور التاريخي لمعبلقات األمريكية 
اإلسرائيمية, فيما تسعى ىذه الدراسة لمكشؼ عف ثوابت السياسة الخارجية األمريكية ومتغيراتيا في 

 رة الدراسة.فت



 
7 

، السياسة الخارجية األمريكية والعالم اإلسالمي: (2009)ة اشتياؽ حسيف, ومحسف صالح دراس .3
 .مركز الزيتونة, بيروت, بالمغة االنجميزية منشورةدراسة 

حاولت الدراسة التعرؼ إلى أكثر الجيات أىمية في رسـ السياسة الخارجية األمريكية, مف 
ميميف, ىؿ العوامؿ الداخمية المتعمقة بمكّونات النظاـ السياسي األمريكي خبلؿ اإلجابة عف سؤاليف 

ىي األكثر أىمية في رسـ السياسة الخارجية األمريكية؟ أـ العوامؿ الخارجية المتعمقة بمكونات 
 النظاـ الدولي؟ وقد استخدـ الباحثاف المنيج الوصفي التحميمي, ومنيج صنع القرار.

عة مف النتائج, منيا: أف العوامؿ الفاعمة في عممية رسـ وخمصت الدراسة إلى مجمو 
السياسة الخارجية األمريكية وصياغتيا ليست عمى قدٍر واحد مف األىمية والتأثير, وأف العوامؿ 
الداخمية أكثر تأثيًرا, ويمعب الرئيس والبيت األبيض ومجمس األمف القومي الدور األكثر أىمية. 

قدات المجتمع األمريكي ىي أيًضا مف بيف العوامؿ المؤثرة في رسـ فضبًل عف ذلؾ, فإف قيـ ومعت
تأثير الرأي العاـ السياسة الخارجية, باإلضافة إلى جماعات المصالح. وقد أثبتت الدراسة أف 

 محدود جًدا.

صفوفيا وتوحيد بضرورة تنظيـ الجالية المسممة في الواليات المتحدة وأوصت الدراسة 
إدراؾ طبيعة النظاـ السياسي األمريكي؛ كي يتمكف مف التأثير في قرارات  جيودىا, واالنطبلؽ مف

 السياسة الخارجية في الواليات المتحدة لصالح القضايا العربية وعمى رأسيا قضية فمسطيف.

وتختمؼ ىذه الدراسة عف دراسة )حسيف وصالح( في: اإلطار الزمني, واألىداؼ, وبعض 
ة )حسيف وصالح( اقتصرت عمى دراسة عممية اتخاذ القرار, لكف المناىج المستخدمة, كما أف دراس

ـّ بالثابت والمتغير في السياسة الخارجية األمريكية.   ىذه الدراسة تيت

: السياسة الخارجية األمريكية تجاه القضية الفمسطينية ـ(2009دراسة أحمد جواد الوادية ) .4
 .غزةبجامعة األزىر ناقشيا الباحث في ماجستير  وىي رسالة(. 2008 – 2001)

السياسة الخارجية األمريكية تجاه القضية ىدفت الدراسة إلى معرفة معالـ ومحددات  
 11, ومناقشة أحداث (ـ2008 – 2001)الفمسطينية في عيد الرئيس جورج بوش االبف 

ذلؾ مف مبادرات أمريكية لحؿ  عمى القضية الفمسطينية, وما تبلوتأثيرىا  ـ2001سبتمبر أيموؿ/
بعد فوز حركة  , خصوًصاالقضية الفمسطينية, وتدخبلت أمريكية في النظاـ السياسي الفمسطيني

  .ـ2006حماس في االنتخابات التشريعية عاـ 

واعتمدت الدراسة عمى المنيج التاريخي, والمنيج الوصفي التحميمي, كما تـ االستعانة 
ساىـ في صياغة السياسة الخارجية فيـ المؤثرات الداخمية التي تُ بمنيج صنع القرار مف أجؿ 

 األمريكية تجاه القضية الفمسطينية.
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أف العبلقة بيف الواليات , كاف مف أىميا: وقد خمصت الدراسة إلى مجموعة مف النتائج 
سرائيؿ  األمريكية المتحدة مف حيث قوتيا ومتانتيا في الجوانب السياسية عبلقة متميزة وا 

. وأف جيود الواليات المتحدة ومبادراتيا تأتي في سياؽ إدارة الصراع كافة االقتصادية والعسكريةو 
 اإلسرائيمي الفمسطيني وليس حمو.

ضرورة تفعيؿ الدعـ لمقضية الفمسطينية, مع التركيز عمى وكاف مف أىـ توصيات الدراسة 
معة العربية, وتشكؿ مجموعة الدعـ السياسي, مف خبلؿ تشكيؿ جبية موحدة, وتفعيؿ دور الجا

ضغط عربي باستغبلؿ اإلمكانات العربية وتوظيفيا لمتأثير في السياسة األمريكية, سيما اإلعبلمية 
 منيا.

)الوادية( في الحدود الزمانية, كما أنيا تركز عمى الثابت وتختمؼ ىذه الدراسة مع دراسة 
ؼ ذلؾ في اقتراح سيناريوىات تسيـ في والمتغير في السياسة الخارجية األمريكية, وتحاوؿ توظي

 تعديؿ السياسة الخارجية األمريكية تجاه )إسرائيؿ( بما يخدـ المصالح الفمسطينية.

السياسة الخارجية األمريكية تجاه القضية (: ـ2010دراسة نور الديف توفيؽ مصطفى ) .5
 في ىافانا بكوبا.. وىي عبارة عف رسالة دكتوراه, تـ مناقشتيا (ـ2009 – 2001الفمسطينية )

تجاه القضية الفمسطينية  األمريكيةلسياسة الخارجية سعت الدراسة لمتعرؼ إلى طبيعة ا 
سرائيؿ. الواليات المتحدة األمريكية وا  ضوء العبلقة المميزة بيف في , (ـ2009 – 2001)خبلؿ الفترة 
عاـ الثانية الفمسطينية االنتفاضة توتر العبلقة بيف البمديف في بعض المراحؿ, مثؿ:  وركزت عمى

, والعدواف اإلسرائيمي (2002)لمضفة الغربية عاـ عادة االحتبلؿ العسكري االسرائيمي وا  (؛ 2000)
 .ـ2008/2009عمى غزة شتاء 

استخدمت الدراسة المنيج الوصفي التحميمي, واستعانت بمقاربات تفسير الظواىر وقد  
  .الماركسيةالسياسية في ضوء الرؤية 

غدت جزًءا عضوًيا مف  )إسرائيؿ(أف  أىميا: ,وتوصمت الدراسة إلى جممة مف االستنتاجات 
األمريكية في تمؾ الفترة لجأت إلى  وأف اإلدارةمنظومة المصالح القومية األمريكية, 

العبلقة بيف العرب كما توصمت إلى أف الدينية لشرعنة سياستيا في الشرؽ األوسط,  المعتقدات
استراتيجية تخّص الجغرافيا السياسية والجغرافيا متحدة األمريكية قائمة عمى مصالح والواليات ال

صيغة إعبلمية دعائية ليس ليا رصيد في ضحت أالدولتيف عند بوش وأف خطة االقتصادية, 
 السموؾ السياسي األمريكي.

األمريكية وأوصت الدراسة بتنفيذ مجموعة مف البحوث التي تكشؼ عف طبيعة العبلقات  
 اإلسرائيمية المميزة, بيدؼ خدمة صانع القرار في رسـ العبلقة مع الواليات المتحدة.
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اإلطار الزماني, وحدود الدراسة, وبعض ىذه الدراسة عف دراسة )مصطفى( في تختمؼ  
مناىجيا, كما أف ىذه الدراسة تحاوؿ تحديد وزف )إسرائيؿ( ومكانتيا في السياسة الخارجية 

 ة مع التركيز عمى استخبلص ثوابت تمؾ السياسة ومتغيراتيا في ضوء السموؾ األمريكي.األمريكي

 السياسة الخارجية األمريكية تجاه الشرق األوسط خالل إدارتي(: 2010دراسة إيناس شيباني ) .6
, وىي عبارة عف رسالة ماجستير وىي دراسة تحميمية مقارنة مف جامعة الحاج بوش األب واالبن

 جورج إلدارتي الخارجتيف السياستيف بيف التمايزالجزائر. ىدفت الدراسة إلى إبراز  –باتنة –لخضر
, وتحديد تداعياتيا عميو,  وقد استخدمت الدراسة المنيجيف األوسط الشرؽ تجاه واالبف األب بوش

التاريخي والمقارف, ومف أبرز النتائج التي توصمت إلييا أف بوش االبف يتميز بحماس طاغ 
ممسيحية الصييونية, وأنو ذو خبرة سياسية ضئيمة, كما سيطر في عيده المحافظوف الجدد عمى ل

مفاصؿ اإلدارة, وأنو قاد الواليات المتحدة إلى مغامرات عسكرية دوف غطاء دولي قانوني, بخبلؼ 
 ما كاف عميو الحاؿ في عيد الرئيس بوش األب. ولـ تتضمف الدراسة أي توصيات.

شيباني عف ىذه الدراسة في اليدؼ والمناىج المستخدمة واإلطار الزمني,  وتختمؼ دراسة  
 في حيف أنيا تتقاطع معيا في تسميط الضوء عمى فترة حكـ الرئيس بوش االبف.

 US foreign policy in the Middle (:2012) (Jumana Dabis)دراسة جمانة دابس  .7

East: What drives it, and how it impacts developments in the region. 
وكيف تؤثر عمى التطورات في دوافعيا، السياسة الخارجية لمواليات المتحدة في الشرق األوسط، )

وىي اطروحة ماجستير مف جامعة بيرزيت. تبحث الدراسة في السياسة الخارجية  ,(المنطقة
وتحاوؿ تفسير العبلقة الحميمية بيف الواليات األمريكية في الشرؽ األوسط وخصوصًا في فمسطيف, 

المتحدة و)إسرائيؿ( وأسباب الدعـ األمريكي المطمؽ لػ)إسرائيؿ(, وتتمحور الدراسة بيف رصد تأثير 
ثبلثة مرتكزات رئيسة تخضع ليا العبلقات بيف الطرفيف, المرتكز األوؿ يتمثؿ في الموبي 

مف خبلؿ وتفسيرىا المصالح وعمى رأسيا النفط,  الصييوني, والمرتكز الثاني يتمثؿ في منظومة
النظرية الماركسية حوؿ الييمنة االمبريالية, في حيف يتمثؿ المرتكز الثالث في البعد الثقافي والفكري 
والمعرفي, وكيفية توظيؼ عنصر القوة في تفعيؿ ىذا المرتكز وفؽ ثقافة االستيطاف الكولونيالي. 

 ميط معقد ومركب مف مختمؼ ىذه المرتكزات.وأف تفسير العبلقة يقوـ عمى خ

 والتيوقد تـ استخداـ مختمؼ مقاربات ونظريات العبلقات الدولية خبلؿ ىذه الدراسة, 
خمصت إلى أف الواليات المتحدة ال ينبغي أف تكوف وسيطًا وال طرفًا في النزاع العربي اإلسرائيمي, 

يبحثوا عف حمفاء يشتركوا معيـ في التجربة وأف عمى الفمسطينييف أف يعتمدوا عمى أنفسيـ, وأف 
 االستفادة مف تجارب الشعوب واألمـ األخرى. باإلضافة إلىوالمصالح والمعاناة. 

ذحاٚي ذفغ١ش األعظ اٌرٟ ذمَٛ ػ١ٍٙا اٌؼاللاخ  (Jumana Dabis)وفي حيف أف دراسة 

فٟ اٌغ١اعح اٌخاسج١ح  األِش٠ى١ح اإلعشائ١ٍ١ح, فئْ ٘زٖ اٌذساعح ذشوض ػٍٝ وشف اٌثاتد ٚاٌّرغ١ش

 األِش٠ى١ح ذجاٖ )إعشائ١ً(. 
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: الثابت والمتغير في السياسة الخارجية (ـ2012وقصي أحمد حامد ) ,دراسة رائد محمد نعيرات .8
وىي عبارة . األمريكية في عيد الرئيس بوش وانعكاساتيا المتوقعة عمى سياسات باراك أوباما

 .المفتوحة لؤلبحاث والدراساتمجمة جامعة القدس في بحث منشور,  عف 

الثابت والمتغير في السياسة الخارجية األمريكية في عيد التعرؼ إلى  الى لدراسةىدفت ا 
وما يمكف أف ُيحدثو َخَمُفو الرئيس أوباما  (,ـ2009 – 2001) بوشدبميو جورج األمريكي الرئيس 

 ي روجّ توذلؾ في ظؿ دعاوى التغيير ال ,عقباتفي تمؾ السياسة مف تعديبلت, وما يعترضو مف 
العالـ خصوًصا ما يتعمؽ منيا بالرئيس أوباما خبلؿ حممتو االنتخابية وخطاباتو السياسية,  الي

 العربي والقضية الفمسطينية.

نات التوجيات وقد اعتمدت الدراسة عمى المنيج الوصفي التحميمي كأساس لدراسة مكوّ  
إلى العديد مف االقترابات كالمنيج  تلرئيس أوباما وتحميميا, واستندالسياسية األمريكية إلدارة ا

السموكي في تحميؿ السموؾ السياسي إلدارتو, والمنيج االستقرائي الستشراؼ االتجاىات المستقبمية 
 لمسياسة الخارجية األمريكية وتحميميا. 

يير في السياسة أف التغ, مف أىميا, االستنتاجاتإلى مجموعة مف الدراسة توصمت وقد  
وستركز عمى األمريكية تجاه القضية الفمسطينية سيأخذ منحى البحث في الجزئيات وليس الكميات, 

 إدارة الصراع مع الفمسطينييف وليس حمو بشكؿ جذري.

بغية إحداث  ؛والعرب يفالفمسطيني وأوصت الدراسة بضرورة استنياض عناصر القوة لدى 
 كية تجاه القضية الفمسطينية.ي في السياسة األمريتغيير جدّ 

عف  تختمؼىذه الدراسة وعمى الرغـ مف التشابو النسبي في العنواف بيف الدراستيف؛ إال أف  
دراسة )نعيرات وحامد( في: شموليتيا وتضمينيا تفاصيؿ أكثر إحاطة بمختمؼ جوانب الموضوع, 

ة )نعيرات وحامد( عالجت فضبًل عف أف دراسصفحة,  28حيث لـ تتجاوز دراسة )نعيرات وحامد( 
السياسة الخارجية األمريكية بشكؿ عاـ, أما ىذه الدراسة فقد اىتمت بالسياسة الخارجية األمريكية 

وكذلؾ في جزء مف اإلطار الزمني, وبعض المناىج المستخدمة, وفي  تجاه )إسرائيؿ( تحديدًا,
ضوع ثوابت السياسة الخارجية النطاؽ العاـ والمتغيرات, حيث تناولت دراسة )نعيرات وحامد( مو 
(, مع إضافة ـ2009ػػػ  2001األمريكية ومتغيراتيا فقط في عيد الرئيس الجميوري بوش االبف )

بعد استشرافي لرصد االنعكاسات المتوقعة لتمؾ المرحمة عمى سياسات باراؾ أوباما, في حيف ركزت 
في فترة زمنية تغطي  )إسرائيؿ(ىذه الدراسة عمى ثوابت السياسة الخارجية األمريكية ومتغيراتيا تجاه 

  دورتيف انتخابيتيف لمجميورييف, ودورة لمديمقراطييف.
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 الدراسات األجنبية:ثانيًا: 

 The Israel Lobby And U.S. Foreign(: Walt & Mearsheimer( )2006)دراسة  .1

Policy, .)وىي عبارة عف دراسة قاـ بيا  )الموبي اإلسرائيمي وسياسة الواليات المتحدة الخارجية
كؿ مف جوف ميرشايمر البروفيسور في جامعة شيكاغو, وستيفف والت البروفيسور في جامعة 
ىارفرد؛ لكشؼ الدور الذي يمعبو الموبي اإلسرائيمي في التأثير عمى سياسة الواليات المتحدة 

سة التي استخدمت مقاربتي الخارجية سيما فيما يتعمؽ بالصراع العربي اإلسرائيمي. وخمصت الدرا
صنع القرار والمصمحة الوطنية باإلضافة إلى المنيج الوصفي التحميمي؛ إلى أف )إسرائيؿ( تشكؿ 
عبئًا استراتيجيًا عمى الواليات المتحدة, وأف السياسة األمريكية الحالية تجاه )إسرائيؿ( ال تنطمؽ مف 

وتأثير الموبي اإلسرائيمي في الواليات  المصمحة القومية األمريكية, إنما ىي واقعة تحت ضغط
المتحدة, كما أف ىذه السياسة ضارة بمصمحة )إسرائيؿ( نفسيا, نظرًا لما تسببو مف تعزيز لمتطرؼ 

 واستمرار لمصراع.

التي اقتصرت عمى تأثير  (Walt & Mearsheimer)وتختمؼ ىذه الدراسة عف دراسة 
مريكية, في أنيا تضمنت تسميط الضوء عمى تأثير الموبي اإلسرائيمي عمى السياسة الخارجية األ

الموبي الصييوني ضمف المحددات الداخمية لمسياسة الخارجية األمريكية, وصواًل لتحديد الثوابت 
 والمتغيرات في السياسة الخارجية األمريكية تجاه )إسرائيؿ(.

 – .Crossroads: The Future of the U.S (:2011)  (Haim Malka)دراسة حاييـ مالكا  .2

Israel Strategic Partnership., ( تقاطع طرق: مستقبل الشراكة االستراتيجية بين الواليات
سرائيل . CSIS, اٌصادسج ػٓ ِشوض اٌذساعاخ االعرشاذ١ج١ح ٚاٌذ١ٌٚح فٟ ٚاشٕطٓ (المتحدة وا 

 األيديولوجية فوارؽال مف أعمؽ األمريكية اإلسرائيمية عبلقاتال في الخبلفات فأأٚظحد اٌذساعح 
والسياسية, كما أف الشكوؾ األمريكية تتعمؽ بجدوى )إسرائيؿ( في االستراتيجية األمريكية, في حيف 
تتعزز المخاوؼ اإلسرائيمية مف استمرار الواليات المتحدة في ضماف أمف )إسرائيؿ(؛ نظرًا لتغير 

المنيج التاريخي والمنيج وقد استخدمت الدراسة كؿ مف  .خارطة التحالفات والمصالح في المنطقة
 صياغة إعادةب الدراسة وأوصت الوصفي التحميمي ومنيجي اتخاذ القرار والمصمحة الوطنية.

 ,واإلقميمية الداخمية التغييرات مع تبلءـبما ي (إسرائيؿ)و المتحدة الواليات بيف العبلقات منظومة
لى عدـ التعامؿ مع ) لى تحديد التزاـ كؿ طرؼ  المساندة, إلى بحاجة دولة ( عمى أنياإسرائيؿوا  وا 

  تجاه اآلخر.

عمى محاولة الكشؼ عف ثوابت ( فٟ ذشو١ض٘ا Malka)وتختمؼ ىذه الدراسة عف دراسة 
ومتغيرات السياسة الخارجية األمريكية تجاه )إسرائيؿ(, في حيف أف دراسة )مالكا( تطرقت إلى إبراز 

 المتحدة و)إسرائيؿ(.وتحميؿ نقاط االتفاؽ واالختبلؼ بيف الواليات 
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 US Foreign Aid to Israel: A Reassessment (:2013) (Gideon Israel)دراسة   .3
وىي عبارة عف ورقة سياسات صادرة  ،(إعادة تقييم)المساعدات الخارجية األمريكية إلسرائيل: 

والسمبية إلى بحث  الجوانب اإليجابية عف المركز الييودي السياسي الحكومي. ىدفت ىذه الورقة 
, مف خبلؿ استعراض التطور التاريخي ليذه المساعدات, (إسرائيؿػ)لممساعدات الخارجية األمريكية ل

ومدى التحسف الذي طرأ عمى  2012والمقارنة بيف فترة السبعينات والثمانينات وبيف عاـ 
ة لػ)إسرائيؿ(, المساعدات خبلؿ تمؾ الفترة, ومدى تأثير ذلؾ عمى تحسف القدرة االقتصادية والعسكري

وتوقعت الورقة أف يتـ التركيز في المستقبؿ عمى الدعـ السياسي بالدرجة األولى. واستخدمت الورقة 
المنيج التاريخي والمنيج الوصفي التحميمي باإلضافة إلى مقاربة صنع القرار ومقاربة المصمحة 

اعدات األمريكية بحيث الوطنية, وقد خمصت الورقة إلى ضرورة إعادة ىيكمة وتحديث حزمة المس
 تعكس طبيعة العبلقة بيف الطرفيف.

( عمى جانب المساعدات المتنوعة التي تقدميا الواليات Israel)وبينما تركز دراسة 
المتحدة لػ)إسرائيؿ( وما ينبغي أف تكوف عميو األمور في المستقبؿ في ىذا الجانب؛ فإف ىذه الدراسة 

 األمريكية تجاه )إسرائيؿ( وتوضيح الثابت والمتغير فييا.تركز عمى السياسة الخارجية 

 :Big Brother, Little Brother(: Eamonn Gordon( )2013دراسة إيموف جوردوف ) .4

US-Israeli Relations in the 21st Century األخ الكبير واألخ الصغير: العبلقات" ,
عبارة عف أطروحة عممية صادرة عف  األمريكية اإلسرائيمية في القرف الحادي والعشريف", وىي

جامعة دوبمف. ىدفت الدراسة لمناقشة العبلقة األمريكية اإلسرائيمية ومجموعة التشابكات والتداخبلت 
التي تحكـ العبلقة, سواء مف الناحية الحكومية أو الشعبية, وذلؾ في المجاالت المختمفة 

اية )إسرائيؿ( ورعاية احتبلليا لؤلرض االقتصادية والعسكرية, ودور الواليات المتحدة في حم
الفمسطينية, كما أبرزت الدور المحوري لموبي اإلسرائيمي, وتأثيرىـ السمبي عمى الحياة الديموقراطية 
األمريكية. استخدمت الدراسة المنيج الوصفي التحميمي باإلضافة إلى المنيج التاريخي, وقد خمصت 

( صديقًا حميمًا لمواليات المتحدة ال ُيقدر بثمف, وأف إلى بعض النتائج مف أىميا: أف )إسرائيؿ
سبلمة )إسرائيؿ( وأمنيا كاف وسيظؿ أولوية قصوى في السياسة األمريكية, كما أنو مف غير 
المنطقي االفتراض أف الواليات المتحدة ينبغي أف تعامؿ جميع أصدقائيا عمى قدر المساواة. غير 

ؤدي إلى إضعاؼ الروابط الديموقراطية بيف الطرفيف بسبب أف العبلقة بشكميا الحالي يمكف أف ت
المساعدات المالية الكبيرة التي تقدميا الواليات المتحدة لػ)إسرائيؿ( في ظؿ العجز والديوف األمريكية 

 المتصاعدة.

كما أوصت الدراسة بمراجعة العبلقة األمريكية اإلسرائيمية سواء مف األوساط الشعبية أو   
باإلضافة إلى ضرورة الضغط عمى الحكومة اإلسرائيمية لقبوليا بالتسوية والتخمي عف الحاكمة, 

 احتبلليا لؤلراضي الفمسطينية, بما يتماشى مع القيـ الديموقراطية.
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وتتفؽ ىذه الدراسة مع دراسة جوردوف في تسميطيما الضوء عمى العبلقات األمريكية   
لعبلقة مف زاوية توضيح الثابت والمتغير في السياسة اإلسرائيمية, غير أنيا لـ تتناوؿ موضوع ا

 األمريكية تجاه )إسرائيؿ(.

 .A Fork in the Road: U.S :(ـ2014))جوشوا بروتكا(  (Joshua P. Brotka)دراسة   .5

Foreign policy and the path toward globalization in the middle east (1945 – 

 1945ومسار العولمة في الشرق األوسط ) الخارجية األمريكية)مفترق طرق: السياسة  (2014
 .نيويورؾ بافمو بجامعة نوقشت في كمية رسالة ماجستير وىي عبارة عف(، ـ2014 –

, 1945سعت الدراسة لتتبع تاريخ السياسة الخارجية األمريكية في الشرؽ األوسط منذ عاـ  
العديد مف المراجعات المتزامنة, لتعزيز , حيث شيدت سياسة الواليات المتحدة 2014حتى عاـ 

تدابير األمف القومي, كما استعرضت سياسة كؿ مف الرئيسيف بوش االبف وأوباما فيما يتعمؽ 
 بمصالح الواليات المتحدة النفطية وعبلقاتيا مع )إسرائيؿ(.

 .وقد استخدمت الدراسة المنيج التاريخي والمنيج الوصفي التحميمي ومنيج اتخاذ القرار 

وخمصت الدراسة إلى أف العديد مف القضايا مثؿ: عمؽ تحالؼ الواليات المتحدة مع 
)إسرائيؿ(, ومصالحيا النفطية, واألصولية اإلسبلمية, ودعـ برنامج األمف القومي, والذي أجبر 

 الواليات المتحدة عمى إعادة تقييـ دورىا في المحيط اإلقميمي والدولي, بما يخدـ مصالحيا.

المسمميف في الشرؽ األوسط بضرورة االستفادة مف المنظومة العالمية دراسة وأوصت ال
لمتجارة والديمقراطية الناتجة عف العولمة, كما أف عمييـ االنتباه الى أف العولمة قد تيّدد القيـ الدينية 

ات الواليات المتحدة األمريكية, بوجوب اتخاذ إجراءوالثقافية لممجتمعات الشرقية. في حيف أوصت 
 جذرية فيما يتعمؽ بسياساتيا الخارجية في الشرؽ األوسط.

(, في: اإلطار الزماني والمكاني, واألىداؼ, Brotkaوتختمؼ ىذه الدراسة عف دراسة )
. كما أف )إسرائيؿ(وفي تركيزىا عمى ثوابت السياسة الخارجية لمواليات المتحدة ومتغيراتيا تجاه 

 ستشرافي الى جانب مناىجيا األخرى.( استخدمت المنيج االBrotkaدراسة )

 تعميق عام عمى الدراسات السابقة:

فضبًل عف التعميؽ الذي أورده الباحث بعد عرضو كؿ دراسة عمى حدة, فإّف ىناؾ 
 مبلحظات عامة عمى الدراسات كافة, يمكف إيجازىا فيما يمي:

  التطور : اإلسرائيمية, مثؿالعبلقات األمريكية تتعمؽ بجوانب متعددة بعض تمؾ الدراسات تناولت
 ومبرراتيا, وأثرىا عمى األوضاع األمنية والسياسية لكبل الدولتيف.العبلقات,  تمؾالتاريخي ل



 
14 

  غطت الدراسات السابقة فترات متباينة مف تاريخ العبلقات األمريكية بدوؿ منطقة الشرؽ
 التي ستغّطييا ىذه الدراسة. األوسط, وحّددت لنفسيا أىداًفا متنوعة, لكّنيا لـ تغطي كامؿ الفترة

  عالجت الدراسات السابقة التي تناولت موضوع السياسة الخارجية األمريكية تجاه القضية
الفمسطينية, أو الشرؽ األوسط, أو العالـ اإلسبلمي, أو )إسرائيؿ(, وذلؾ مف جوانب متباينة 

المتغير في تمؾ السياسة وعديدة, فيما حددت ىذه الدراسة ىدًفا رئيسًا ىو الكشؼ عف الثابت و 
 تجاه )إسرائيؿ(.

  فقط مف بيف الدراسات السابقة؛ حاولت دراسة )نعيرات وحامد( الكشؼ عف الثابت والمتغير في
 – 2001السياسة الخارجية األمريكية خبلؿ فترة الرئيس األمريكي الجميوري جورج بوش )

يا تغطي فترة الرئيس جورج (, في حيف تسعى ىذه الدراسة لتحقيؽ اليدؼ نفسو, لكنـ2008
 – 2009بوش, إضافية إلى الفترة األولى مف حكـ الرئيس األمريكي الديمقراطي أوباما )

. فضبًل عف أف دراسة )نعيرات وحامد( 2014عاـ نياية (, ونصؼ الفترة الثانية حتى ـ2012
لسياسة الخارجية عالجت السياسة الخارجية األمريكية بشكؿ عاـ, أما ىذه الدراسة فقد اىتمت با

األمريكية تجاه )إسرائيؿ( تحديدًا, كما أف دراسة )نعيرات وحامد( ىي دراسة مقتضبة لـ تتجاوز 
تتضمف ىذه الدراسة تفاصيؿ أكثر إحاطة وشمولية صفحاتيا الثمانية والعشريف صفحة, بينما 

 .بمختمؼ جوانب الموضوع

 ,ىي: المنيج التاريخي, والوصفي  استخدمت معظـ الدراسات السابقة ثبلثة مناىج رئيسة
التحميمي, وصنع القرار, لكّف ىذه الدراسة استعانت بمنيجيف إضافييف آخريف ىما: منيج تحميؿ 

 السياسة الخارجية, ومنيج المصمحة القومية.
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 الفجوة البحثية:

أوجو االستفادة لمدراسة  أوجو االتفاق تالفأوجو االخ نتائج الدراسات السابقة اسم الدراسة #
 الحالية

 الفجوة البحثية

1 

 .JOSHUA Pدراسة )
BROTKA جوشوا( )

)مفترؽ طرؽ:  :بروتكا(
األمريكية  السياسة الخارجية

العولمة في الشرؽ  ومسار
 – 1945) األوسط

 .ـ(2014

واىتماميا  ,(إسرائيؿ) مع المتحدة الواليات تحالؼعمؽ 
 األمف برنامج ودعـ اإلسبلمية, واألصولية النفطية, مصالحياب

 في دورىا تقييـ إعادة عمى المتحدة الواليات أجبر ذيوال القومي,
 .مصالحيا يخدـ بما والدولي, اإلقميمي المحيط

أىداؼ الدراسة, والنطاؽ 
الموضوعي والزمني, 
والمناىج والمقاربات 

المستخدمة, مع تغطيتيا 
لموضوع العولمة 

األمريكية في الشرؽ 
 األوسط.

تناوؿ الدراسة لموضوع 
السياسية الخارجية 
األمريكية في الشرؽ 

 األوسط.

التعرؼ عمى اإلطار العاـ 
لمسياسة الخارجية األمريكية 
في الشرؽ األوسط مف 

وجية نظر الدوائر البحثية 
األمريكية, ومعرفة أىـ 
المقاربات األمريكية في 
 التعاطي مع )إسرائيؿ(.

سعى الدراسة ت
ثوابت لمكشؼ عف 

السياسة الخارجية 
األمريكية 

ومتغيراتيا تجاه 
, خبلؿ )إسرائيؿ(

الفترة ما بيف 
 – 2001األعواـ 
, والتي 2014

تغطي فترة مف 
حكـ كؿ مف 
الجميورييف 
والديمقراطييف 
 .عمى حٍد سواء

2 

 HAIM) مالكا حاييـ دراسة
MALKA)  (2011:) 

 مستقبؿ: طرؽ تقاطع
 بيف االستراتيجية الشراكة
سرائيؿ المتحدة الواليات  (وا 

 األمريكية اإلسرائيمية العبلقات في الخبلفات أف الدراسة بينت
 الشكوؾ أف كما, والسياسية األيديولوجية الفوارؽ مف أعمؽ

, األمريكية االستراتيجية في( إسرائيؿ) بجدوى تتعمؽ األمريكية
 الواليات استمرار مف اإلسرائيمية المخاوؼ تتعزز حيف في
 التحالفات خارطة لتغير نظراً  ؛(إسرائيؿ) أمف ضماف في المتحدة

 .المنطقة في والمصالح

 أىداؼاختمفت في 
 والنطاؽ, الدراسة

 ,والزمني الموضوعي
والتركيز عمى موضوع 
 الشراكة االستراتيجية.

اتفقت الدراسة في 
تسميط الضوء عمى 
العبلقات األمريكية 

 اإلسرائمية.

بياف عمؽ العبلقة وحجـ 
ونوعية الشراكة االستراتيجية 

برازالقائمة بيف الطرفيف, و   ا 
 االتفاؽ نقاط وتحميؿ

 الواليات بيف واالختبلؼ
 (.إسرائيؿ)و المتحدة
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أوجو االستفادة لمدراسة  أوجو االتفاق تالفأوجو االخ نتائج الدراسات السابقة اسم الدراسة #
 الحالية

 الفجوة البحثية

3 

 دابس جمانة دراسة
(JUMANA DABIS) 

 الخارجية السياسة (:2012)
 الشرؽ في المتحدة لمواليات

 وكيؼ, دوافعيا األوسط,
 في التطورات عمى تؤثر

 .المنطقة

 تخضع رئيسة مرتكزات ثبلثة تأثير رصد بيف الدراسة تتمحور 
 الموبي في يتمثؿ األوؿ المرتكز, الطرفيف بيف العبلقات ليا

 وعمى المصالح منظومة في يتمثؿ الثاني والمرتكز, الصييوني
 والفكري الثقافي البعد فيفتمثؿ  الثالث, أما النفط رأسيا
 المرتكز ىذا تفعيؿ في القوة عنصر توظيؼ وكيفية, والمعرفي

 عمى يقـو العبلقة تفسير وأف. الكولونيالي االستيطاف ثقافة وفؽ
 .المرتكزات ىذه مختمؼ مف ومركب معقد خميط

اإلطار العاـ لمدراسة 
وأىدافيا, والنطاؽ 

الزمني, وتركيزىا عمى 
دوافع ومنطمقات السياسة 
الخارجية األمريكية, 
واستخداميا لمنظرية 
الماركسية في تفسير 
الييمنة االمريالية 

 األمريكية.

تناوليا لموضوع 
السياسة الخارجية 
األمريكية في منطقة 

 الشرؽ األوسط.

توضيح الدوافع والمنطمقات 
التي تقـو عمييا السياسة 
الخارجية األمريكية في 
الشرؽ األوسط ومدى 

تأثيرىا عمى مسار األحداث 
 ة.في المنطق

 

4 

 GIDEON) دراسة
ISRAEL) (2013:) 

 الخارجية المساعدات
 إعادة: إلسرائيؿ األمريكية

 .تقييـ

 الخارجية لممساعدات والسمبية اإليجابية الجوانب أبرزت الدراسة
 التاريخي التطور استعراض خبلؿ مف, (إسرائيؿػ)ل األمريكية

 وبيف والثمانينات السبعينات فترة بيف والمقارنة, المساعدات ليذه
 خبلؿ المساعدات عمى طرأ الذي التحسف ومدى 2012 عاـ
 االقتصادية القدرة تحسف عمى ذلؾ تأثير ومدى, الفترة تمؾ

 .(إسرائيؿ)لػ والعسكرية

ركزت الدراسة فقط عمى 
جانب المساعدات 
 األمريكية لػ)إسرائيؿ(.

كما اختمفت في اإلطار 
الزمني والمناىج 

 المستخدمة.

االلتقاء في جانب 
المساعدات األمريكية 
المقدمة لػ)إسرائيؿ( 
ضمف إطار السياسة 
 الخارجية األمريكية.

معرفة حجـ ونوعية 
المساعدات األمريكية 
المقدمة لػ)إسرائيؿ(, 
الستنتاج مدى عمؽ 

 التحالؼ وقوتو.
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أوجو االستفادة لمدراسة  أوجو االتفاق تالفأوجو االخ نتائج الدراسات السابقة اسم الدراسة #
 الحالية

 الفجوة البحثية

5 

 & WALT) دراسة

MEARSHEIMER) 

 اإلسرائيمي بيالمو  (:2006)
 المتحدة الواليات وسياسة

 ة.الخارجي

 عمى استراتيجياً  عبئاً  تشكؿ( إسرائيؿ) أف إلىخمصت الدراسة 
( إسرائيؿ) تجاه الحالية األمريكية السياسة وأف, المتحدة الواليات

 تحت واقعة ىي إنما, األمريكية القومية المصمحة مف تنطمؽ ال
 أف كما, المتحدة الواليات في اإلسرائيمي الموبي وتأثير ضغط
 تسببو لما نظراً , نفسيا( إسرائيؿ) بمصمحة ضارة السياسة ىذه

 .لمصراع واستمرار لمتطرؼ تعزيز مف

اقتصر موضوع الدراسة 
عمى تأثير الموبي 

اإلسرائيمي عمى سياسة 
الواليات المتحدة الخارجية, 
كما ركزت عمى استخداـ 
مقاربة المصمحة الوطنية, 
كما اختمفت في اإلطار 

 الزمني.

استاف في التقت الدر 
تأثير الموبي 

الصييوني عمى 
السياسة الخارجية 
األمريكية, كأحد 
المحددات الداخمية 

 ليذه السياسة.

التعرؼ عمى مدى تأثير 
الموبي الصييوني كأحد 
المحددات الداخمية؛ عمى 
السياسة الخارجية األمريكية 

 تجاه )إسرائيؿ(.

 

6 

 حسيف, اشتياؽ راسةد
(: 2009) صالح ومحسف
 األمريكية الخارجية السياسة

 اإلسبلمي والعالـ

 السياسة رسـ عممية في الفاعمة العوامؿ أفأىـ النتائج: 
 األىمية مف واحد قدرٍ  عمى ليست وصياغتيا األمريكية الخارجية

 الرئيس يمعبكما  تأثيًرا, أكثر الداخمية العوامؿ وأف والتأثير,
 وأف ,أىمية األكثر الدور القومي األمف ومجمس األبيض والبيت
 العوامؿ بيف مف أيًضا ىي األمريكي المجتمع ومعتقدات قيـ

 جماعات إلى باإلضافة الخارجية, السياسة رسـ في المؤثرة
 .جًدا محدود العاـ الرأي تأثير أف الدراسة أثبتت وقد. المصالح

 عمى اقتصارىا اختمفت في
 القرار اتخاذ عممية دراسة

في السياسة الخارجية 
 اإلطاراألمريكية, وفي 

 وبعض واألىداؼ, الزمني,
 .المستخدمة المناىج

اتفقت في جزء مف 
اإلطار العاـ 

الموضوعي الذي 
تناوؿ السياسة 

الخارجية األمريكية 
 تجاه العالـ اإلسبلمي.

التعرؼ عمى أىـ العوامؿ 
الداخمية التي تؤثر عمى 
مسار السياسة الخارجية 

يكية تجاه العالـ األمر 
 اإلسبلمي.
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أوجو االستفادة لمدراسة  أوجو االتفاق تالفأوجو االخ نتائج الدراسات السابقة اسم الدراسة #
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 الفجوة البحثية

7 

 وقصي نعيرات, رائد دراسة
 الثابت(: ـ2012) حامد

 السياسة في والمتغير
 عيد في األمريكية الخارجية
 وانعكاساتيا بوش الرئيس
 باراؾ سياسات عمى المتوقعة

 .أوباما

 في التغيير أف: استنتاجاتمف  الدراسةإليو  توصمت أىـ ما
 البحث منحى سيأخذ الفمسطينية القضية تجاه األمريكية السياسة

 مع الصراع إدارة عمى تركزيوس الكميات, وليس الجزئيات في
 .جذري بشكؿ حمو وليس الفمسطينييف

اقتصار الدراسة عمى عيد 
بوش االبف, كما اختمفت 
في جزء مف اإلطار 

الزمني, والمتغيرات, كما 
أنيا دراسة مقتضبة, تناولت 

كية السياسة الخارجية األمري
بشكؿ عاـ, ولـ تركز عمى 

 )إسرائيؿ(.

اتفقت جزئيًا في 
اإلطار الموضوعي, 
وفي جزء مف اإلطار 
الزمني, وفي بعض 
 المناىج المستخدمة.

التعرؼ عمى أىـ الثوابت 
والمتغيرات في السياسة 

الخارجية األمريكية في عيد 
 بوش االبف.
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 مصطفى الديف نور راسةد
 السياسة(: ـ2010)

 تجاه األمريكية الخارجية
 2001) الفمسطينية القضية

 (.ـ2009 –

 منظومة مف عضوًيا جزًءا غدت( إسرائيؿ) أفأىـ االستنتاجات: 
 إلى لجأت األمريكية اإلدارة وأف األمريكية, القومية المصالح

 أفو  األوسط, الشرؽ في سياستيا لشرعنة الدينية المعتقدات
 مصالح عمى قائـ المتحدة والواليات العرب بيف العبلقة
 وأف االقتصادية, والجغرافيا السياسية الجغرافيا تخّص  استراتيجية

 ليس دعائية إعبلمية صيغة أضحت بوش عند الدولتيف خطة
 .األمريكي السياسي السموؾ في رصيد ليا

اإلطار الموضوعي, 
وجزء مف اإلطار الزمني, 

 والمناىج المستخدمة.

تناوليا لموضوع 
الخارجية السياسة 

األمريكية, وفي جزء 
كبير مف اإلطار 

 الزمني.

التعرؼ عمى النظرة 
األمريكية لمصراع العربي 
اإلسرائيمي, وانعكاس ذلؾ 
عمى السياسة الخارجية 
 األمريكية تجاه )إسرائيؿ(.
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أوجو االستفادة لمدراسة  أوجو االتفاق تالفأوجو االخ نتائج الدراسات السابقة اسم الدراسة #
 الحالية

 الفجوة البحثية
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 الوادية أحمد دراسة
 الخارجية السياسة(: ـ2009)

 القضية تجاه األمريكية
 – 2001) الفمسطينية

2008.) 

 المتحدة الواليات بيف العبلقة أف: الدراسةإليو  خمصتأىـ ما 
سرائيؿ األمريكية  في ومتانتيا قوتيا حيث مف متميزة عبلقة وا 
 جيود وأف. كافة والعسكرية واالقتصادية السياسية الجوانب
 الصراع إدارة سياؽ في تأتي ومبادراتيا المتحدة الواليات

 .حمو وليس الفمسطيني اإلسرائيمي

اختمفت في اإلطار 
الموضوعي, وجزء مف 
اإلطار الزمني, وبعض 
 المناىج المستخدمة.

تناوليا لموضوع السياسة 
الخارجية األمريكية, وفي 
جزء كبير مف اإلطار 

 الزمني.

التعرؼ عمى النظرة األمريكية 
لمصراع العربي اإلسرائيمي, 
وانعكاس ذلؾ عمى السياسة 

األمريكية تجاه الخارجية 
 )إسرائيؿ(.

 10 

 طاقية أبو ىنادي دراسة
 التاريخي التطور(: ـ2007)

 األمريكية العبلقات في
 اإلسرائيمية

 العبلقات شيدتو  الذي التطور أفتوصمت الدراسة إلى: 
 بيف المصالح بالتقاء أساسي بشكؿ ارتبط اإلسرائيمية األمريكية
 االبف بوش الرئيس مرحمة في بمغت العبلقة تمؾ وأف البمديف,

 .قبؿ مف تشيده لـ مدى

اختمفت في الموضوع 
 الزمني, اإلطاروفي 

 ومعظـ واألىداؼ,
 وفي المستخدمة, المناىج

 .المتغيرات

اتفقت في تناوؿ موضوع 
العبلقات األمريكية 

اإلسرائيمية, والسياقات 
التاريخية لمسياسة 

 األمريكية تجاه )إسرائيؿ(.

التاريخي التعرؼ عمى السياؽ 
لنشأة وتطور العبلقات األمريكية 
اإلسرائيمية, ومدى تأثير ذلؾ 

عمى السياسة الخارجية األمريكية 
 تجاه )إسرائيؿ(.

11 

 ىوادؼ اهلل عبد دراسة
 السياسة(: ـ2002)

 تجاه األمريكية الخارجية
 الصراع إطار في( إسرائيؿ)

 ي.اإلسرائيم العربي

 ثابًتا يعدُّ  المختمفة, بأشكالو إلسرائيؿ األمريكي الدعـ أفأىـ النتائج: 
 وال اإلسرائيمي, العربي الصراع تجاه األمريكية السياسة ثوابت مف
 واإلسرائيمي, األمريكي الطرفيف, بيئة في تقع التي بالتحّوالت يتأثر
 يقّدـ ال األمريكية الوطنية المصمحة فكرة عمى القائـ النموذج وأف

 (.إسرائيؿ) تجاه المتحدة الواليات لسياسة مقنًعا تفسيًرا

تختمؼ جزئيًا في 
 فيالموضوع, و 

 الزمني اإلطار
 .أىدافيافي و لمدراسة 

تتفؽ في الموضوع العاـ 
الذي يتناوؿ السياسة 

الخارجية األمريكية تجاه 
)إسرائيؿ(, وفي العديد 
 مف المناىج المستخدمة.

التعرؼ عمى السياسات والمواقؼ 
)إسرائيؿ( في إطار األمريكية تجاه 

الصراع العربي اإلسرائيمي, بما 
يساعد في تحديد ثوابت ومتغيرات 
 السياسة األمريكية تجاه )إسرائيؿ(.
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 شيباني إيناس دراسة
 السياسة(: 2010)

 تجاه األمريكية الخارجية
 خبلؿ األوسط الشرؽ
 .واالبف األب بوش إدارتي

 خبرة ذو وأنو, الصييونية لممسيحية طاغ بحماس يتميز االبف بوش أف
 مفاصؿ عمى الجدد المحافظوف عيده في سيطر كما, ضئيمة سياسية

 دولي غطاء دوف عسكرية مغامرات إلى المتحدة الواليات قاد أنوو , اإلدارة
 .األب بوشالرئيس  عيد فيعميو الحاؿ  كاف ما بخبلؼ, قانوني

 اليدؼقي 
 والمناىج
 المستخدمة

 .الزمني واإلطار

تناوليا لموضوع 
السياسة الخارجية 

األمريكية, وتعرضيا 
 الرئيس حكـ فترةل

 .االبف بوش

التعرؼ عمى أىـ التوجيات 
السياسية والفكرية التي سادت في 

 فترة والية بوش االبف.
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 جوردوف إيموف دراسةد
(EAMONN 

GORDON) (2013):  
: الصغير واألخ الكبير األخ

 األمريكية العبلقات
 .21 القرف في اإلسرائيمية

 سبلمة وأف, بثمف ُيقدر ال المتحدة لمواليات حميماً  صديقاً ( إسرائيؿ) أف
 أنو كما, األمريكية السياسة في قصوى أولوية وسيظؿ كاف وأمنيا( إسرائيؿ)

 جميع تعامؿ أف ينبغي المتحدة الواليات أف االفتراض المنطقي غير مف
 تؤدي أف يمكف الحالي بشكميا العبلقة أف غير. المساواة قدر عمى أصدقائيا

 المالية المساعدات بسبب الطرفيف بيف الديموقراطية الروابط إضعاؼ إلى
 والديوف العجز ظؿ في( إسرائيؿ)لػ المتحدة الواليات تقدميا التي الكبيرة

 .المتصاعدة األمريكية

في األىداؼ 
 واإلطار الزمني.

 عمى الضوء اتسميطي
 األمريكية العبلقات

 .اإلسرائيمية

التعرؼ عمى طبيعة العبلقة 
وتشابكيا وخصوصيتيا ومحاولة 
تفسيرىا, باإلضافة إلى تأثيراتيا 

وانعكاساتيا عمى الحالة األمريكية؛ 
سيما في أبعادىا االقتصادية 

 والمالية.

 

 



 

21 

 األولانفصم 

 مفهىو انسياسة اخلارجية األمريكية وحمذداتها
 األيريكيت انخارجيت انسياست يفهىو: األول انًبحث 

 األيريكيت انخارجيت انسياست يحذداث: انثاني انًبحث 

 األيريكيت حجاه  انخارجيت انسياست يحذداث: انثانث انًبحث

 )إسرائيم(

 خالصة الفصل األول 
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 المبحث األول:

 السياسة الخارجية األمريكيةمفيوم 

قبؿ التطرؽ لمفيـو السياسة الخارجية األمريكية, سوؼ نستعرض مفيوـ السياسة الخارجية 
لمدولة بشكؿ عاـ, مف خبلؿ عرض أىـ ما قيؿ في ىذا الشأف مف قبؿ عمماء السياسة وأىـ 

 منظرييا.

 مفيوم السياسة الخارجية لمدولة: 

وـ السياسة الخارجية, تختمؼ باختبلؼ األفياـ والتوجيات يوجد العديد مف التعريفات لمفي
واألىداؼ, وكذلؾ بسبب التداخؿ بينيا وبيف بعض المفاىيـ األخرى مثؿ العبلقات الدولية, 
والسياسة العامة, والسياسة الدولية, والدبموماسية, فقد عرؼ )باتريؾ مورجاف( السياسة الخارجية 

ة التي يقوـ بيا صانعو القرار السمطويوف في الحكومة الوطنية أو بأنيا: "التصرفات الرسمية المحدد
 (.27: 2011ممثموىـ, بيدؼ التأثير في سموؾ الفاعميف الدولييف اآلخريف" )النعيمي, 

كما يعرفيا مازف الرمضاني بأنيا "السموؾ السياسي الخارجي اليادؼ والمؤثر لصانع 
بلنو وولتوف( بأنيا: "منياج مخطط لمعمؿ يطوره (, بينما يعرفيا )ب12: 1998القرار" )سميـ, 

صانع القرار في الدولة تجاه الدوؿ أو الوحدات الدولية األخرى, بيدؼ تحقيؽ أىداؼ محددة, في 
(, وىذا التعريؼ يعبر عمى أف السياسة 38: 2010إطار المصمحة الوطنية" )محمد وسبع, 

نية, ألف السياسة الخارجية لمدولة ىي الخارجية ىي عمؿ مخطط ىدفو ىو تحقيؽ المصمحة الوط
التفسير العقبلني لسموكيا وممارساتيا التي تعبر عف اتجاىاتيا ومواقفيا ومصالحيا القومية وغاياتيا 
االستراتيجية, في النطاؽ العالمي, وبمعنى آخر ىي سموؾ خارجي لمدولة لتحقيؽ أىدافيا 

 (.79: 2012ومصالحيا أواًل وأخيرًا )النجار, 

كر أخيرًا تعريؼ محمد السيد سميـ الذي عرؼ السياسة الخارجية بأنيا: "برنامج العمؿ ونذ
العمني الذي يختاره الممثموف الرسميوف لموحدة الدولية مف بيف مجموعة البدائؿ البرنامجية المتاحة 

 (.12: 1998مف أجؿ تحقيؽ أىداؼ محددة في المحيط الخارجي" )سميـ, 

ة ال تنفصؿ عف السياسة الداخمية لمدولة إال مف ناحية حقؿ غير أف السياسة الخارجي
التخصص ودائرة النشاط, فيي منبثقة بالضرورة عف السياسة العامة لمدولة, والتي مف خبلليا يتـ 
تحديد رؤية الدولة وتوجياتيا وأساليبيا في إدارة الممفات المختمفة. ويعتبر وزير الخارجية األمريكي 

: 2012ر "أف السياسة الخارجية تبدأ حيث تنتيي السياسة الداخمية" )النجار, األسبؽ  ىنري كيسنج
(, ويذىب )جيدف روس( إلى القوؿ بأف مقترب التفسيرات الداخمية؛ َيفترض بأف السياسة 48
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الخارجية ليا مصادرىا في السياسة الداخمية, فاأليديولوجية السياسية واالقتصادية, والمميزات 
؛ ىي التي تحدد سموؾ الدولة تجاه العالـ (1)ات الحزبية, والبنيات السوسيواقتصاديةالوطنية, والسياس

الخارجي, ما يعني أف السياسة الخارجية تُفيـ بشكؿ جيد؛ إذا ُأخذت عمى أنيا ناتجة عف الحركة 
. كما أف السياسة الخارجية تنطمؽ مف قوة الدولة, وتتناسب (Rose, 1998: 148)الداخمية لمدوؿ 

مع وزنيا االستراتيجي, وقدرتيا الجيوسياسية؛ والتي يتـ تحديدىا مف خبلؿ معادلة حساب القوة 
الشاممة لمدولة التي تتكوف مف: )مجموع قيـ المعطيات الثابتة, والمعطيات المتغيرة لمدولة( مضروبة 

: 2011االستراتيجية, والتخطيط االستراتيجي, واإلرادة السياسية( )أوغمو,  في )مجموع قيـ الذىنية
35-55 .) 

لذلؾ فالدوؿ تختمؼ في تأثيرىا في محيطيا الخارجي وقدرتيا عمى لعب أدوار ميمة وفاعمة 
عمى الصعيد اإلقميمي والدولي بحسب ما تراكـ لدييا مف معطيات وأسباب لمقوة, ومقدرتيا عمى 

لمعطيات لبناء منظومة عبلقات واسعة ومؤثرة لصالح المحافظة عمى أمنيا القومي توظيؼ ىذه ا
في مجاليا الحيوي وتعظيـ مصالحيا, وكذلؾ بحسب التوجيات الرئيسية لمسياسة الخارجية لمدولة 
وأنماطيا المختمفة, والتي تعني تكرار الوقائع المتماثمة, مثؿ االنعزاؿ عف المحيط الخارجي أو 

نشاء األحبلؼ أو دعميا, اعتماد س ياسة الحياد أو عدـ االنحياز أو االنفتاح عمى العالـ الخارجي وا 
 (.12: 2007وذلؾ تبعًا لما تحدده القيادة السياسية لمدولة )العطري, 

 األىداف الرئيسة لمسياسة الخارجية لمدول: 

-130: 2010وتيدؼ السياسة الخارجية لمدوؿ في العادة الى تحقيؽ عدة أمور )مقمد, 
 (, أىميا:139

حماية األمف القومي وسيادة الببلد مف خبلؿ الدخوؿ في التحالفات الدولية واإلقميمية, وتوقيع  .1
مواثيؽ عدـ االعتداء, وسياسة الحياد لتقميؿ حدة العداء أو تحييد بعض الدوؿ, والحصوؿ 

 عمى المساعدات الخارجية.

المجاالت المختمفة سيما العسكرية منيا, وضماف تفوقيا تعزيز قوة الدولة وتطوير قدراتيا في  .2
 النسبي, والحفاظ عمى مقدراتيا ومصالحيا, حتى ولو كاف ذلؾ حمى حساب الدوؿ األخرى.

تعزيز القدرات االقتصادية وزيادة مستوى الثراء المادي لمدولة, مف خبلؿ زيادة الموارد  .3
 عدالت الرفاىية المجتمعية.المختمفة وتعظيـ االستفادة منيا, وتحقيؽ أفضؿ م

                                                           

ىي مجموعة العوامؿ المتداخمة بيف المجاليف االقتصادي واالجتماعي, وتأثير  (socioeconomic( السوسيواقتصادي: )1)
 /(. http://www.businessdictionary.comىذه العوامؿ عمى بعضيا البعض في كبل المجاليف )
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تحقيؽ األطماع التوسعية, كما يتـ ممارستو مف قبؿ بعض الدوؿ, مثؿ القوى االستعمارية  .4
التي مارست سياسات توسعية خبلؿ القرف الماضي, وعمى رأسيا بريطانيا وفرنسا, وكذلؾ 

 )إسرائيؿ( حاليًا.

يداؼ الخارجي, وقد يمتد ىذا حماية أيديولوجية الدولة وصيانتيا مف حمبلت الغزو واالست .5
التوجو الوقائي الى العمؿ عمى نشر ىذه األيديولوجية وتصديرىا إلى خارج حدود الدولة, 

 وذلؾ بغية تأميف مزيدًا مف التأييد والتعاطؼ الخارجي لمدولة.

المحافظة عمى اإلرث الثقافي, الذي يعتبر أحد أىـ المقومات التي تسعى الدولة إلى حمايتيا  .6
لذوباف أو التشوه بفعؿ تأثير ثقافات أخرى مضادة, كما تعمؿ الدولة عمى تصدير قيميا مف ا

الثقافية الى الشعوب األخرى, وىذا يرتبط بقوة تأثير الدولة النابع مف إمكاناتيا الحضارية 
 والمادية.

نشر السبلـ العالمي والتي تسعى إليو الدوؿ لتتجنب اآلثار المدمرة لمحروب, وتقمص مف  .7
 فقاتيا عمى التسميح لصالح مشاريع التنمية االقتصادية واالجتماعية.ن

 مفيوم السياسة الخارجية األمريكية: 

السياسة الخارجية األمريكية تعني سياسة دولة الواليات المتحدة األمريكية في التعامؿ مع 
ألمريكية نتيجة القضايا والكيانات الموجودة في المسرح الدولي, وقد تشكمت السياسة الخارجية ا

مجموعة مف الخبرات المتراكمة والقرارات المستمرة والتنافس القوي بيف مؤسسات النظاـ المختمفة 
التي تشترؾ في عممية صنع القرار السياسي, والتي يجمعيا ىدؼ واحد مشترؾ وىو المصالح 

 (.49: 2012ار, القومية العميا لمدولة, والتي تعتبر جوىر السياسة الخارجية األمريكية )النج

وبشكؿ عاـ فإف السياسة الخارجية األمريكية تتغير بتغير طبيعة المرحمة والمعطيات 
المتعمقة بيا, فقد شيدت ىذه السياسة عدة تحوالت ميمة, فقد ظمت الواليات المتحدة األمريكية 

القرف حبيسة الجغرافيا حقبة طويمة مف الزمف, ولـ تخرج مف حالة الخموؿ والتقوقع إال في 
, وأصبحت أكثر نشاطًا وفاعمية 1914العشريف, وتحديدًا بعد الحرب العالمية األولى في العاـ 

, عندما بدأت سياستيا الخارجية تأخذ زخمًا 1945عقب انتياء الحرب العالمية الثانية في العاـ 
والتي  1947التي وضعيا جورج كيناف عاـ  ةوتأثيرًا عالميًا واسع النطاؽ, فتبنت االستراتيجي

(, ثـ االحتواء المزدوج في عيد الرئيس 20: 2012اعتمدت عمى نظرية االحتواء )شابيرو, 
, ثـ ما لبثت إلى أف تحولت إلى نظرية الحرب االستباقية أو الحرب (1)(1993كمينتوف )كوانت, 
 ـ.2001ي عشر مف سبتمبر (, وذلؾ بعد أحداث الحاد40-34: 2012الوقائية )شابيرو, 

                                                           
(

1
)  http://daharchives.alhayat.com/issue_archive/Wasat%20magazine/1993/7/19 
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وبالتالي فإف مفيوـ السياسة الخارجية األمريكية ىو مفيـو متغير بحسب طبيعة المرحمة 
ومقتضيات المصمحة, التي تتطمب نمط مف التعامؿ يتناسب مع تحقيؽ ىذه المصمحة وفؽ الرؤية 

 األمريكية.
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 المبحث الثاني:

 محددات السياسة الخارجية األمريكية

تعتمد السياسة الخارجية األمريكية عمى العديد مف المحددات الناظمة إلدارة عبلقاتيا 
ية لمسياسة  الخارجية في المسرح الدولي, والمحددات ىي عبارة عف مجموعة العوامؿ الموجِّ
الخارجية والتي ينطمؽ منيا صانع القرار؛ وتمنحو حرية واسعة الختيار البدائؿ, كما أف نقص ىذه 

ئؿ يقمص مف حرية صانع القرار, األمر الذي يحد مف جودة وفعالية القرارات الُمتَخذة. وكما البدا
يرى لويد جونسوف فإف محددات السياسة الخارجية تقبع في خمفية عممية صنع ىذه السياسة, مؤثرة 

(. ومحددات السياسة الخارجية األمريكية 13: 2007عمى معظـ خيارات صانعي القرار )العطري, 
عادًة ما تنطمؽ مف عوامؿ داخمية متعمقة بتأثير البيئة الداخمية لمواليات المتحدة, وما تحويو مف 
جيات ضالعة في عممية صنع القرار السياسي الخارجي, منيا ما ىو رسمي مرتبط بالبنى الييكمية 

. وكذلؾ عوامؿ والدستورية لمنظاـ السياسي, وغير رسمي مرتبط بمركَّبات الحياة السياسية األمريكية
خارجية متعمقة بالبيئة الخارجية المؤثرة في طبيعة واتجاىات القرار, وما ينتج عنو مف سموؾ 

 سياسي خارجي, والمتمثمة بنوعية النظاـ الدولي, وطبيعة القوى الفاعمة فيو. 

ويمكف اعتبار أف العوامؿ التي تحدد طبيعة ومسار السياسة الخارجية األمريكية تتمثؿ في 
 ث نواحي أساسية ىي:ثبل

 أواًل: المحددات المتعمقة بالمؤسسات الرسمية:

وتتمثؿ في السمطات الرسمية المنوط بيا رسـ وتنفيذ السياسات العامة بما فييا السياسة 
الخارجية, والمنبثقة مف الدستور األمريكي, وىما الكونجرس باعتباره السمطة التشريعية والرئيس 

عف السمطة التنفيذية, وذلؾ بحسب ما أشارت إليو نصوص الدستور  باعتباره المسؤوؿ األوؿ
األمريكي. وعمى الرغـ مما جاءت بو النصوص الدستورية التي تعطي صبلحيات واسعة لمكونجرس 
مثمما جاء في الفقرة الثامنة مف المادة األولى والتي نصت بعبارة مطمقة عمى منح جميع السمطات 

صت نفس المادة عمى إعطاء الكونجرس سمطات تنظيـ التجارة مع التشريعية لمكونجرس, كما ن
عبلف الحرب, والتفويض برد االعتداء, واعتماد الموازنة العامة, في حيف أنيا  الدوؿ األجنبية, وا 

إلويتز, قيدت سمطة الرئيس في عقد المعاىدات بموافقة ثمثي أعضاء مجمس الشيوخ الحاضريف )
حية الواقعية فأف السمطة التنفيذية المتمثمة بمؤسسة الرئاسة تمعب , إال أنو مف النا(330: 1996

 دورًا محوريًا وحاسمًا في السياسة العامة سيما في السياسة الخارجية.

والصبلحيات التي يتمتع بيا الرئيس تنطمؽ مف االعتبارات الدستورية التي تضعو في أعمى 
دارتو المباشرة, ىـر السمطة التنفيذية باعتباره المسؤوؿ األوؿ عن يا وبالتالي خضوعيا لسمطتو وا 
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)ربيع,  فضبًل عمى الصبلحيات العسكرية الممنوحة لمرئيس باعتباره القائد األعمى لمقوات المسمحة
. كما أف المرونة التي يتمتع بعا الدستور منحت السمطة التنفيذية مساحة واسعة مف (19: 1990

ة الخارجية, وفقًا لممعطيات والمتغيرات الداخمية والخارجية الحرية واالجتياد في إدارة ممؼ السياس
(, بؿ أف صبلحيات إدارة السياسة الخارجية قد فوضيا الكونجرس لمرئيس 80: 1997)خميؿ, 

((Abebe,2012:17 ومف ناحية أخري تركت مجااًل لمصراع بيف الرئيس والكونجرس في مجاؿ .
 1950الصبلحيات كما حدث خبلؿ الحرب الكورية  السياسة الخارجية بشكؿ خاص, والتنازع عمى

, والتي حدثت نتيجة التمدد في صبلحيات الرئيس 1975 – 1957والحرب الفيتنامية  1953 -
 عمى حساب الكونجرس المخوؿ دستوريًا بمسألة إعبلف الحرب.

وتتشكؿ اإلدارة األمريكية مف فريٍؽ ضخـ مف الوزراء والخبراء والمختصيف والمستشاريف 
والموظفيف العمومييف, الذيف يعمموف في شتى المجاالت والوظائؼ ضمف إطار مؤسساتي واضح. 
يمثؿ الرئيس راس اليـر اإلداري في ىذا التشكيؿ الذي يدير الببلد, ويساىـ بشكؿ رئيس في رسـ 

العامة, بؿ ىو الذي يسيطر عمى عممية صنع القرار في السياسة الخارجية دوف أف  السياسة
(. حيث يوجد دور لشخصيات أخرى مثؿ وزير الخارجية 13: 2006يحتكرىا أو ينفرد بيا )تيري, 

ضرورة موافقة مجمس الشيوخ ووزير الدفاع, غير أف الرئيس ىو مف يقوـ بتعيينيما عمى الرغـ مف 
 وايف( المختص بشؤوف )ستيفف األستاذ يقوؿ (. وفي ىذا الصدد5: 2011يؿ, عمى ذلؾ )قند

الجميورية,  فمنذ بداية بالرئيس, دائماً  فإننا نفكر األمريكية الخارجية السياسة ذكر عند» :الرئاسة
 ريغاف مستشار )نورث كما يقوؿ )والفر «الخارجية لمسياسة الرئيسيوف الميندسوف ىـ فإف الرؤساء

 يتعمؽ فيما وتنفيذىا القرارات كافة التخاذ البلزمة السمطة الرئيس يمنح الدستور إف» :القومي لؤلمف
 .(46: 2007)العطري,  «الخارجية بالسياسة

 السياسة الخارجية أربعة جيات رسمية تتولى مسؤولية وبشكؿ عاـ فإف في الواليات المتحدة
وىي الرئيس نفسة الذي يشكؿ المحور األساسي في القرار, ووزارة الخارجية المسؤولة بشكؿ رئيسي 
عف التنفيذ, ومجمس األمف القومي الذي يمثؿ مركز التخطيط االستراتيجي والمشرؼ عمى 
, المؤسسات األمنية واالستخبارية, ووزارة الدفاع المسؤولة عف التخطيط واالنتشار العسكري )قبيسي

(, فيذه المؤسسات ىي المسؤولة بالدرجة األولى مف ناحية رسمية عف رسـ وتنفيذ 10: 2008
 الخطط والسياسات المتعمقة بإدارة منظومة المصالح والعبلقات الخارجية.

أما الكونجرس بمجمسيو الشيوخ والنواب؛ فيو يقؼ خمؼ تمؾ المؤسسات كمرجعية تشريعية 
الموازنة العامة, وبالتالي عمى المساعدات المالية والعسكرية  وقانونية, فيو الذي يصادؽ عمى

نة لئلدارة األمريكية.   الخارجية التي يقترحيا الرئيس والمؤسسات التنفيذية الُمَكوِّ
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 ثانيًا: المحددات المتعمقة بالجيات غير الرسمية:

مية تمعب دورًا فضبًل عف الجيات الرسمية الدستورية فإنو يوجد العديد مف الجيات غير الرس
في عممية رسـ وتشكيؿ السياسة الخارجية األمريكية, وعمى الرغـ مف أف ىذا التأثير قد ال يكوف 
باديًا لمعياف أماـ الجميور فإنو معروؼ وواضح لدى السياسييف والمتخصصيف, وىذه الجيات تتمثؿ 

 في جماعات الضغط والمصالح, وفي الرأي العاـ, وفي اإلعبلـ.
 الضغط والمصالح:جماعات 

تيدؼ جماعات الضغط والمصالح إلى إحداث نوع مف التأثير والتوجيو عمى صانع القرار 
باالتجاه الذي يحقؽ ويخدـ مصالح ىذه الجماعات, وىذه الجماعات كثيرة ومتنوعة وتختمؼ مف 

وجمعيات  حيث القوة واالنتشار والقدرة عمى التأثير, وتتوزع مف حيث الشكؿ بيف نقابات واتحادات
(. ومف بيف التصنيفات التي يمكف أف تتنوع ىذه 12: 2008وغير ذلؾ )معروؼ, وراضي, 

الجماعات عبرىا, ىي جماعات دينية وأيديولوجية, مثؿ الطوائؼ المسيحية وعمى رأسيا 
البروتستانت وما تمخض عنيا مف مسيحية صييونية, واألقمية الييودية, وجماعات مصالح 

ركات الكبرى وعمى رأسيا شركات صناعة األسمحة والصناعات الثقيمة والشركات اقتصادية مثؿ الش
النفطية, والتجمعات االقتصادية مثؿ مؤتمر المؤسسات الصناعية, وجماعات مصالح سياسية مثؿ 
الحركة الصييونية والمؤسسات المرتبطة بيا أو القريبة منيا, والجالية العربية واإلسبلمية والتجمعات 

ة بيا, وكذلؾ الشخصيات الساعية لموصوؿ لمواقع الحكـ والمسؤولية. فضبًل عف جماعات المرتبط
الضغط االجتماعية والنقابية مثؿ االتحاد األمريكي لممتقاعديف ورابطة اتحاد العمؿ األمريكي 

(, كما تنتشر في المجتمع األمريكي جماعات المصالح الثقافية 59: 2006)ميرشايمر, ووالت, 
 وغيرىا. والبيئية

تمعب ىذه الجماعات دورًا بارزًا وميمًا في الحياة األمريكية العامة, كما تسيـ بشكؿ فاعؿ 
في رسـ السياسة الخارجية لمواليات المتحدة وتحديد المواقؼ والقرارات المنبثقة عنيا, فكمما تمتعت 

اتجاىات السياسة الخارجية  الجماعة الضاغطة بالقوة والنفوذ والتأثير عمى ُصنَّاع القرار؛ كمما كانت
تصب بشكؿ مباشر أو غير مباشر لصالح توجيات ىذه الجماعات, وتخدـ مصالح الدوؿ أو 

 الجيات التي تتبع ليا ىذه الجماعات أو توالييا أو ترتبط معيا بروابط عضوية أو مصمحية.
 اإلعالم والرأي العام:

في ظؿ البيئة الديمقراطية وأجواء الحريات التي ينعـ بيا المجتمع األمريكي, يتعاظـ دور 
وسائؿ اإلعبلـ التي ليا أكبر األثر في توجيو الرأي العاـ وتشكيؿ الوعي الجمعي لمجميور, مف 

ياسية, خبلؿ برامج التوجيو وحمقات النقاش العاـ والحوارات التي تتناوؿ مختمؼ القضايا واآلراء الس
بدرجة عالية مف التفاعؿ بيف الجميور وبيف الحكومة تأثرًا وتأثيرًا, تناغمًا وتناقضًا. لذلؾ يحظى 
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اإلعبلـ باىتماـ بالغ مف قبؿ الساسة وُصناع القرار الذيف يسعوف بشتى السبؿ لنيؿ الحظوة 
ياساتيـ وتوجياتيـ واالىتماـ مف قبؿ اإلعبلمييف والمؤسسات اإلعبلمية, لترويج أفكارىـ وتسويؽ س

وبرامجيـ, ومف ذلؾ تغطية الحمبلت االنتخابية لؤلحزاب والمرشحيف لمرئاسة والمناصب العامة 
(. غير أف جو الحريات المتاح لمجميع صنع تنوعًا واسعًا لوسائؿ 11: 2008)معروؼ, وراضي, 

, ومنيا المعارض ليا, اإلعبلـ في الرؤى والتوجيات, فمنيا الحكومي أو الموالي ليا ومنيا المستقؿ
ومنيا ما يخدـ توجيات جماعات الضغط والمصالح أو الذي يرصد تحركات الساسة وأفعاليـ 

 وكشفيا وفضحيا في بعض األحياف, كما حدث في فضيحة "ووترجيت" و"مونيكا لوينسكي".

كب وفيما يتعمؽ بالرأي العاـ؛ فإف المجتمع األمريكي يتصؼ بالتنوع الشديد, فيو مجتمع مر 
(, وأف اىتماماتو بشؤوف السياسة الخارجية 8: 2008مف مجموعات مف المياجريف )قبيسي, 

محدود, إال في حدود ما ينعكس عمى قضاياه االقتصادية والحياتية المباشرة. وضعؼ اىتمامو ناتج 
ية؛ عف ُشح إلمامو ومعرفتو بالشؤوف الخارجية, وقمة متابعتو لما يدور خارج حدود القارة األمريك

(. وعمى الرغـ مف محدودية 129: 2000األمر الذي انعكس عمى حجـ تأثيره فييا )جرجس, 
الدور المباشر الذي يمعبو الرأي العاـ األمريكي في السياسة الخارجية, إال أف ثقمو وتأثيره غير 

العامة, واستطبلعات  تالمباشر يبرز بشكؿ واضح في محطات ميمة مثؿ المشاركة في االنتخابا
 الرأي حوؿ قضايا معينة, والحضور البلفت لمؤسسات المجتمع المدني.

 مراكز التفكير االستراتيجي:

أحد أىـ الدوائر الفاعمة  Think-Tanksمراكز التفكير االستراتيجي والمعروفة باسـ ُتمثؿ 
 وتحديد المسارات السياسات واالستراتيجيات وصياغة ورسـ اتوالمؤثرة في عممية صنع القرار 

ألساسية لمسياسة الخارجية لمواليات المتحدة, وذلؾ مف خبلؿ رفد صانعي السياسة أفرادًا ا
ومف أبرز ما تساىـ بو ىذه المراكز, ىو  .ومؤسسات بالدراسات والتحميبلت حوؿ القضايا الميمة

سات المستقبمية, والتي تصب في تقييـ وتقويـ السياالرؤى والتصورات والمشاريع االستراتيجية تقديـ 
العامة, ورفد األجيزة المختمفة بالخبراء والمختصيف, وكذلؾ المساىمة في تشكيؿ الوعي العاـ 
لمجميور, كما توفر األماكف لمنقاش عمى مستوى رفيع, وتشكؿ وسيمة إضافية لمجيود الرسمية 

 (.53: 2013إلجراء الوساطات وحؿ النزاعات )غنيـ, 

مركزًا بحثيًا, يوجد منيا في العاصمة واشنطف  1830وينتشر في الواليات المتحدة نحو 
% مف مراكز التفكير في العالـ, 28مركز, وُتمثؿ المراكز األمريكية نحو  400وحدىا حوالي 

األمر الذي يعكس تفوقًا وتميزًا أمريكيًا واضحًا في ىذا الجانب. ومف أىـ المراكز األمريكية معيد 
ومركز الدراسات كارنيغي لمسبلـ الدولي,  (, ومؤسسةBrookings Instituteبروكنغز )
, ومركز وودرو (CFR) ومجمس العبلقات الخارجية, ومؤسسة راند,  (CSIS)والدولية االستراتيجية
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ويمسوف الدولي لمباحثيف, ومركز بيو لؤلبحاث, ومؤسسة التراث, ومعيد كاتو, ومركز التقدـ 
ومؤسسة مشروع القرف  ,لمشرؽ األدنى ومؤسسة واشنطف ,مركز اميركاف انتربرايزاألمريكي, و 

. وعمى الرغـ مف أف ابتعاد ىذه (1)(2015)الشوربجي,  معيد دراسة الحربد, و األمريكي الجدي
المراكز نسبيًا عف األضواء, فإف ليا دورًا بارزًا في التأثير عمى صانع القرار, وبالتالي تسيـ بشكؿ 

 األمريكية.فاعؿ في رسـ وتحديد مسارات السياسة الخارجية 

 ثالثًا: المحددات المتعمقة بالبيئة الخارجية:

وتشمؿ مختمؼ العوامؿ والمتغيرات والمعطيات اإلقميمية والدولية؛ التي تؤثر بشكؿ مباشر 
وغير مباشر عمى القرارات والتوجيات المتعمقة بالسياسة الخارجية األمريكية, باعتبارىا النطاؽ الذي 

ياسات ضمنو. والبيئة الخارجية في العادة ىي بيئة ُمعقدة ومتغيرة, يتـ توجيو وممارسة ىذه الس
وتتصؼ بالتفاعؿ والتداخؿ الشديد بيف مكوناتيا, مما يصعب عممية التعامؿ معيا والتنبؤ بمساراتيا 
بشكؿ دقيؽ, فضبًل عف السيطرة والتحكـ بخيوطيا. غير أف ىذا التوصيؼ يرتبط إلى حد بعيد بقوة 

 وقدرتيا عمى التأثير عمى باقي مكونات النظاـ الدولي. الدولة ونفوذىا 

 مجموعة إلى لئلشارة يستخدـ الدولي النظاـ مصطمح بأف ىبلؿ الديف عمىويقوؿ 
 بيف فيما تتـ التي -سواء حد عمى عيةراوالص التعاونية – القوى عبلقات شبكة أو التفاعبلت
 منظومة أو لنسؽ وفقا تجري والتي واإلقميمي, العالمي المستوييف عمى الدولي المجتمع أعضاء
وبالتالي فإف بنية النظاـ الدولي ال تخمو مف التناسؽ النسبي  .(10: 1995)ىبلؿ,  لمقيـ معينة

 المرتبط بطبيعة ونوعية النظاـ الدولي.  

 الكبرى الدولية الوحدات عبلقات في التفاعبلت مجموعة» بأنو الدولي النظاـ ؼيتعر ويمكف 
رار الق صناعة في تؤثر التي القوى عبر معالمو وتتحدد والتغيير,رارية باالستم تتميز والفرعية,
 التي والجماعات والتنظيمات الدولي القانوف أشخاص طياتيا في تضـ الدولية والوحدات الدولي,
 .(19: 2014)القطراوي,  «الدولية العبلقات في تؤثر

 في تتمثؿ ة؛رئيسويتكوف النظاـ الدولي عبر تطوره خبلؿ الحقب السابقة مف ثبلث ىياكؿ 
وتختمؼ أنماط العبلقات السائدة في النظاـ . األحادية والقطبية الثنائية, والقطبية التعددية, القطبية

 يسيطر بينما والمساومات, التوفيؽ نمط يسود التعددي النظاـ ففيالدولي بحسب نوعو وطبيعتو, 
 في وسياساتو ومصالحو الواحد القطب سيادة وتتصدر القطبية, ثنائي النظاـ في والصراع التنافس
. كما يختمؼ وجود وتأثير األيديولوجيا في ديناميكية النظاـ الدولي القطبية األحادي النظاـ

 توجد بؿ جامدة, أو مسيطرة أو واحدة إيديولوجية توجد ال األقطاب متعدد النظاـ ففي وتفاعبلتو,
 الثنائي النظاـ وفي. إيديولوجي جمود دوف متنوعة فكرية انتماءات يضـ ومتسع ومرونة سيولة

                                                           
(

1
 )https://pulpit.alwatanvoice.com/content/print/363187.html  

https://pulpit.alwatanvoice.com/content/print/363187.html
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 آخريف لجذب كوسيمة أيديولوجيتو قطب كؿ يستخدـ حيث إيديولوجي, استقطاب حالة توجد القطبية
 أيديولوجيا فتسود القطبية أحادي النظاـ في أما. وأيديولوجيتو اآلخر القطب عمى وتأليبيـ نحوه

 .(1)(2015)عموي,  اآلخريف عمى أيديولوجيتو فرض إلى يسعى الذي األوحد العالمي القطب

وال يمنع كوف الواليات المتحدة دولة عظمى وليا تأثيرىا الفائؽ عمى الساحة الدولية 
واعتبارىا أحد أىـ البلعبيف الدولييف؛ أف تمعب طبيعة النظاـ الدولي البنيوية والقيمية؛ ومدى تأثير 

د بشكؿ مجموع الفواعؿ الناشطة فيو؛ دورًا ميمًا في صياغة وتشكيؿ سياستيا الخارجية, التي تتحد
 كبير بناء عمى معطيات البيئة الدولية الخارجية. 

وكمما كاف النظاـ الدولي أحادي القطبية كمما زاد مجاؿ المناورة والقدرة عمى الفعؿ بالنسبة 
لمواليات المتحدة, واألمر معكوس في حاؿ نظاـ دولي ذو قطبيف أو متعدد األقطاب. كذلؾ يكوف 

سيولة كمما ارتفعت وتيرة الصراعات والتيديدات, حيث تتوفر  التحرؾ في البيئة الخارجية أكثر
المسوغات والمبررات لصانع القرار لمتدخؿ, كما حصؿ في أفغانستاف والعراؽ. في حيف أف استقرار 
النظاـ الدولي يحد مف قدرة الواليات المتحدة عمى الفعؿ والمناورة في البيئة الخارجية, سيما إذا كاف 

 سائد ىو نظاـ ثنائي القطبية أو متعدد األقطاب.النظاـ الدولي ال

؛ الواليات المتحدة الباردة الحرب بعد ما مرحمة وقد منح نظاـ القطب الواحد الذي تشكؿ في
 الواليات حاولتمجااًل واسعًا لمتحرؾ لمؤل الفراغ الناشئ عف تفكؾ االتحاد السوفييتي السابؽ, فقد 

 ليا يحقؽ بما حركتيا قواعد تضبط وأف الدولية, فاعبلتالت عمى تسيطر أف األمريكية المتحدة
 حرب في البداية وكانت. الحركة تمؾ قيادة في واشنطف واستمرار اآلخريف عمى السيطرة فرض
 ىذه أف أي ,1995 في واليرسؾ البوسنة في ثـ الصوماؿ, في والتدخؿ ,1991 في الكويت تحرير

 في السابقة ويوغوسبلفيا األفريقي, والقرف العربي الخميج في العسكرية بالقوة كانت التدخبلت
 عاـ في أفغانستاف في أكبر بحجـ التدخؿ كاف فقد الحالي القرف مف األوؿ العقد في أما. األدرياتيؾ
                                                                                            .(2)(2015)عموي,  2003 في العراؽ في ثـ ,2001

                                                           

(
1
)  http://www.acrseg.org/36519 

(
2
 .اٌّصذس اٌغاتك  (
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 المبحث الثالث:

 محددات السياسة الخارجية األمريكية تجاه )إسرائيل(

تنعكس طبيعة وخصوصية العبلقة الفريدة بيف الواليات المتحدة األمريكية وبيف )إسرائيؿ( 
مختمؼ النواحي المتعمقة بصناعة القرار في السياسة الخارجية األمريكية, حيث بشكؿ واضح؛ عمى 

تتداخؿ مجموعة كبيرة مف المحددات الفاعمة والمؤثرة في طبيعة ونوعية السياسة الخارجية األمريكية 
تجاه )إسرائيؿ(. وتنقسـ ىذه المحددات إلى محددات داخمية مرتبطة بالبيئة الحاضنة لمختمؼ 

الداخمييف, المرتبطيف بصناعة قرار السياسة الخارجية المتعمؽ "بإسرائيؿ", والى محددات الفواعؿ 
خارجية مرتبطة بطبيعة وبنية النظاـ الدولي, ومنظومة المصالح األمريكية خارج حدودىا, وضمف 

 مجاليا الحيوي, باإلضافة إلى ما تتعرض لو الواليات المتحدة مف ُميددات في الشرؽ األوسط.

 المحددات الداخمية:أ. 

 المحدد األول: الجانب الفكري والثقافي لمسمطة الحاكمة

ُتشكؿ الخمفية الفكرية والثقافية ومجموعة التصورات التي تؤمف بيا النخب الحاكمة 
األمريكية؛ ُمنطمقًا ميمًا لرسـ وصياغة السياسات والتوجيات المتعمقة بالسياسة الخارجية تجاه 

انت ىذه الطبقة تستمد أفكارىا مف ثقافة المجتمع األمريكي نفسو, الذي تحظى )إسرائيؿ(. ولمَّا ك
)إسرائيؿ( لديو بمكانة عالية وفريدة حسب الثقافة السياسية السائدة, حتى أضحت قيمة أخبلقية 

(, وبالتالي فإف الوالء األمريكي لػ)إسرائيؿ( 275: 1985راسخة في وجداف ىذا المجتمع )الشريؼ, 
مييا ىو واجب أخبلقي. وعمى النقيض مف ذلؾ تمامًا كانت النظرة األمريكية لمعرب والحفاظ ع

 (. 1: 2008والمسمميف )معروؼ, وراضي, 

كما تعتبر )إسرائيؿ( أداة ومصمحة أمريكية في نظر معظـ الساسة واالستراتيجييف 
المشروع االستعماري  األمريكييف, نظرًا لما تمثمو مف امتداد لمحضارة والقيـ األمريكية, وجزء مف

الغربي لمحفاظ عمى المصالح األمريكية في المنطقة, ومواجية واحتواء المد الشيوعي المتمثؿ 
باالتحاد السوفيتي السابؽ, وبالتالي فيي تشكؿ قيمة استراتيجية كبرى لمواليات المتحدة. ومف 

باعتبارىا دولة ضعيفة  األسباب اإلضافية لمتأييد والدعـ األمريكي إلسرائيؿ ىي النظر إلييا
ومحاطة باألعداء, وأنيا الوحيدة في المنطقة التي تطبؽ النمط الديموقراطي الغربي, وأف الشعب 
الييودي عانى مف االضطياد والظمـ, لذا فيو يستحؽ معاممة خاصة, وأف سموكيا يتفوؽ أخبلقيًا 

وغًا أخبلقيًا لممجتمع؛ (, كؿ ذلؾ أعطى مس32: 2006عمى سموؾ أعدائيا )ميرشايمر, ووالت, 
 وبالتالي لصانع القرار األمريكي بتبني الدعـ والتأييد المطمؽ لػ)إسرائيؿ(.
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وبحسب ما يطرحو كميؿ منصور؛ فإف العبلقة األمريكية اإلسرائيمية تحكميا ثبلثة 
والتماىي اعتبارات, ىي: حسابات المنفعة السياسية األمريكية, وتأثير الموبي الصييوني الييودي, 

الثقافي األيديولوجي, وبالتالي فإف البعد الثقافي واأليديولوجي يشكؿ جانبًا ميمًا مف جدلية العبلقة 
(. وُينظر إلى )إسرائيؿ( في المجتمع األمريكي عمى أنيا جزء مف 29: 2010بيف الطرفيف )جابر, 

ي بيف الطرفيف يعبر عف حالة الثقافة الغربية واألمريكية تحديدًا, عمى اعتبار أف التماىي الثقاف
بدرجة كبيرة, وذلؾ ألف الطبقة المؤسسة والحاكمة  ( Identification Cultural)تماثؿ ثقافي

: 2002والمؤثرة عمى مدار وجود ىذه الدولة, ىي مف الييود )األشكناز( الغربييف )ىوادؼ, 
202 .) 

الواليات المتحدة األمريكية ىي ومف القواسـ الثقافية المشتركة بيف المشروع الصييوني وبيف 
 -في الذىنية األمريكية  -تجربة المياجريف الجدد في األرض األمريكية, التي تشبو إلى حد بعيد 

تجربة الييود الذيف ىاجروا إلى أرض فمسطيف. إذ اعتبر المياجروف األمريكاف العالـ الجديد بمثابة 
كروا في التوراة. فأصبحت ربة العبرانييف الذيف ذُ حيث يروف أف تجربتيـ مشابية لتجالقدس الجديدة, 

 ,)كنعاف الجديدة(. فالعبرانيوف القدامى فّروا مف مصر ىربًا مف عبودية فرعوفبمثابة أمريكا لدييـ 
 .(6: 2001)مرقص,  وا مف ممؾ إنكمترا جيمس األوؿ بحثًا عف مبلذ مف االضطياد الدينيوىـ فرُّ 

رئيس األميركي السابؽ ليندوف جونسوف كؿ ىذه المعاني عندما وفي عبارة موجزة وبميغة لخص ال
 .(37: 2007)عبد الجواد,  «إف إسرائيؿ تذكرني بطفولة الواليات المتحدة»قاؿ 

ى لشعب ببل عطَ فمسطيف أرض ببل شعب ويجب أف تُ  فَّ أ»كما التقى الطرفاف عمى فكرة 
 أقطاب مف أبرز الذي ُيَعد (1935-1841)ولياـ ببلكستوف  المبشر اإلنجيميالذي أطمقيا  «أرض

(. حيث تبنَّت الحركة الصييونية سياسة 7: 2001ا, )مرقص, أمريكفي  ةالصييوني ةالمسيحي
إحبللية؛ مف خبلؿ اقتبلع الشعب الفمسطيني مف أرضو واستبدالو بالمستوطنيف الييود, كما حدث 

(, 12: 2012الينود الحمر )العكش, مع المياجريف األمريكييف عندما أبادوا السكاف األصمييف مف 
 ما َشكََّؿ مسوغًا أخبلقيًا لؤلمريكاف بتأييدىـ لسياسات الييود الصياينة في فمسطيف.

الخارجية ىو بسياسة الواليات المتحدة  وما تزاؿ متالتي تحكَّ  التيارات الفكريةمف أبرز و 
(. وىذا التيار ليوشتراوس)تأسس عمى يد المفكر الييودي األلماني , الذي تيار المحافظيف الجدد

متغمغؿ في اإلدارات األمريكية المتعاقبة منذ مطمع السبعينات, رغـ أنو نشأ في المجتمع األمريكي 
في إدارة الرئيس جورج بوش قبؿ ذلؾ, غير أف قوتو بمغت ذروتيا وظيرت بشكؿ واضح فقط 

ييوديًا  24التيار بالييود وقربو منيـ فقد وصؿ إلى ىذه اإلدارة نحو . وفي سياؽ عبلقة ىذا االبف
برز تيار المحافظيف قد و (. 15: 2009بينيـ إسرائيميوف, تقمدوا مناصب بالغة الحساسية )الشاىر, 

الجدد كمجموعة ييودية فاعمة في اإلدارة األمريكية, ليا أفكار ومفاىيـ عنصرية واضحة ضد 
ابؿ تمجيد )إسرائيؿ( وضماف ديمومة أمنيا ووجودىا وتفوقيا. وينطمؽ ىؤالء العرب والمسمميف, مق



 

34 

وخمؽ أوضاع  ,في تفكيرىـ مف فرضية أف الفرصة باتت مواتية لبسط الييمنة األمريكية عمى العالـ
ف تّـَ  ذلؾ باستخداـ العصا األمريكية لكؿ مف يخالؼ أو  إقميمية جديدة تخدـ المصالح األمريكية, وا 

(, وىذا التيار حاضر في صفوؼ الحزبيف الديمقراطي والجميوري عمى 2003العناني, ) يعترض
 (.34: 2009حد سواء )الشاىر, 

ومف أىـ األفكار التي يؤمف بيا تيار المحافظيف الجدد؛ ىي االعتقاد بضرورة الييمنة 
ة األمريكية. لذلؾ األمريكية عمى العالـ, عف طريؽ القوة التي يجب أف تبقى أساسًا لمسياسة الخارجي

نادى ىذا التيار بتعزيز التفوؽ العسكري الكاسح لحماية المصالح العميا لمواليات المتحدة, ونشر قيـ 
رفض مفيوـ الحكومة , و القومي باعتباره شعورًا طبيعيًا ومقدساً الحضارة الغربية, وتشجيع الوالء 

تقسيـ العالـ إلى محور لمخير ادى ب. كما نالعالمية التي تؤدي إلى نمط مف االستبداد العالمي
مع استعماؿ القوة ضد المحور األخير عمى قاعدة مف ليس معنا فيو ضدنا, كما  ومحور لمشر

تبنى فكرة الحروب االستباقية, فضبًل عف إدخاؿ الديف في السياسة بشكؿ الفت, بما يخالؼ 
و وتمرير سياساتو في مختمؼ الدستور األمريكي, كما برع في سياسة صناعة األعداء لتبرير تدخم

الصديؽ الوحيد المناطؽ الساخنة. أما فيما يتعمؽ بػ)إسرائيؿ( فقد اعتبرىا تيار المحافظيف الجدد 
وضماف  وسبلمتيا ياحماية أمنب ـ, ونادى بااللتزالمواليات المتحدة األمريكية في الشرؽ األوسط

 األمريكيتدخؿ وال ـ البلمحدود ليا,تقديـ الدع عف طريؽ تفوقيا المطمؽ عمى محيطيا العربي,
خضاعيا لمييمنة  التحكـ بخيراتيا وثرواتيامف أجؿ  ,إلعادة رسـ خريطة القوى في المنطقة الواسع وا 

 (.16: 2009األمريكية واإلسرائيمية, كما أيد حزب الميكود بشكؿ عمني )الشاىر, 

يكية الحاكمة؛ لعبت دورًا لذلؾ يرى الباحث أف الخمفيات الفكرية والثقافية لمنخب األمر 
محوريًا في صياغة نوعية وحدود العبلقة األمريكية مع )إسرائيؿ(, كما ساىمت في ترسيخ تمؾ 

 العبلقة وجعميا توجيًا طبيعيًا وتمقائيًا في مسار السياسة الخارجية األمريكية تجاه )إسرائيؿ(.

 المحدد الثاني: الجانب الديني

عمى الرغـ مف المنطمقات الميمة لمسياسة الخارجية األمريكية, فُيشكِّؿ العامؿ الديني أحد 
أف دستور الواليات المتحدة ينص عمى فصؿ الديف عف الدولة, فإف دور الديف لـ يغب عف القرار 

(. 18: ص2009)الشاىر,  السياسي األمريكي, وخاصة عندما يتعمؽ األمر بالشرؽ األوسط
 نفي أو   يات المتحدة تعني تيميش الديفالوال في العممانية إف القوؿ الصحيح غير   وبالتالي فمف

 الديف لحماية 1791   عاـ الحقوؽ التي تـ صياغتيا وثيقة فقد ىدفت تمامًا, العكس عمى بؿ   وجوده,
                                                                                      .(1)(2102 ,يكر تلا)  العامة الحياة مف إقصاءه وليس

                                                           
(

1
)  http://www.siyassa.org.eg/NewsQ/2566.aspx 
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فمف الحقائؽ البلفتة المتعمقة بالشعب األمريكي؛ ىي درجة الحضور الديني الكبيرة لديو, 
حيث ُيعتبر مف أكثر المجتمعات تدينًا في العالـ. فقد أظير االستطبلع الذي أجراه معيد جالوب 

% مف 95هلل تصؿ إلى حوؿ التديف لدى الشعب األمريكي؛ أف نسبة المؤمنيف با 2003عاـ 
%. كما أف الواليات المتحدة تحتوي عمى أكبر 65السكاف, بينما قد ال تصؿ النسبة في أوروبا إلى 

شخص. كما بيف االستطبلع أف  865نسبة مف الكنائس في العالـ, حيث أف ىناؾ كنيسة لكؿ 
% عمى األقؿ, 70 نسبة األمريكييف الذيف يترددوف عمى الكنيسة مرة واحدة أسبوعيًا؛ تصؿ إلى

% في أوروبا الشرقية. وبذلؾ تبدو أمريكا 14% في أوروبا الغربية, و20بينما ال تتجاوز النسبة 
بخبلؼ أوروبا؛ ألنيا تريد أف تثبت بوضوح أف الحداثة ال تعني التحمؿ مف الديف, وأف العممانية 

عمى إبعاد الديف إلى حٍد لدييا غير متصادمة مع الديف, بؿ متصالحة معو, وأنيا عممانية تعمؿ 
: 2011لكنيا ال تُقصيو عف الحياة )الطويؿ,  –مف الناحية الرسمية عمى األقؿ  –معيف عف الحكـ 

164.) 

أف المجتمع األمريكي »حقيقة  فوفي ىذا السياؽ يؤكد المفكر األمريكي صامويؿ ىنتنجتو 
األمريكيوف مف المشاكؿ األخبلقية ىو أكثر المجتمعات األوروبية تدينًا, خاصة بعد أف ضاؽ 

إف ىناؾ عودة عامة لمديف في أمريكا انعكست عمى ». ويقوؿ: «بشكؿ متزايد منذ الثمانينيات
الروايات األمريكية, وظيرت في الشركات والمؤسسات االقتصادية, كما أثرت عمى الحياة السياسية 

إدارة جورج دبميو بوش. وُيبشر بأف مف خبلؿ الحضور الكبير لمقضايا الدينية, والمتدينيف في 
تمثؿ عامبًل ىامًا في دعـ  –التي ُتعد أحد الركائز األساسية لميوية األمريكية  –العودة لممسيحية 

اليوية األمريكية ونشرىا خبلؿ الفترة الراىنة. كما أف الصحوة الدينية تصب مباشرة في الدور 
الدولية, وخاصة في تعريؼ عدو أمريكا الجديد  المساعد الذي يمكف أف يمعبو الديف عمى الساحة

 .(1)(2004)بيومي,  «وىو اإلسبلـ

 ثؿتتم: ويتمثؿ التيار الديني في الواليات المتحدة في شريحتيف رئيسيتيف, الشريحة األولى                            
والذيف يتبنوف  الجدد, باإلنجيمييف المعروفيف المحافظ الديني اليميف مف المبشريف مف مجموعة في

موقفًا عدائيًا تجاه العالـ, الذي قسموه لمحوريف محور الخير ومحور الشر, حيث صنفوا العالـ 
(؛ الذي 54: 2013اإلسبلمي ضمف المحور األخير. كما روجوا لنظرية صداـ الحضارات )غنيـ, 
د الذي سيتحكـ في نادى بيا صامويؿ ىنتنجتوف, والتي َتعتِبر أف الحضارة ىي العامؿ الجدي

صيرورة العبلقات الدولية, وبالتالي فاالنقسامات الكبرى في العالـ ستكوف عمى أساس ثقافي, 
 (. 107: 2006تتصادـ في إطارىا مجموعة مف الكتؿ الحضارية المتنافسة )سعدي, 

لرؤى أما الشريحة الثانية, فتتمثؿ بتيار المحافظيف الجدد, حيث يشكؿ الديف منطمقًا أساسيًا 
وتوجيات ىذه الشريحة, والذي صعد منيا جورج بوش االبف لمرئاسة, والذي قاؿ خبلؿ حممتو 

                                                           
(

1
)  http://www.alarabnews.com/alshaab/2004/06-08-2004/3.htm 
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 كتبو مف وأف وراة.والت اإلنجيؿ يشمؿ الذي المقدس الكتاب بقراءة يوـ كؿ نياره يبدأ أنواالنتخابية 
 البريطانييف الجنود فيو يعظ والذي بمصر, 1917 سنة المتوفى( شامبرز) القسيس كتاب المفضمة

 التصريحات أحد  وفي .المسمميف أيدي مف زاعياوانت المقدس بيت عمى بالزحؼ ىناؾترالييف واالس
 (.54: 2013راؽ )غنيـ, والع أفغانستاف بغزو أمره مف ىو الرب أف االبف بوش زعـ الصحفية

لمكتاب العصمة الحرفية ب تؤمفة دينية مسيحية, ويالصييونية المسيحية حركة دعوُتعتبر 
واكتسابيا القدس.  عاصمتو بحيث تكوفكمو األلفي المقدس والعودة الحقيقية لممسيح, وقياـ حُ 

دعوتيا إلى وجوب عودة الييود إلى أرض الميعاد )فمسطيف(, تحقيقًا ل لمصفة الصييونية يعود
لعبلقة (. وىذا ما أسس إلى ا19: 2009)الشاىر, لمنبوءات التوراتية التي يؤمف بيا المسيحيوف 

المميزة بيف المسيحية والييودية في المجتمع األمريكي, بعد أف سعت حركة االصبلح الديني 
الدعوة لعودة الييود البروتستانتي إلى إدخاؿ الييود في البروتستانتية لكنيا لـ تُفمح في ذلؾ, فتبنت 

كََّؿ عامؿ التقاء , ومف ىنا كانت نشأة الصييونية المسيحية, حيث َتشَ إلى فمسطيف لمتخمص منيـ
بيف الحركة الصييونية وبيف الصييونية المسيحية في ىدؼ تجميع ييود العالـ في فمسطيف )أرض 

 .تحقيقًا لمنبوءات التوراتية التي يؤمف بيا المسيحيوفالميعاد(, 

أعدتيا الباحثة )نزيية التركي( والمنشورة في مجمة السياسة الدولية, خمصت  دراسة وفي
كاف نتيجة  ؛أف بروز البعد الديني في عيد الرئيس السابؽ بوش االبف بشكؿ صارخإلى  خبلليا

اليميف الديني كقوة ظاىرة في انتخابات الرئاسة عاـ  بروز  : ىي ,لتكامؿ أربعة عوامؿ رئيسة
 اليميف استمالة عمى   بوش   وحرص   , ووجود المحافظيف الجدد ذوي الميوؿ اليمينية المتشددة,2000
عطي عمى أف تُ  تضافرت العوامؿ ىذه كؿ  . سبتمبر مف عشر الحادي أحداث ووقوع   ي إليو,الدين

 ممي أفكارىا عمى السياسة األمريكية في الداخؿ والخارجألف تُ  ؛دفعة قوية لممعتقدات الدينية
                                                                                                       .(1)(2012)التركي, 

غير أف الخمفيات والمنطمقات الدينية النابعة مف األصولية المسيحية البروتستانتية 
واألنجموسكسونية؛ لـ تقتصر عمى الرئيس بوش االبف, سيما في انعكاسيا عمى العبلقة مع 

عند العديد منيـ,  )إسرائيؿ(؛ بؿ انسحبت إلى مختمؼ الرؤساء األمريكييف, وظيرت بشكؿ جمي
لكف بدرجات متفاوتة, مثؿ: نيكسوف وكارتر وريغاف, حيث انعكس ذلؾ في أقوليـ وأفعاليـ ومواقفيـ 

 .(2)(2008تجاه )إسرائيؿ( )السرجاني, 

 ميوالً  معظميـ إظيار مف والديف, الدولة بيف فصؿبال يمنع التزاـ الرؤساء األمريكييف ولـ
 كانوا الذى الوقت يف العامة, الحياة يف الديف احتراـ األقؿ عمى أو التديف, مف أشكاالً  أو دينية,

                                                           
(

1
)  http://www.siyassa.org.eg/NewsQ/2566.aspx 

(
2
)  http://islamstory.com 
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 بيف الممارسة في يتحركوا أف األمريكييف الرؤساء عمى كاف فقد. والحكـ السياسة في عممانييف فيو
 .(1)(2015)عبد الشافي,  عمماني ودستور "متديف" شعب

األمريكي نحو )إسرائيؿ( بدواٍع  مف ىنا يرى الباحث أف النظرة التي تختزؿ تفسير االندفاع
وأىداؼ مصمحية استراتيجية فقط, وىي النظرة التي يتبناىا الكثير مف الساسة الفمسطينييف والعرب؛ 
ىي نظرة غير كافية لتفسير ىذا االندفاع, لوجود أبعاد أخرى مؤثرة, ومنيا البعد الديني الذي يشكؿ 

لطرفيف. وعمى الرغـ مف أف الدولة األمريكية ىي أرضية ميمة ترتكز عمييا طبيعة العبلقة بيف ا
أف الديف  -مف الناحية العممية  -دولة عممانية مف الناحية الرسمية والدستورية؛ إال أنو مف الواضح 

يمثؿ بعدًا ميمًا ومحركًا قويًا لمعديد مف توجيات المجتمع األمريكي بشكؿ عاـ, والنخب الحاكمة 
 بشكؿ خاص تجاه )إسرائيؿ(.

 محدد الثالث: جماعات الضغط والمصالحال

جماعات الضغط والمصالح ىي كؿ فئة تسعى لمتأثير عمى صانع القرار في االتجاه الذي 
يخدـ مصالح ىذه الفئة, وقد تكوف ىذه المصالح دينية أو فكرية أو سياسية أو اقتصادية أو 

عات الضغط الصييونية أو اجتماعية أو غير ذلؾ, ومف أشير ىذه الجماعات وأكثرىا قوة ىي جما
ما اشتيرت بالموبي الصييوني أو الييودي في الواليات المتحدة. وعمى الرغـ مف أف الييود ال 

 324, مف أصؿ (2)(Zeveloff, 2012مميوف نسمة ) 6.5يتجاوز عددىـ في الواليات المتحدة 
% مف 2تتجاوز نسبتيـ , أي أف الييود ال (3)مميوف ىـ عدد سكاف الواليات المتحدة األمريكية

اجمالي السكاف, ومع ذلؾ فإف تأثيرىـ ونفوذىـ داخؿ المجتمع األمريكي كبير جدًا مقارنة بعددىـ, 
حيث يشكموف أىـ جماعات الضغط التي ليا تأثير عمى السياسات األمريكية بما في ذلؾ مسألة 

 (. ويعود ذلؾ لعدة أسباب أىميا:2004انتخاب الرئيس )صالح, 

يمتمؾ الييود ثروة مادية ىائمة مف خبلؿ تغمغميـ في الحياة االقتصادية بشكؿ قوي,  الثروة:امتالك  .1
 ما مكنيـ مف استثمار ىذه القوة المادية في التأثير عمى اتجاىات صنع القرار.

يشكؿ الييود أحد أىـ موارد التمويؿ في االنتخابات العامة األمريكية  تمويل الحمالت االنتخابية: .2
نت انتخابات رئاسية أو انتخابات الكونجرس بشقيو الشيوخ والنواب, ويصؿ تمويؿ الييود سواء كا

% مف تكاليؼ الحممة االنتخابية الرئاسية خصوصًا ما يتعمؽ بالحزب الديمقراطي, 60إلى حوالي 
عندما بمغت نسبة األمواؿ التي تمقاىا بيؿ كمينتوف  1996كما حصؿ عمى سبيؿ المثاؿ في العاـ 

                                                           
(

1
 )http://rawabetcenter.com/archives/8678 

(
2
)  http://forward.com/news/149492/us-jewish-population-pegged-at-6-million/ 

(
3

  )(http://populationpyramid.net/) 
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% مف إجمالي تكاليؼ الحممة )الحمداني, 60لمنظمات الييودية لتمويؿ حممتو االنتخابية مف ا
(. كـ أف ارتفاع تكاليؼ الحمبلت االنتخابية الكبير يجعؿ المرشح االنتخابي األمريكي 41: 2011

بحاجة دائمة لمماؿ الييودي لتمويؿ حمبلتو, كوف الييود ىـ مف أبرز وأىـ الداعميف المالييف 
 مرشحيف.لم

يتميز الييود بقوة التنظيـ داخؿ المجتمع األمريكي مف خبلؿ المرجعيات والمؤسسات  قوة التنظيم: .3
منظمة مؤيدة إلسرائيؿ أو مرتبطة بيا, مف  350التي تجمعيـ, ويوجد في الواليات المتحدة حوالي 

يات منظمة صييونية سياسية تعمؿ لمصمحة )إسرائيؿ(, فضبًل عف الجمع 67بينيا نحو 
والمنظمات الدينية والثقافية واالجتماعية, ومما يدلؿ عمى أف العمؿ المنظـ ىو سمة ثقافية لمييود 

وينعكس ىذا  ـ إلى جمعية ييودية".ضأف تكوف ييوديًا, يعني أف تناألمريكاف تنتشر لدييـ مقولة "
األمريكي نفسو, حيث التنظيـ عمى اىتماميـ ومشاركتيـ في االنتخابات العامة بنسبة تفوؽ المواطف 

% في أوساط المواطنيف 50% في حيف ال تتعدى النسبة 90 تتصؿ نسبة مشاركتيـ في االنتخابا
 األمريكييف.

يسيطر الييود بنطاؽ واسع عمى وسائؿ اإلعبلـ األمريكية بما يمتمكوه أو  امتالك وسائل اإلعالم: .4
شكيؿ وصياغة الوعي والرأي العاـ يتغمغموا فيو مف ىذه الوسائؿ, والتي ليا أكبر األثر في ت

األمريكي, مستفيدة مف الديمقراطية السائدة وجو الحريات الواسعة. فيمتمؾ ويدير الييود العديد مف 
, وكذلؾ كبريات الصحؼ واسعة االنتشار والتأثير  ABCو  CBNو  NBCشبكات التمفزة مثؿ 

 (.266: ص2003ي, مثؿ نيويورؾ تايمز والواشنطف بوست ووؿ ستريت جورناؿ )ناج
شغؿ الييود العديد مف المناصب الميمة والحساسة في الدولة  :المناصب الرسمية والعممية .5

األمريكية, فعمى المستوى الرسمي تقمدت شخصيات ييودية أو مف أصوؿ ييودية مناصب ىامة 
عديدة منيا وزراء ونواب وزراء, ومدراء عاموف لمؤسسات رسمية ونوابيـ, ومستشاروف لمرئيس, 

ير الخارجية األسبؽ وأحد أكثر وزراء الخارجية تأثيرًا ونذكر مف ىذه الشخصيات ىنري كيسنجر وز 
مادليف )مدفاع, ول اً وزير  ()ديفيد كوىيفكاف عيد بؿ كمنتوف في تاريخ الواليات المتحدة. وفي 

ييوديًا أمريكيًا, بينيـ إسرائيميوف؛  24ة. أما إدارة بوش االبف فقد ضمت مخارجيوزيرة ل (أولبرايت
أحد ( إليوت  إبرامز, و)وكيؿ وزارة الدفاع( دوغبلس فيثو) ,وزير الدفاعنائب منيـ )بوؿ وولفيتز( 

, ويحمؿ الجنسية اإلسرائيمية ؛وكيؿ وزارة الدفاع( دوؼ زخيـ, و)مستشاري الرئيس لؤلمف القومي
 (.2006وغيرىـ )المركز اإلعبلمي الفمسطيني, 

ىـ مف ت المتحدة إف أغمبية الييود في الوالياوعمى المستوى العممي واألكاديمي؛ ف
 ةقياديشخصية  500أف مف بيف كؿ  (روبنشتايف)تذكر دراسة أعدىا البروفيسور كما و الجامعييف, 

تبمغ أعمى نسبة ليـ في وسط قادة كما . ةييوديمنيا  57عمى مستوى الواليات المتحدة ىناؾ 
 شخصًا مف كبار 172% مف بيف أبرز  45% ويضيؼ: إف  2558 تصؿ إلىاإلعبلـ حيث 
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ف ىذه النسبة  77المثقفيف والمفكريف عمى مستوى الواليات المتحدة ىـ مف الييود )أي  شخصًا(. وا 
لى  56تصؿ إلى   ,% مف العمماء في العموـ اإلنسانية 61% وسط أبرز عمماء االجتماع, وا 

: 2009)الشاىر,  ويسيـ ىؤالء بشكؿ قوي في توجيو الثقافة والرأي العاـ ومناىج التربية والتدريس
29.) 

َشكَّؿ االلتقاء الديني بيف الصييونية الييودية  االلتقاء الديني مع الصييونية المسيحية: .6
والصييونية المسيحية عامؿ قوة كبير ورافعة ميمة لمنفوذ الييودي داخؿ الواليات المتحدة, فإف أكثر 

التي تؤمف بالعيد القديـ )التوراة(,  (1)% مف مسيحيي أمريكا ىـ مف طائفة البروتستانت65مف 
وبأحقية الييود في فمسطيف, وتجميع الييود فييا لتعجيؿ قدوـ المسيح ووقوع معركة ىرمجدوف, 
قامة الييكؿ عمى أنقاض األقصى, وظيور األلفية الذي يحكـ فييا السيد المسيح عميو السبلـ,  وا 

ييود وبيف المسيحية التي ُسميت بالمسيحية وغيرىا مف المعتقدات التي ساىمت في التقريب بيف ال
الصييونية. مع العمـ بأف جميع الرؤساء األمريكييف ىـ مف البروتستانت باستثناء جوف كينيدي 

( فإف 1(. وكما ىو موضح في الشكؿ رقـ )117: 2011)الطويؿ, 1963الذي اغتيؿ في العاـ 
ت المتحدة, أي أف أكثر مف نصؼ % مف إجمالي سكاف الواليا51.3طائفة البروتستانت تشكؿ 

الشعب األمريكي ينتمي ليذه الطائفة, بالتالي فإف المجتمع األمريكي بغالبيتو يشكؿ حاضنة واسعة 
وخصبة لؤلقمية الييودية ولمحركة الصييونية, تستطيع العمؿ في ظميا عمى تحقيؽ مصالحيا 

 ائيؿ(.وتعظيـ مكتسباتيا وعمى رأس ذلؾ حشد الدعـ والمساندة لػ)إسر 

 (2)( يبين التوزيع الديني النسبي في الواليات المتحدة األمريكية1شكل رقم )

 
                                                           

(
1

  )large-at-america-north-in-http://www.americanmuslim.org/2014/03/11/religion/ 

(
2

  )large-at-america-north-in-http://www.americanmuslim.org/2014/03/11/religion/ 

http://www.americanmuslim.org/2014/03/11/religion-in-north-america-at-large/
http://www.americanmuslim.org/2014/03/11/religion-in-north-america-at-large/
http://www.americanmuslim.org/2014/03/11/religion-in-north-america-at-large/
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 تأثير جماعات الضغط الصييونية عمى القرار األمريكي تجاه )إسرائيل(:

تمتمؾ جماعات الضغط الصييونية قوة تأثير كبيرة عمى اتجاىات ومسارات السياسة  
الخارجية األمريكية لتصب في خدمة المصالح )اإلسرائيمية(, وذلؾ مف خبلؿ امتبلؾ ىذه 
الجماعات لمعديد مف وسائؿ الضغط النافذة والفعالة, ومنيا السيطرة المالية الكبيرة عبر امتبلؾ أو 

كات االقتصادية الكبرى. وكذلؾ النفوذ واالنتشار الواسع في دنيا اإلعبلـ, عبر امتبلؾ أو إدارة الشر 
إدارة كبريات الصحؼ والمجبلت وأجيزة التمفزة واإلذاعات وشركات صناعة السينما, ما أعطاىا 

 ة.قدرة ىائمة عمى تشكيؿ وتوجيو الرأي العاـ باتجاه دعـ القضايا المتعمقة بالمصمحة اإلسرائيمي

(, والذي تتكوف نواتو مف (Lobbyويطمؽ عمى جماعات الضغط الصييونية لفظ الموبي 
ييود أمريكييف يبذلوف جيدًا كبيرًا في حياتيـ اليومية مف أجؿ التأثير عمى السياسة الخارجية 
األمريكية لدعـ مصالح )إسرائيؿ(, وال تقتصر نشاطاتيـ عمى مجرد التصويت لمرشحيف مواليف 

تتجاوزىا لتشمؿ كتابة الرسائؿ, والمساىمات المالية, ودعـ المنظمات الموالية ليا. غير أف ليا, بؿ 
األمريكييف الييود ال يعتبروف جميعًا جزءًا مف الموبي, ألف )إسرائيؿ( ليست قضية بارزة لمعديد 

ـ % مف األمريكييف الييود إني36عمى سبيؿ المثاؿ, قاؿ نحو  2004منيـ. ففي مسح أجري سنة 
إما غير مرتبطيف جدًا "بإسرائيؿ" عاطفيًا, أو غير مرتبطيف بيا عاطفيًا بالمرة )ميرشايمر, ووالت, 

2006 :56.) 

إف اعتبرت خبلليا لجنة الشؤوف الخارجية في مجمس النواب األميركي,  أعدتياوفي دراسة 
ي مجاؿ السياسة أكثر جماعات الضغط العرقية تأثيرًا فىي جماعات المصالح المؤيدة إلسرائيؿ 

 (.38: 2007)عبد الجواد,  الخارجية عمى الكونغرس األميركي

 بأف فيو يدعي الذي الحد إلى يمارسو الذي بالتأثير الصييوني الييودي الموبي ويجاىر
 كتابتو تعاد أف يجب المتحدة الواليات تاريخ وأف ي,مسيح وليس ييودي المتحدة الواليات جوىر

 سطوة( اسر بت جيمس كتاب في جاء ما الصييوني الموبي عف قيؿ ما أبمغ ولعؿعمى ىذا األساس. 
)غنيـ,  «األمريكي السياسي التاريخ في نظير الحالة ليذه ليس»أنو ) المتحدة الواليات في إسرائيؿ
2013 :46). 

وتتعدد جماعات الضغط الصييونية إلى مجموعة مف التشكيبلت التي تمتقي عمى أىداؼ 
ُيشترط أف تكوف ليا قيادة مركزية, أقواىا وأكثرىا تأثيرًا عمى اإلطبلؽ ىو اإليباؾ محددة, وال 

(, ومؤتمر رؤساء المنظمات الييودية AIPAC( )المجنة األمريكية اإلسرائيمية لمشؤوف العامة)
الرئيسية, ولجاف العمؿ السياسي, والتي تتوحد في ىدفيا وىو تقديـ الدعـ والمساعدة لػ)إسرائيؿ(, 

تتنوع في أساليبيا بيف التأثير عمى صناع القرار بما يخدـ المصالح اإلسرائيمية, مف خبلؿ دعـ و 
يصاؿ األشخاص األكثر خدمة ووالًء إلسرائيؿ عبر االنتخابات, أو تقديـ الدعـ المباشر ليا  وا 

ضعافيـ.  سياسيًا وماليًا وعسكريًا, أو مف خبلؿ الضغط عمى أعدائيا ومحاربتيـ وا 
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 :(AIPAC) األمريكية اإلسرائيمية لمشؤون العامةالمجنة 

مف  ,1951 العاـ في ُأسست التي( إيباؾ) العامة لمشؤوف اإلسرائيمية األمريكية المجنة تعتبر 
 الدعـ ىذه المجنة إلى تقديـ وتيدؼ األمريكية, والحكومة الكونغرس عمى الضغط جمعيات أىـ

 العسكرية والمساعدات البمديف مخابرات أجيزة بيف ما التعاوف خبلؿ مف ,لػ)إسرائيؿ( األمريكي
صحيفة  بحسب ,2016 العاـ إحصاء وفؽ عضو, ألؼ 100 نحو المنظمة تضـو  .واالقتصادية

 تيدؼ كما ".اإلسرائيمية - األمريكية العبلقات في تأثيراً  األكثر" بػ وصفتيا التي تايمز, نيويورؾ
 فيوطبيعية  حيوية كدولة)إسرائيؿ(  لتسويؽ األمريكية اإلدارات عمىالدائـ  الضغط إلى أيضاَ 

 .(1)(2017)حاتـ,  والعالـ المنطقة
عمى اإلطبلؽ, بؿ أنيا مف أقوى جماعات الضغط  أقوى الموبيات الصييونية إيباؾ وتعد

مجمة  طمبت 1997 سنة والمصالح عمى مستوى الواليات المتحدة وأكثرىا شيرة وتأثيرًا, ففي
Fortune إيباؾ" فُصنفت واشنطف, في الموبيات أقوى يعددوا أف الكونغرس وموظفييـ أعضاء مف" 

 مف لوبيات قبؿ وأنيا جاءت مف حيث المرتبة لممتقاعديف, االتحاد األميركي بعد الموبي الثاني بأنيا
 البندقية اتحاد"الصناعية" و مؤتمر المؤسسات"و األميركي" العمؿ اتحاد رابطة"مثؿ  الوزف الثقيؿ

 نتيجة إلى 2005 مارس/في آذار "National Journal"وتوصمت دراسة أجرتيا  .الوطني"
 األميركي لممتقاعديف, في ترتيب االتحاد مع المرتبة الثانية, متعادلة في إيباؾ وضعت إذ مماثمة,

 (.59: 2006واشنطف )ميرشايمر, ووالت,  األقوياء في

(؛ يرسـ صورة أكثر المتحدة الواليات في إسرائيؿ سطوة(( في كتابو اسر بت جيمسولعؿ )
( ZPCأنو ال يمكف فيـ بنية النفوذ الصييوني )»شمواًل حوؿ نفوذ الموبي الصييوني, حيث يقوؿ: 

 150بأنو متمثؿ بالموبي الصييوني فقط أو حتى بآيباؾ, ميما كانت مييبة, والتي يعمؿ لدييا 
شبكة مؤلفة مف مجموعات رسمية وغير موظفًا بدواـ كامؿ, بؿ يمكف فيمو بطريقة أفضؿ؛ ك

رسمية, مترابطة تعمؿ عمى مستويات دولية, ووطنية ومحمية, وتتبع بصورة مباشرة ومنيجية دولة 
 (.84: 2007)بتراس,  «)إسرائيؿ( والمتمتعيف بالنفوذ فييا وصناع القرار الرئيسييف

 المحدد الرابع: مراكز الفكر والرأي

ومساهمتها فً عملٌة صنع  Think Tanksال يخفى مدى تأثير ونفوذ مراكز التفكير 

مدير دائرة  يقوؿ ريتشارد ىاس القرار السٌاسً سٌما على صعٌد السٌاسة الخارجٌة، وفً هذا الصدد 
في أكثر األوقات ": التخطيط السياسي في وزارة الخارجية األمريكية حوؿ أىمية مراكز الفكر والرأي

" وبة بالنسبة لمسياسات األمريكية في العالـ, تشكؿ ىذه المراكز عيونًا وآذانًا لمحكومة األمريكيةصع
(, كما يقوؿ: "إف مؤسسات الفكر والرأي تؤمف سيبًل مستمرًا مف الخبراء 40: 2009)الشاىر, 

                                                           
(

1
)  http://alkhaleejonline.net/articles/1490641868021540000/ 
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لنظاـ لمخدمة في الحكومات الجديدة ولمعمؿ في الكونجرس, األمر الذي يشكؿ أىمية بالغة في ا
السياسي األمريكي", ويضيؼ: "مؤسسات الفكر والرأي تؤمف لمرسمييف الذيف يتركوف المناصب 
الحكومية مواقع مؤسساتية يستطيعوف فييا تبادؿ أفكارىـ المتبصرة التي َجَنْوىا خبلؿ خدمتيـ في 

عممية  الحكومة, ويبقوف منخرطيف في النقاشات حوؿ قضايا السياسة الخارجية الممحة" وذلؾ في
 (.(Haass, 2005: 23تبادلية ُتسمى )الباب الدوار( 

وتتميز المراكز البحثية األمريكية عف نظيرتيا في العالـ بمساىمتيا الكبيرة في عممية صنع 
القرار, وتغذية المسؤوليف بالمعمومات واألفكار التي تشكؿ ليـ أرضية أساسية لصياغة سياساتيـ 
 واتخاذ قراراتيـ, بعض ىذه المراكز يتبع لجيات ومؤسسات رسمية, وبعضيا لمؤسسات أكاديمية,
وبعضيا يتبع جيات خاصة, يمكف أف تكوف مستقمة ويمكف أف تتبع لجماعات الضغط والمصالح 
المختمفة, ومنيا وعمى رأسيا الموبي الصييوني. حيث يوجد في الساحة األمريكية مؤسسات تابعة 
بشكؿ مباشر لموبي الصييوني, تقـو بأنشطة بحثية أو تدعـ مؤسسات تقـو بذلؾ, تصب في صالح 

جنة , ول (American Jewish Committee)المجنة الوطنية الييودية األمريكيةيؿ(, مثؿ )إسرائ
 Israel-American Public Affairs) "يباؾإلالعامة األمريكية اإلسرائيمية "إ الشؤوف

Committee)  AIPAC"كممة مسموعة ومؤثرة عمى صانع القرار السياسي ب تحظى ", وىي
تخدـ )إسرائيؿ( بشكؿ غير مباشر مف خبلؿ تقاطعيا معيا فكريًا أو . كما يوجد مؤسسات األمريكي

مصمحيًا, مثؿ المؤسسات التابعة لمتيار المساند لػ)إسرائيؿ( في المجتمع األمريكي, مف اإلنجيمييف 
الجدد أو المحافظيف الجدد أو أصحاب المذىب البروتستانتي عمومًا. أو تمؾ التي تتبع أحزاب 

 مدارس فكرية معينة مثؿ المدرسة الواقعية أو المدرسة المثالية. ومف ىذه سياسية أمريكية, أو
ومؤسسة واشنطف لمشرؽ  ,American Enterprise Institute ميركاف انتربرايزأالمراكز مركز 

 تيج(يومؤسسة )ىير  , RANDومؤسسة )راند( ,ومؤسسة مشروع القرف األمريكي الجديد ,األدنى
Heritage Foundation  اٌحشبومعيد دراسة  يب مف الحزب الجميوري,القرInstitute for 

the Study of War  ,ومعيد ويمسوف The Wilson Center,  االستراتيجيةومركز الدراسات 
 American Council on Foreign والمجمس األميركي لمسياسة الخارجية ,CSIS والدولية

Policy, وغيرىا مف المؤسسات. 

مف المؤسسات الكثيرة المنتشرة في الساحة األمريكية, ال تُفصح دائمًا ىذه المراكز وغيرىا 
وبشكؿ صريح عف ىويتيا وعف توجياتيا وميوليا السياسية والفكرية, غير أف ذلؾ يتبدى بشكؿ أو 
بآخر مف خبلؿ انتاجيا الفكري, والمواضيع المطروحة لدييا, ودوائر اىتماماتيا البحثية وآرائيا 

" الموجود في معيد واشنطف لسياسات الشرؽ األدنىسبيؿ المثاؿ؛ نجد أف " وتوصياتيا. فعمى
العاصمة واشنطف, يتـ التعاطي معو عمى أنو مف المراكز التي ُتعنى بالشأف والمصمحة العامة, وال 
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ُيصنؼ عمى أنو يتبع الموبي الصييوني, غير أف اختياره لموضوعاتو مف منشورات أو ندوات أو 
 .(1)(2014كشؼ عف بؤرة "إسرائيمية" في ىذا الشأف )لعريض, حمقات نقاشية, ي

 المحدد الخامس: اإلعالم والرأي العام

تتغمغؿ جماعات الضغط والمصالح الييودية بشكؿ واسع في النظاـ السياسي والحياة 
 السياسية األمريكية, مستفيدة مف بيئة الحريات التي توفرىا الديمقراطية األمريكية مف ناحية, ومف
ناحية أخرى األرضية المشتركة الواسعة في النواحي الثقافية والدينية. ىذا فضبًل عف النفود المالي 
وحالة الثراء الكبيرة التي يتمتع بيا الييود في الواليات المتحدة, مما ميد لجماعات المصالح 

التالي القدرة الصييونية السيطرة بشكؿ واسع عمى قطاع ميـ مف وسائؿ اإلعبلـ في ىذا البمد, وب
عادة تشكيؿ وصياغة وعي الجميور بما يخدـ المصالح  العالية عمى التأثير عمى الرأي العاـ وا 

 اإلسرائيمية.

وعند تتبع النفود الصييوني في وسائؿ اإلعبلـ األمريكية, نجد أف الييود يمتمكوا أو يديروا 
,  ABCو  CBNو  NBCمثؿ عدد كبير مف وسائؿ اإلعبلـ الميمة والمؤثرة, كشبكات التمفزة 

وكذلؾ كبريات الصحؼ مثؿ نيويورؾ تايمز والواشنطف بوست ووؿ ستريت جورناؿ )ناجي, 
(. إف جؿ المعمقيف السياسييف المنتشريف في وسائؿ اإلعبلـ األمريكية ىـ مف 266: 2003

ؤوف الشرؽ إف النقاش بيف ُخبراء ش»المواليف لػ)إسرائيؿ(, وىنا يقوؿ الصحفي )ايريؾ آلترماف( 
)ميرشايمر, ووالت,  «األوسط خاضع لييمنة أناس ال يستطيعوف أف يتصوروا انتقاد إسرائيؿ

(, وعندما تتعرض )إسرائيؿ( لشيء مف االنتقاد في اإلعبلـ األمريكي, نجد أف ذلؾ 73: 2006
يتعرض يتبلشى أماـ تيار التأييد والمناصرة الشديد, وال يمكف أف يرتقي لشيء مف التوازف. كما 

إعبلميوف وسائؿ إعبلـ لممحاصرة والمقاطعة واليجـو والضغط الشديد بوسائؿ مختمفة مف قبؿ 
الجماعات المؤيدة لػ)إسرائيؿ(, في حاؿ كانت تغطيتيـ لؤلحداث في المنطقة العربية أكثر توازنًا أو 

 يمية(.تعاطفًا مع الشعب الفمسطيني, أو أقؿ تعاطفًا مع السياسات واالجراءات )اإلسرائ

وتتكامؿ كؿ مف وسائؿ اإلعبلـ ومراكز التفكير في استراتيجية جماعات المصالح 
الصييونية لتحقيؽ أكبر قدر ممكف مف التأثير في الرأي العاـ األمريكي, باتجاه دعـ وتعزيز 
المصالح اإلسرائيمية. حيث تتـ عممية نشر وترويج األفكار والمشاريع السياسية لمرأي العاـ عبر 

كز التفكير ووسائؿ اإلعبلـ بأساليب متعددة, فمثبًل يمكف أف يتـ اإليعاز ألحد الباحثيف لكتابة مرا
فكرتو مف خبلؿ مقاؿ, يتـ نشره عبر كبريات الصحؼ وأكثرىا انتشارًا, فيتمقى الميتموف الفكرة 
ا عمى أنيا صادرة عف أحد المختصيف الذيف يعرضوف أفكارىـ بشكؿ عممي مستقؿ. فيتناولوني

بالبحث والتحميؿ والتعميؽ وتسميط األضواء إعبلميًا عبر الندوات والحمقات النقاشية, ما قد 

                                                           
(

1
)  http://www.ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=405748 
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يتطور إلى تناوليا عبر مؤتمرات عامة. وفي كؿ تمؾ المراحؿ يتـ التركيز عمى دعوة المؤيديف 
عبلمييف  والمناصريف لمفكرة, ومف تنسجـ الفكرة مع معتقداتيـ ومصالحيـ, مف باحثيف وا 

نضاجيا لمرأي العاـ, الذي يقوـ بدوره وسيا سييف وميتميف, مف أجؿ نشر وترويج الفكرة وا 
 بالضغط عمى الساسة وأصحاب القرار لتبنييا وتنفيذىا.

 ب. المحددات الخارجية:

ال تقتصر عممية صياغة السياسة الخارجية لمواليات المتحدة عمى العوامؿ والمحددات 
عب دورًا ىامًا وفاعبًل في ىذا اإلطار كما أسمفنا. فباإلضافة إلى الداخمية, عمى الرغـ مف أنيا تم

العوامؿ الداخمية َثمَّة محددات خارجية تشكؿ أرضية ميمة لرسـ مبلمح السياسة الخارجية 
األمريكية, والنطاؽ التي يمكف أف تتحرؾ فيو, واألدوات التي يمكف تستخدميا لتحقيؽ أىدافيا 

 مثؿ في المحددات التالية:وغاياتيا, وىذه العوامؿ تت

 المحدد األول: بيئة النظام الدولي

السياسة الخارجية لمدولة ال تتحرؾ في الفراغ, بؿ تشكؿ البيئة الدولية وطبيعة النظاـ الدولي 
أحد المحددات الميمة التي تنطمؽ وتتحرؾ السياسة الخارجية خبلليا, وتختار مساراتيا واتجاىاتيا 

تائج الحرب العالمية الثانية مبلمح العالـ السياسية, ورسمت خرائطو الجديدة, وأدواتيا. فقد حددت ن
بما فييا خارطة توزيع القوى والنفوذ في العالـ. فبعد انتياء الحرب ساد النظاـ الدولي ثنائي 
القطبية, إذ تولى زعامة العالـ دولتاف ىما الواليات المتحدة األمريكية متزعمة لمعالـ الرأسمالي, 

التحاد السوفيتي متزعـ الكتمة االشتراكية. وأصبح العالـ بأسره مسرحًا لمصراع عمى الييمنة والنفوذ وا
والسيطرة بيف القطبيف الكبيريف, وامتدت أوجو الصراع إلى مختمؼ النواحي السياسية والعسكرية 

التناقضات في  واالقتصادية واأليديولوجية, نظرًا لتبايف الرؤى والتوجيات والمصالح, وبرزت ىذه
عدد مف ساحات الصراع الممتدة بيف الطرفيف في مناطؽ العالـ المختمفة. فقد تفجرت أزمات عدة, 
مثؿ أزمة الصواريخ الكوبية, والحرب األمريكية عمى فيتناـ, واالحتبلؿ السوفيتي ألفغانستاف, 

الدولية )العيساوي, , وغيرىا مف األزمات والصراعات 1956والعدواف الثبلثي عمى مصر في العاـ 
2014 :56-76  .) 

فضبًل عف ذلؾ؛ فقد كاف الكتشاؼ واستخداـ السبلح النووي مف قبؿ الواليات المتحدة في 
أواخر الحرب العالمية الثانية, بما يحممو مف قوة تدميرية ميولة, وقدرة فائقة عمى الردع؛ أثرًا كبيرًا 

العالمي الذي ساد آنذاؾ, واستمر حتى نياية  وحاسمًا في صياغة مجمؿ مكونات ومفردات النظاـ
الحرب الباردة في مطمع التسعينات مف القرف الماضي. وعمى إثر ذلؾ ساد بيف القطبيف قناعة 
واتفاؽ ضمني يقضي باستحالة قياـ مواجية عسكرية مباشرة بيف الطرفيف, نظرًا لما ُتخمِّفو المواجية 

ظاـ الجديد في ذلؾ الوقت, االعتراؼ بمبدأ الثنائية مف آثار كارثية. وكاف مف مبلمح ىذا الن
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القطبية لمعمبلقيف الذيف قادا الحمفاء إلى النصر, واالتفاؽ عمى قياـ األمـ المتحدة, وما تبعو مف 
استقطاب حاد باتجاه أحد المعسكريف مف قبؿ مختمؼ القوى والتكتبلت واألحبلؼ السياسية السائدة 

 .(1)(2008في العالـ آنذاؾ )مكي, 

وقد تمخصت أىداؼ السياسة الخارجية األمريكية خبلؿ الحرب الباردة في احتواء االتحاد 
السوفيتي ومحاصرتو, ومنع انتشار المد الشيوعي, سيما في العالـ الغربي, وترسيخ المنظومة 
الرأسمالية العالمية وتعزيز النمو االقتصادي. غير أف ظروؼ العالـ السياسية قد تغيرت بشكؿ 
دراماتيكي عقب انتياء حقبة الحرب الباردة وتفُكؾ االتحاد السوفيتي وانييار منظومة الكتمة الشرقية, 
فقد حدثت تغيرات جذرية في بنية النظاـ الدولي, وضعت البشرية أماـ مرحمة جديدة, وخمقت نوعًا 

المتحدة القوة (. وأضحت الواليات 129: 2010مف عدـ االستقرار في المجتمع الدولي  )العقابي, 
األكبر في العالـ ببل منازع, فتحوؿ النظاـ الدولي مف نظاـ ثنائي القطبية إلى نظاـ أحادي القطبية, 
فتربعت الواليات المتحدة عمى عرش المنظومة الدولية. ومف الطبيعي القوؿ أف تفرد قوة واحدة في 

قاومة ىذا الوضع, والسعي نحو ميداف السيطرة العالمية؛ يكوف دافعًا ألطراؼ أخرى نحو تحدي وم
تغييره, إما بإزاحة ىذه القوة والحموؿ محميا, أو بمشاركتيا في السيطرة والنفوذ عمى أقؿ تقدير 

 (.84: 2012)زاقود, 

َشكَّؿ ىذا الوضع بتداعياتو واستحقاقاتو, التحدي األكبر لمواليات المتحدة, مف حيث إعادة 
مى المستوى الدولي, عمى الرغـ مف خروجيا منتصرة في تحديد وصياغة رؤيتيا االستراتيجية ع

صراعيا مع المعسكر الشيوعي. فتبمورت رؤية الرئيس بوش األب مف خبلؿ شعار "النظاـ العالمي 
 (:46: 2009الجديد" الذي رفعو, والذي يعكس ثبلث مؤشرات ميمة )الشاىر, 

األيديولوجية الشيوعية, ما يميد لتعميـ انتصار األيديولوجية والقيـ الميبرالية والديمقراطية عمى  .1
 ونشر ىذا النموذج عمى مستوى العالـ.

تفعيؿ الشرعية الدولية لحؿ النزاعات الدولية العالقة, وفؽ مبادئ القانوف الدولي وآليات األمـ  .2
 المتحدة.

الواليات المتحدة بدور الراعي األمني لمنظاـ الدولي في صيغتو الجديدة, مف حيث  ضموع .3
 مقتضيات السمـ العالمي ومتطمبات التنمية االقتصادية الشاممة.

ويرى الباحث أف ىذه االستخبلصات واالنطباعات التي سيطرت عمى التفكير األمريكي خبلؿ 
جيات فيما بعد؛ لـ تكف واقعية بشكؿ كاٍؼ, بقدر ما تمؾ الحقبة, والتي تبمورت كسياسات واستراتي

كانت ناتجة مف تأثير نشوة االنتصار الغربي واألمريكي تحديدًا عمى المعسكر الشرقي, وانعكاس 

                                                           
(

1
)  https://www.palinfo.com/news/2008/2/14 
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ذلؾ عمى القناعة األمريكية بالقدرة عمى نشر وتعميـ النموذج الحضاري والثقافي الغربي في سياؽ 
 غربية واألمريكية.الييمنة عمى العالـ وفؽ الرؤية ال

بالعمؿ عمى بناء منظومة أما عيد الرئيس كمنتوف فقد اتسـ بااللتزاـ إزاء القضايا الخارجية 
دولية منسجمة مع توطيد دور الييئات والمؤسسات الدولية في الرىانات العالمية الكبرى, وفؽ 

اعد ومعايير القانوف قو عمى  , واالعتمادبيف القوى الفاعمة عمى المسرح الدوليالتوافؽ مبادئ 
نقاذ الجماعات الميددة بالمجاعات. الدولي خماد الصراعات وا  , والتدخؿ االنساني لحماية األقميات وا 

في حيف أف رؤية وزيرة الخارجية في عيد الرئيس بوش االبف كونداليزا رايس كانت مختمفة, فيي 
ية والدفاع عف مصالح قدرة الجيش األمريكي عمى ردع التيديدات الخارجتحرص عمى ضماف 

, وتشجيع التجارة الحرة لدعـ النمو االقتصادي واالنفتاح السياسي في العالـ, الواليات المتحدة
وترسيخ العبلقة مع حمفاء الواليات المتحدة وشركائيا في القيـ, وبناء عبلقات معقولة مع القوى 

موؾ األنظمة المارقة والدوؿ الدولية الكبرى مثؿ روسيا والصيف, وحسـ المخاطر الناجمة عف س
 (.47-45: 2009المناوئة )الشاىر, 

وفي ىذا الصدد يرى الباحث بأف ذلؾ كاف يمثؿ اإلطار العاـ والُمعمف لمسياسة الخارجية 
األمريكية, غير أف التطبيؽ العممي ليذه السياسة لـ يخرج عف النمط المعيود والتقميدي ليذه 

نحو الييمنة واالحتكاـ لممصالح أكثر مف المبادئ, لكف بصيغ  السياسة, والذي يطغى عميو السعي
 دبموماسية وأكثر توازنًا ومرونة. 

وقد جاء التحوؿ األكبر في التعاطي األمريكي مع النظاـ الدولي عمى إثر أحداث الحادي 
, حيث تـ تقسيـ العالـ حسب الرؤية األمريكية في عيد الرئيس 2001عشر مف سبتمبر مف العاـ 

ش االبف إلى محوريف, محور الخير ومحور الشر, َمثَّؿ العالـ اإلسبلمي بؤرة االستيداؼ والعداء, بو 
ومثمت )إسرائيؿ( بؤرة الدعـ المساندة البلمحدودة. كما تجمى البعد الديني المتعصب بشكؿ واضح, 

ية في العالـ ما حدا بالرئيس بوش االبف لمبوح بمصطمح الحرب الصميبية, والبدء بمغامراتو العسكر 
(, واالنغماس 171: 2014العربي واإلسبلمي, مف خبلؿ استراتيجية الضربات الوقائية )العيساوي, 

, فقاـ بغزو كؿ مف أفغانستاف والعراؽ, وفؽ رؤى ومشاريع استراتيجية, (1)في الحرب عمى "اإلرىاب"
 َتَداَخَؿ فييا الديني مع الفكري مع االستعماري مع اإلمبريالي.

                                                           

( مصطمح اإلرىاب مصطمح مضطرب فضفاض؛ ال يوجد لو تعريؼ محدد ومتعارؼ عميو, لذلؾ فكؿ طرؼ يحاوؿ أف 1)
يجيٍّر ىذا المصطمح وفؽ ىواه ومصالحو, وبما يخدـ سياساتو وتوجياتو, بما فييـ أولئؾ الذيف يمارسونو بشكؿ منظـ 
عبلميًا عمى نطاؽ واسع, وَتَعمََّد  وممنيج بما يرتقي إلى مستوى إرىاب الدولة, حيث جرى توظيؼ ىذا المصطمح سياسيًا وا 

 الخمط بينو وبيف مفيـو المقاومة )الباحث(.
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بيئة وبنية النظاـ الدولي في ظؿ نظاـ القطب الواحد فرصة كبيرة وأريحية شديدة منحت 
لئلدارة األمريكية لتمرير سياساتيا وتنفيذ مشاريعيا, سيما في العالـ العربي واإلسبلمي, دوف عوائؽ 
ر أو اعتراضات كانت تفرضيا بيئة النظاـ الدولي ثنائي القطبية, فتفردت الواليات المتحدة بالقرا

الدولي دوف منازٍع يذكر, وأصبحت تمارس دور شرطي العالـ. ويمكف القوؿ أف أحداث الحادي 
عشر مف سبتمبر قد منحت الواليات المتحدة مبررًا الستثمار ىذه الواقعة لمصمحتيا, حيث يقوؿ 

ث وزير الدفاع األمريكي األسبؽ دونالد رامسفيمد في ىذا الصدد: "إف الحادي عشر مف سبتمبر أحد
ذلؾ النوع مف الفرص التي وفرتيا الحرب العالمية الثانية مف أجؿ إعادة صياغة العالـ" )النجار, 

2012 :60.) 

كما يدخؿ ضمف بنية النظاـ الدولي أيضًا؛ البلعبوف الدوليوف, وبقدر ما ليذه القوى مف قدرة 
السياسة الدولية,  ورغبة في التحرؾ عمى المسرح الدولي, بقدر ما يكوف ليا تأثير في مسارات

بحسب ما تسمح بو المعطيات الدولية السائدة. ودائرة البلعبيف الدولييف تشمؿ بالدرجة األولى الدوؿ 
الفاعمة والمؤثرة دوليًا أو إقميميًا, كما تشمؿ بدرجة ثانية؛ الكيانات دوف الدولة, مثؿ: حركات 

جارية الدولية, والكيانات فوؽ الدولة, المقاومة, والجماعات الُمسمحة, باإلضافة إلى الشركات الت
 . (1)مثؿ: المنظمات اإلقميمية والدولية

 المحافظة عمى منظومة المصالح األمريكيةالمحدد الثاني: 

لعؿ اليدؼ الدائـ والمستمر الذي تسعى الواليات المتحدة لتحقيقو ىو ضماف المحافظة 
عمى مصالحيا الحيوية, وصيانتيا وتعظيميا, سواء كانت ىذه المصالح داخؿ حدودىا الجغرافية, 
أو ضمف مجاليا الحيوي الذي يشمؿ في الواقع مختمؼ أنحاء العالـ, بالتركيز عمى المناطؽ األكثر 

ة وخصوصية, مثؿ المنطقة العربية, نظرًا لما تتمتع بو مف ميزات اقتصادية وجيواستراتيجية. أىمي
وتشمؿ ىذه المصالح ضماف تدفؽ النفط, وحماية )إسرائيؿ( وضماف وجودىا وتفوقيا, وكبح جماح 
 –أعدائيا, وصيانة الممرات المائية وطرؽ التجارة, وضماف المصالح التجارية. وىذه المفردات 

تخضع بشكؿ أو بآخر  –غض النظر عف تعدد الدوافع واألسباب وتداخميا مع عوامؿ أخرى ب
لمنظومة المصالح الحيوية لمواليات المتحدة األمريكية, والتي تصب في النياية في تحقيؽ حمميا 

 االمبراطوري.

زًا وتتمثؿ المصالح األمريكية في المنطقة العربية في نقاط أربعة, تشكؿ )إسرائيؿ( مرتك
 أساسيًا تتقاطع وتتداخؿ فيو مع النقاط األخرى, وىذه النقاط ىي:  

 المحافظة عمى وجود )إسرائيل(: .1

                                                           
(

1
 ) www.baath-party.org 



 

48 

المحافظة عمى وجود )إسرائيؿ( وحماية أمنيا وضماف تفوقيا, مف ثوابت السياسة الخارجية 
األمريكية, نظرًا الجتماع عوامؿ متعددة تدفع لتبني ىذه السياسة وىذا التوجو االستراتيجي, ابتداًء 

الستعمارية, وليس بالدوافع الدينية والثقافية والقيمية, ومرورًا بالدوافع الجيواستراتيجية والتوجيات ا
انتياًء بالعبلقة العضوية بيف الواليات المتحدة و)إسرائيؿ(, والتي تمثؿ نموذجًا فريدًا في العبلقات 
الدولية, واعتبار األخيرة بمثابة القاعدة المتقدمة, والوجو المشرؽ لمواليات المتحدة ولمحضارة الغربية 

 في الشرؽ. 
ف اإلدارات األمريكية المتعاقبة في مسألة التعاطي مع وال يوجد َثمَّة اختبلفات جوىرية بي

)إسرائيؿ(, واعتبارىا الحميؼ األىـ والموثوؽ في الشرؽ األوسط, وىذا ما ظير في مواقؼ 
إف »وتصريحات مختمؼ الرؤساء والمسؤوليف األمريكييف, فيقوؿ الرئيس األسبؽ ريتشارد نيكسوف: 

بلقية واأليديولوجية؛ ولف يسمح أي رئيس لمواليات المتحدة التزامنا بإسرائيؿ نابع مف مصمحتنا األخ
لف يؤثر  ف شيئاً إ»جيمي كارتر: ويقوؿ (. 13: 2008, )معروؼ, وراضي, «بأف ُتيـز )إسرائيؿ(

ننا نتقاسـ نفس التراث , إبدف تبقى موحدة الى األأالقدس يجب  .سرائيؿإعمى التزاـ ببلدي نحو 
متأصمة  ألنيا ,سرائيؿ فريدة وال يمكف تحطيمياا  العبلقة بيف الواليات المتحدة األمريكية و  .التوراتي

كما يؤكد كمينتوف عمى:  .(1)(2005)عواد,  «خبلؽ وديف ومعتقدات الشعب األمريكيأفي وجداف و 
 (.29: 2009, )الوادية, «أننا سوؼ ندعـ )إسرائيؿ( عبر التأكيد عمى تفوقيا العسكري النوعي»

ىذه المواقؼ تنسحب عمى مختمؼ الرؤساء والساسة واإلدارات األمريكية, منذ بداية التبني 
والتأييد األمريكي لػ)إسرائيؿ( في أعقاب الحرب العالمية الثانية, إلى مرحمة الطفرة في العبلقة 

لعرب , بعد االنتصارات اإلسرائيمية عمى ا1967ومضاعفة الدعـ والتأييد الواسع منذ حرب العاـ 
وعمى السبلح السوفييتي, حيث تبيف لمواليات المتحدة أف )إسرائيؿ( يمكف االعتماد عمييا بشكؿ 

 كبير, واعتبارىا أحد أىـ األركاف في االستراتيجية األمريكية في المنطقة.
 حماية النفط:   .2

ُتعد المنطقة العربية مف أغنى مناطؽ العالـ بالنفط, إذ تستحوذ عمى حوالي ثمث 
االحتياطي العالمي مف البتروؿ, كما أف البتروؿ العربي يشكؿ عصبًا بالغ األىمية لبلقتصاد 
األمريكي, الذي يعتمد بشكؿ كبير عمى مصادر الطاقة. وال تزاؿ الواليات المتحدة تستورد نحو 

% مف احتياجاتيا تأتي مف الشرؽ األوسط 20اجاتيا النفطية مف الخارج, وأف % مف احتي40
(Olson, 2014)(2) لذلؾ ُيعد النفط أحد أىـ المحددات لمسياسة الخارجية األمريكية في المنطقة .

, تحرص الواليات المتحدة عمى وضعو في سمـ أولوياتيا وضمف (Brotka, 2014: 90)العربية 
مؿ بشكؿ دائـ عمى ضماف تدفقو لؤلسواؽ األمريكية بأسعار مقبولة, وأي تيديد استراتيجيتيا, وتع

لذلؾ يمكف أف يستدعي التدخؿ العسكري األمريكي المباشر, حمايًة لؤلمف القومي والمصالح 

                                                           
(

1
 ) https://pulpit.alwatanvoice.com/articles/2005/08/01/26033.html 

(
2
)  http://www.randalolson.com/2014/08/28/where-the-u-s-gets-its-oil-from/ 
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الحيوية األمريكية, وضماف منع ابتزاز الواليات المتحدة, وعدـ تكرار استخداـ سبلح النفط مف قبؿ 
 .1973ة, كما حدث خبلؿ حرب اكتوبر مف العاـ الدوؿ العربي

وتتجمى أىمية )إسرائيؿ( في التصور األمريكي لتأميف وحماية المصالح النفطية في كبلـ 
الباحث في جامعة ىارفرد, والمتخصص في المسائؿ االستراتيجية  M. Handel)مايكؿ ىاندؿ( 

الضمانات لحماية ومواصمة انتاج النفط إف قدرة )إسرائيؿ( ىي مف أفضؿ »اإلسرائيمية, إذ يقوؿ: 
 (.14: 2008)معروؼ, وراضي,   «في المستقبؿ

 حماية الممرات المائية: .3
ُتشكِّؿ المضائؽ والممرات المائية في العالـ العربي أىمية استثنائية بالنسبة لمواليات 

عربية عدد مف المتحدة, الدولة األولى مف حيث التبادؿ التجاري عالميًا, فيوجد في المنطقة ال
الممرات والمضائؽ بالغة األىمية مف الناحية الجيواستراتيجية والتجارية, مثؿ قناة السويس؛ ومضيؽ 

% مف نفط 40 - 30ىرمز الذي يتحكـ في صادرات النفط الخميجية, حيث يعبر منو مف %
العالـ, ومضيؽ باب المندب في جنوب البحر األحمر, ومضيؽ وجبؿ طارؽ في أقصى غرب 

لبحر المتوسط, فضبًل عف مضيؽ تيراف في خميج العقبة في البحر األحمر. ىذه الممرات ىي ا
الطريؽ لمعظـ واردات النفط األمريكية, وجزء ميـ مف واردات وصادرات السمع األخرى. كما أنيا 

ريكية ذات أىمية استراتيجية مف الناحية العسكرية, لعبور األساطيؿ األمريكية, ما ُيعطي القوات األم
قدرة عالية عمى التحرؾ والمناورة. لذلؾ فحماية ىذه الممرات وتأمينيا وضماف حرية المبلحة فييا 
تقع ضمف أولويات األمف القومي والسياسة الخارجية األمريكية, ففي خطاب لمرئيس األمريكي 

عمى  إف أية محاولة لمسيطرة»جاء فيو:  1980األسبؽ جيمي كارتر عف حالة االتحاد في عاـ 
الخميج تعتبر اعتداء عمى مصالح الواليات المتحدة الحيوية؛ وسوؼ تصدىا بجميع الوسائؿ 

 (, وىو ما ُعرؼ بمبدأ كارتر.  62: 2012)النجار,  «الضرورية؛ بما فييا القوة العسكرية
 تأمين المصالح التجارية: .4

تصدر ليا مختمؼ منطقة الشرؽ األوسط ىي أحد األسواؽ الميمة لمواليات المتحدة, التي 
% مف اجمالي الواردات 37السمع والمنتجات, وعمى رأسيا وسائط النقؿ التي تبمغ نسبتيا نحو 

العربية مف الواليات المتحدة, وقد بمغت اجمالي واردات الدوؿ العربية مف الواليات المتحدة في العاـ 
. وكوف ىذه المنطقة مفعمة (1)(2014مميار دوالر )غرفة تجارة عماف,  71نحو  2013

بالصراعات والتوترات, فيزداد فييا الطمب عمى السبلح, الذي ُتعتبر الواليات المتحدة الُمصدِّر 
األوؿ لو عالميًا, ويشكؿ أحد أىـ مصادر الدخؿ القومي لدييا. ىذا فضبًل عف النفط الذي يعتبر 

لعربي اإلسرائيمي تحرص الواليات سمعة استراتيجية لبلقتصاد األمريكي. ومنذ نشوب الصراع ا
المتحدة عمى إعاقة أي مشاريع لمنيضة  والتنمية الحقيقية في المنطقة العربية, مف أجؿ المحافظة 
عمى بقاء المنطقة سوقًا لممنتجات األمريكية مف ناحية, وضماف التفوؽ المطمؽ في المنطقة 

                                                           
(

1
  )http://www.ammanchamber.org.jo/node/news.aspx?id=1145&lang=ar 

http://www.ammanchamber.org.jo/node/news.aspx?id=1145&lang=ar
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مصمحة مشتركة لمواليات المتحدة لحميفتيا )إسرائيؿ( مف ناحية أخرى. وىذه السياسة تشكؿ 
(, حيث تقوـ )إسرائيؿ( بدور )حارس 13: 2008و)إسرائيؿ( عمى حٍد سواء )معروؼ, وراضي, 

 المزرعة( في االستراتيجية األمريكية. 
 المحدد الثالث: مواجية ُميددات األمن القومي األمريكي

نطقة المشرؽ العربي, فقد ُتشكِّؿ )إسرائيؿ( رأس حربة في االستراتيجية األمريكية في م
كانت جزءًا مف استراتيجية االحتواء في مواجية االتحاد السوفيتي السابؽ, حيث وقفت بشدة ضد 
التمدد الشيوعي في فترة الحرب الباردة, وألحقت اليزيمة بأىـ حمفاء االتحاد السوفيتي العرب مصر 

األردني حسيف )ميرشايمر, ووالت,  وسوريا, ونجحت في حماية حمفاء الواليات المتحدة مثؿ الممؾ
(. كما أنيا جزء مف استراتيجية الردع األمريكية, فيي الذراع الطويؿ لمواليات المتحدة 20: 2006

في المنطقة, تراقب وتردع وتضرب بو مف تشاء ومتى تشاء, وفؽ ما تتطمبو حماية األمف القومي 
 والمصالح االستراتيجية األمريكية.

سرائيؿ( وضماف تفوقيا وديمومة َتَخمُّؼ أعدائيا؛ ىو ىدؼ استراتيجي لذلؾ فإف بقاء )إ
لمواليات المتحدة, تضمف مف خبللو قياـ )إسرائيؿ( بدورىا الوظيفي المنوط بيا في المنطقة. ففي 
حديث لمرئيس األسبؽ كمينتوف مشيدًا فيو بالدور االستراتيجي التي تقدمو )إسرائيؿ( لخدمة المصالح 

لوال الضربة »مريكية, ومبررًا لمدعـ البلمحدود الذي تتمقاه مف الواليات المتحدة, قاؿ فيو: القومية األ
, لكانت قواتنا واجيت صداـ 1981الوقائية التي قامت بيا ضد المفاعؿ النووي العراقي في عاـ 

 (.29: 2009)الوادية,  «1991حسيف وىو ُمسمَّح باألسمحة النووية في عاـ 

المتحدة األمريكية بعد انتصارىا في الحرب الباردة, عمى منع ظيور أي  وتسعى الواليات 
قوى جديدة تزاحميا وتنافسيا عمى التفرد في قيادة العالـ أو عمى بقائيا كقوة أولى فيو, وتعتبر ذلؾ 
جزءًا مف حماية أمنيا القومي عمى الصعيد الداخمي والخارجي؛ كيدؼ دائـ لمواليات المتحدة, وقد 

عالـ بأسرة عبارة عف مجاؿ حيوي لممصالح والنفوذ األمريكي, وىو ما ُأطمؽ عميو )المجاؿ أصبح ال
(. ففي إحدى وثائؽ التخطيط الصادرة عف البنتاجوف عاـ 14: 1998العظيـ( )تشومسكي, 

, أكدت فييا إلى أف اليدؼ الرئيس لمواليات المتحدة في ظؿ النظاـ الدولي الجديد ىو منع 1992
افس جديد يقوـ بخبلفة االتحاد السوفيتي, وييدد النظاـ الدولي الجديد, وأف االستراتيجية نشوء أي من

األمريكية يجب أف تعيد التركيز عمى منع وعرقمة بروز أي منافس دولي محتمؿ مستقببًل )النجار, 
2012 :53.) 

ـ لمواليات وفيما يتعمؽ بالتعاوف المعموماتي واالستخباري؛ تعتبر )إسرائيؿ( الوكيؿ األى 
المتحدة في المنطقة, فقد زودت المخابرات اإلسرائيمية واشنطف بمعمومات ال تُقدر بثمف خبلؿ 
الحرب الباردة, حوؿ نوايا االتحاد السوفيتي وأنشطتو ومنظومات التسميح لديو. ىذا باإلضافة إلى 

حية, سيما ما يتعمؽ المعمومات المتعمقة بالدوؿ العربية واإلقميمية, وجيوشيا وبرامجيا التسمي
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باألسمحة غير التقميدية, فضبًل عف متابعة حركات المقاومة, التي ُتصنَّؼ أمريكيًا أنيا 
 . (Eisenstadt & Pollock, 2012: 12)ارىابية

كما تحتاج الواليات المتحدة إلى حشد القوى الدولية وبناء التحالفات في حربيا الُمعمنة عمى 
رائيؿ( شريكًا أساسيًا فييا, سواء بشكؿ مباشر أو غير مباشر, ذلؾ ألف )اإلرىاب(, التي ُتمثؿ )إس

العدو مشترؾ واليدؼ والمصمحة مشتركة أيضًا, سيما وأف المستيدؼ الرئيس في ىذه المعركة ىـ 
 المسمموف.

ويمكف تمخيص الُميِددات التي تواجييا الواليات المتحدة في منطقة الشرؽ األوسط, والتي 
شر عمى دائرة مصالحيا والتي مف ضمنيا حميفتيا األىـ )إسرائيؿ(, عمى النحو تؤثر بشكؿ مبا

 التالي:

 تعرض )إسرائيؿ( لتيديد وجودي, أو ضعؼ ينجـ عنو فقدانيا لتفوقيا المطمؽ في المنطقة. .1

وقؼ أو عرقمة امدادات النفط إلى األسواؽ األمريكية, أو حدوث زيادة غير طبيعية في  .2
 أسعاره.

 ضعؼ األنظمة الحميفة ألمريكا.انييار أو  .3

بروز قوى اقميمية تُناىض الييمنة األمريكية, أو تيدد ديمومة التفوؽ اإلسرائيمي, أو  .4
 امتبلكيا لؤلسمحة غير التقميدية.

 مزاحمة أي مف القوى العالمية الكبيرة والصاعدة؛ لمنفوذ األمريكي في المنطقة. .5

مريكي في المنطقة, والتي تنطمؽ في عدائيا تنامي القوى والتنظيمات المعادية لموجود األ .6
مف دعـ األخيرة لػ)إسرائيؿ(, وعمى رأسيا الجماعات اإلسبلمية, وتنظيمات المقاومة, 

 والجماعات التي ُتصنِّفيا الواليات المتحدة عمى أنيا )ارىابية(.

واليات حدوث نيضة مجتمعية وتنمية اقتصادية حقيقة في العالـ العربي, ما ييدد بفقداف ال .7
 المتحدة ألسواقيا في المنطقة.

المساس بأمف وسبلمة الجنود األمريكاف والقواعد العسكرية األمريكية في المنطقة, وكذلؾ  .8
 الرعايا, والبعثات الدبموماسية, والمصالح والمؤسسات األمريكية.

اعؿ والبلفت أف )إسرائيؿ( تتقاطع مع كؿ ىذه التيديدات بشكؿ أو بآخر, وتتأثر بيا وتتف
معيا, وتعمؿ جنبًا إلى جنب مع الواليات المتحدة لمنع حدوثيا أو التخفيؼ مف آثارىا في حاؿ 

 وقوعيا, وىذا يعكس نوعية وعمؽ التحالؼ ومدى االلتقاء عمى المصالح المتشابكة بيف الطرفيف.
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 خالصة الفصل األول

ال أنو يمكف القوؿ بأف عمى الرغـ مف تعدد مفاىيـ السياسة الخارجية لمدولة وتباينيا, إ 
السياسة الخارجية لمدولة تعني: برنامج العمؿ الذي ُتحدده إدارة الدولة, وفؽ المعطيات واالمكانات 
المتاحة؛ وذلؾ لتحقيؽ أىداؼ محددة في محيط الدولة الخارجي. وىذه األىداؼ تتمثؿ في حماية 

وثقافتيا, وتأميف وتعزيز مصالحيا, األمف القومي لمدولة, وتعزيز قوتيا, والمحافظة عمى ىويتيا 
 وتحقيؽ طموحاتيا وغاياتيا. 

كما يمكف القوؿ أف السياسة الخارجية األمريكية تعني: سياسة دولة الواليات المتحدة 
 نتيجة تشكمت األمريكية في التعامؿ مع القضايا والكيانات الموجودة في المسرح الدولي, والتي

 المختمفة النظاـ مؤسسات بيف القوي والتنافس المستمرة والقرارات المتراكمة الخبرات مف مجموعة
 المصالح وىو مشترؾ واحد ىدؼ يجمعيا والتي السياسي, القرار صنع عممية في تشترؾ التي

 .األمريكية الخارجية السياسة جوىر تعبر عف والتي لمدولة, العميا القومية

تفاعؿ مجموعة واسعة مع العوامؿ  يتـ صياغة السياسة الخارجية األمريكية مف خبلؿ 
والمحددات, في كٍؿ مف البيئة الداخمية والبيئة الخارجية, وال يمكف االفتراض أف أحد ىذه المحددات 
يؤثر بمفرده, وبمعزؿ عف العوامؿ األخرى؛ في تحديد مسارات واتجاىات السياسة الخارجية لمواليات 

 بشكؿ كبير ومعقد, في بيئات متحركة ومتغيرة. المتحدة. ذلؾ أف ىذه العوامؿ تتداخؿ وتتشابؾ

كما أف درجات تأثير ىذه المحددات تتفاوت مف محدد إلى آخر, تبعًا لطبيعة القرار,  
وظروؼ المكاف والزماف والسياؽ, وتبعًا لقرب ىذا المحدد مف دوائر الفعؿ والتأثير في عممية صنع 

ال أنو مف الواضح مدى نفوذ وحضور )إسرائيؿ( في القرار المتعمؽ بالسياسة الخارجية األمريكية. إ
مختمؼ مكونات بيئة صنع القرار, ومدى توظيفيا واستفادتيا مف ىذه المحددات؛ ذات التأثير 

 والمصمحة المشتركة.

وتمعب المحددات الداخمية دورًا ميمًا في رسـ مسار السياسة الخارجية األمريكية لصالح  
رافدًا ميمًا في تشكيؿ  الحاكمةوالنخب  لمسمطة والثقافي الفكري الجانب)إسرائيؿ(, حيث يشكؿ 

 في راسخة أخبلقية قيمة)إسرائيؿ(  الوعي الجمعي لممجتمع األمريكي؛ والذي أدى إلى أف تصبح
. ىذا فضبًل عف الجانب الديني الذي جعؿ مف المجتمع األمريكي حاضنة المجتمع ىذا وجداف

 ية الصييونية عبر بوابة البروتستانتية واألصولية المسيحية.ميمة لمتصورات والتوجيات الييود

كما تمعب جماعات الضغط والمصالح وعمى رأسيا لوبي الصييونية المسيحية, فضبًل عف  
مراكز البحث والتفكير, ووسائؿ اإلعبلـ دورًا بارزًا في تشكيؿ الرأي العاـ األمريكي, باتجاه التأييد 

اسات اإلسرائيمية, والضغط لتقديـ كؿ سبؿ الدعـ والمساندة في ىذا الواسع والتبني المطمؽ لمسي
 االتجاه.
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أما فيما يتعمؽ بالمحددات الخارجية فقد شكمت ىي األخرى إطارًا ميمًا لصياغة السياسة 
الخارجية األمريكية تجاه )إسرائيؿ(, حيث كاف لبيئة النظاـ الدولي أثرًا بالغًا عمى طبيعة العبلقة بيف 

ف, واستثمار وتوظيؼ ىذه العبلقة في تحقيؽ المصالح االستراتيجية. وىنا يبرز البعد الطرفي
التوظيفي األمريكي لوجود وموقع )إسرائيؿ( في السياسة الخارجية األمريكية, ودورىا في خدمة 
المصالح األمريكية والمحافظة عمييا, والتي مف بينيا وعمى رأسيا المحافظة عمى وجود )إسرائيؿ( 

يا, فضبًل عف حماية التدفقات النفطية وحراسة الممرات المائية وتأميف خطوط التجارة العالمية, نفس
ومواجية مخاطر وميددات األمف القومي األمريكي, ومنيا بروز أي قوى تنافسية, أو انييار 

 األنظمة الحميفة. 

رائيؿ( مف ادوات ضمف ىذه البيئات الداخمية والخارجية لمواليات المتحدة؛ وما تمتمكو )إس
لمتأثير بيا, وضمف ما تعتبره الواليات المتحدة ضمانًا النسياب وتدفؽ مصالحا, وجدارًا واقيًا ضد 
ميددات أمنيا القومي؛ تمثؿ )إسرائيؿ( دور الحارس األميف لمنظومة المصالح الجيواستراتيجية 

 يف الطرفيف. لمواليات المتحدة في المنطقة, بما يسيـ في عمؽ وديمومة التحالؼ ب
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 انفصم انثاني

تطىر انسياسة اخلارجية األمريكية جتاه  
 .و1002حىت عاو  (إسرائيم)

 
 :حطىر انسياست انخارجيت األيريكيت حجاه  انًبحث األول

 .و3791حخى ػاو  (إسرائيم)

 :حطىر انسياست انخارجيت األيريكيت حجاه  انًبحث انثاني

 (.و3799 - 3791في انفخرة ) (إسرائيم)

 :حطىر انسياست انخارجيت األيريكيت حجاه  انًبحث انثانث

 (.و1003 - 3799في انفخرة ) (إسرائيم)

 خالصت انفصم انثاني 
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 المبحث األول:

 م.3791تطور السياسة الخارجية األمريكية تجاه )إسرائيل( حتى عام 

العالـ السياسة, لعبت نتائج الحرب العالمية الثانية دورًا حاسمًا في إعادة رسـ خارطة 
وتموضع وانتشار القوى الدولية المختمفة وفؽ المتغيرات الجديدة في موازيف القوى. فوجدت الواليات 
المتحدة نفسيا منخرطة في العالـ الخارجي بقوة, والخروج مف عزلتيا, بعدما ظيرت كقوة عظمى 

لحرب.  بناء عمى الخارطة التي أنيكتيا ا تفي الميداف العالمي, وبدأت في وراثة اإلمبراطوريا
الدولية الجديدة؛ ظيرت قوة عظمى أخرى عمى المسرح الدولي, منافسة لمواليات المتحدة, ىي 

 االتحاد السوفيتي, إيذانًا ببدء نظاـ عالمي جديد, يقوـ عمى القطبية الثنائية.

نشطت السياسة الخارجة األمريكية في الساحة الدولية, سيما في منطقة الشرؽ األوسط, 
وانخرطت بقوة في الصراع الدائر فيو, واعتبرت أف ىذه المنطقة منطقة نفوذ ليا وحدىا. وبدأ 
الصراع عمى النفوذ والمصالح في المنطقة, بيف القوتيف العظمتيف, إيذانًا بانطبلؽ الحرب الباردة. 

كمت )إسرائيؿ( محورًا ميما في ىذا الصراع, حيث كانت الصد المنيع ضد التمدد الشيوعي ش
. كما أف (20: 2006)ميرشايمر, ووالت, والنفوذ السوفيتي ضمف استراتيجية االحتواء األمريكية 

 )إسرائيؿ( ىي الراعي األميف لممصالح األمريكية في العالـ العربي, مستفيدة مف مجموعة واسعة مف
الروابط المشتركة مع الواليات المتحدة؛ عقائدية وثقافية وسياسية واستعمارية وحضارية, ما أىَّميا 
ألف تكوف جزءًا أساسيًا مف االستراتيجية األمريكية, وأف تحظى بالدعـ والتأييد البلمحدود, ومف ىنا 

 توطدت العبلقات األمريكية اإلسرائيمية.

ف العبلقة األمريكية مع الييود لـ تبدأ مع إنشاء الكياف غير أنو مف الميـ اإلشارة إلى أ
الييودي الجديد عمى أرض فمسطيف؛ بؿ ىي أقدـ مف ذلؾ بكثير, فقد بدأت مع ظيور التيار 
المسيحي البروتستانتي, في القرف السادس عشر في أوروبا عمى يد مارتف لوثر, والذي قاد حركة 

ة في روما. وقد التقت البروتستانتية مع الييود في مساحات االصبلح الديني ضد الكنيسة الكاثوليكي
فكرية وعقائدية واسعة, حيث آمنت بالعيد القديـ )التوراة(, وأف الييود ىـ شعب اهلل المختار, 
وبضرورة بناء الييكؿ مكاف األقصى, وبأف مسألة تجميع الييود في فمسطيف؛ ىي مف المقدمات 

؛ تبدأ األلفية   -ميو السبلـع-الضرورية لعودة السيد المسيح  ليحكـ العالـ مف القدس, ومف ثـَ
السعيدة. ما ُيَعدُّ انقبلبًا عمى الفكر المسيحي التقميدي السائد حوؿ الييود, في المذىبيف الكاثوليكي 
واألرثوذكسي. َحَممة ىذا الفكر ىـ مف ُسموا فيما بعد؛ بتيار الصييونية المسيحية, وتصدوا بقوة 

 (.32: 2011سرائيؿ( )الطويؿ, لمناصرة )إ
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والبروتستانتية ىي التيار الغالب في بعض الدوؿ الغربية وعمى رأسيا الواليات المتحدة, 
, وىذا يفسر جانب كبير مف خمفيات (1)% مف مجموع المسيحييف65حيت تبمغ نسبتيـ فييا نحو 

فكرة )ُحمـ( تجميع الييود في  التأييد المطمؽ مف قبؿ الواليات المتحدة لػ)إسرائيؿ(. والمفارقة أف
نشاء دولة ييودية؛ التي كانت تراود محركي السياسة األوربية في القرف التاسع عشر مف  فمسطيف وا 
الصييونية المسيحية؛ لـ تكف تحظى إال بتأييد قميؿ مف ييود أمريكا! فإسرائيؿ نشأت كفكرة لدى 

أمريكا قبؿ أف توجد ما ُيسمى بدولة جماعات ضغط في أوروبا مف غير الييود, ثـ انتقمت إلى 
 (.24: 2011)إسرائيؿ( بفترة طويمة )الطويؿ, 

 

 :3791مرحمة ما قبل العام 

-1948ما قبؿ العاـ  -غمب عمى النظرة األمريكية لممسألة الييودية والمشروع الصييوني 
بؿ الحرب العالمية طابع التعاطؼ والتأييد المعنوي أكثر مف الُمساندة الفعمية واالجرائية, سيما ق

مف ناحية, ومف ناحية ثانية انسانية وأخبلقية؛  ةالثانية. ىذا التعاطؼ كانت منطمقاتو دينية وثقافي
مف –مرتبط بما تعرَّض لو الييود مف اضطياد ومجازر عمى يد النازييف في أوروبا, ولو عبلقة 

بدأ يتحوؿ ثقميا مف بريطانيا بالضغط الداخمي مف جماعات الضغط الصييونية, الذي  -ناحية ثالثة
إلى الواليات المتحدة, ويزداد تأثيرىا عمى صناعة القرار األمريكي. بعد الحرب العالمية الثانية أخذ 
التأييد األمريكي لممشروع الصييوني يزداد باضطراد, في سياؽ التغير العاـ في السياسة الخارجية 

بقوة في قضايا العالـ الخارجي. وبدأ الدعـ يأخذ  األمريكية باتجاه الخروج مف العزلة واالنخراط
, طمب مف رئيس 1945طابعًا عمميًا؛ بأبعاد سياسية, فعندما تولي )ىاري تروماف( الرئاسة عاـ 

وزراء بريطانيا )تشرشؿ(؛ رفع القيود عف اليجرة الييودية إلى فمسطيف, وقد حاوؿ الضغط عمى 
جر ييودي إلى فمسطيف, بعدما فرضت بريطانيا بعض الحكومة البريطانية؛ إلدخاؿ مئة ألؼ ميا

. كما (Al-Sweiti, 2009: 22)القيود عمى اليجرة, العتبارات متعمقة بمصالحيا لدى العرب 
, بعدما مارست الضغوط عمى 1947أيدت أمريكا مشروع قرار األمـ المتحدة لتقسيـ فمسطيف عاـ 

 .(2)(2010, رادوشالعديد مف الدوؿ لمتصويت لصالح القرار )

غير أف موقؼ الواليات المتحدة مف موضوع االعتراؼ بالدولة الييودية المرتقبة, لـ يكف قد 
ُحسـ بعد. ففي البداية لـ كاف الرئيس تروماف أقؿ حماسًا وأكثر تحفظًا عمى فكرة الدولة الييودية 

ة لجميع , وكاف تصوره عف دولة ديمقراطي (Al-Sweiti, 2009: 23)حسب التصور الصييوني
مواطنييا, يعيش فييا المسمموف مع الييود مع المسيحييف في جو مف التسامح, وكاف يقؼ في 

                                                           
(

1
)  large-at-america-north-in-http://www.americanmuslim.org/2014/03/11/religion/ 

(
2
)  http://www.washingtoninstitute.org/ar/policy-analysis/view/the-origins-of-the-u.s.-israeli-

relationship-truman-and-the-jewish-state 

http://www.americanmuslim.org/2014/03/11/religion-in-north-america-at-large/
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المنتصؼ بيف اتجاىيف متعارضيف, موقؼ وزارتي الدفاع والخارجية المعارض لبلعتراؼ بالدولة 
ي الصييوني الييودية, العتبارات متعمقة بتقدير المصمحة العميا لمواليات المتحدة, وبيف موقؼ الموب

والتيار الموالي لو في المجتمع األمريكي, الضاغط باتجاه االعتراؼ. وفي النياية حسـ تروماف 
موقفو لصالح االعتراؼ بالدولة الييودية, في ظؿ غياب الُمبرر الواضح, سيما مع معارضة 

الجواد,  )عبد مؤسسات سيادية ُمعتبرة, والذي أقر في مذكراتو عمى أنو رضخ لمضغوط الصييونية
2007 :18). 

 :3791حتى العام  3791المرحمة من العام 

اعترفت الواليات المتحدة األمريكية بدولة )إسرائيؿ( فور إعبلنيا في الخامس عشر مف 
, عمى إثر انتياء االنتداب البريطاني, ثـ أيدت بقوة انضماميا إلى الجمعية العامة 1948مايو عاـ 

قرضًا ميمًا إلى مرحمة الدعـ المادي المباشر, قدمت الواليات المتحدة لؤلمـ المتحدة. وفي انتقاليا 
. وبعد اندالع الحرب بيف العصابات الصييونية مميوف دوالر 135 توقيملمكياف الناشئ؛ بمغت  جداً 

والجيوش العربية؛ كانت القوات الصييونية في وضع صعب في بدايات القتاؿ, فتحركت كؿ مف 
الفور لدى مجمس األمف لفرض اليدنة األولى, التي كانت بمثابة الفرصة  بريطانيا وأمريكا عمى

عادة ترتيب الصفوؼ, األمر الذي ساىـ  الذىبية لمقوات الصييونية لمتزود بالسبلح والذخائر؛ وا 
 بشكؿ كبير في حسـ المعركة فيما بعد لصالح الصياينة.

إال أف الفترة الواقعة منذ اندالع وعمى الرغـ مف المواقؼ األمريكية الداعمة لػ)إسرائيؿ(؛ 
حتى منتصؼ الستينات, قد تميز الموقؼ األمريكي خبلليا بنوع مف االعتداؿ  1948حرب العاـ 

والتوازف بيف تقديـ الدعـ لػ)إسرائيؿ(؛ وبيف المحافظة عمى عبلقات وديَّة مع العرب, لممحافظة عمى 
ات أمريكية خبلؿ تمؾ الفترة, بنفس السياسات مصالحيا لدييـ. وىذا الوضع تعاقبت عميو ثبلث إدار 

 تقريبًا مع اختبلؼ في الحدة واألسموب.

(؛ بضعؼ االىتماـ بالصراع 1953-1945فقد تميزت فترة إدارة الرئيس ىاري تروماف )
, والذي (1)(1947العربي اإلسرائيمي, بسبب االنشغاؿ بممؼ الحرب الباردة, عمبًل )بمبدأ تروماف 

وكؿ دولة أخرى تتصدى  ,المساعدة العسكرية واالقتصادية لتركيا واليوناف بتقديـ»يقضي: 
 ال تزاؿ كانت الواليات المتحدة, وذلؾ في إطار الصراع مع االتحاد السوفيتي. كما «لمعدواف

                                                           

(1) Doctrine  Truman وىو ينّص 1947مارس  12: ىو مبدأ أعمنو الرئيس األميركي ىاري تروماف في .
ُمداورًا, أمَف الواليات المتحدة األميركية وسبلمتيا فعندئذ يكوف لزامًا أنو حيف ييّدد العدواف, مباشرًا كاف أو »عمى 

وقد أقّر الكونغرس األميركي ىذا المبدأ وطّبقو «. عمى الحكومة األميركية أف تقـو بعمٍؿ ما لوقؼ ىذا العدواف
دتيما أربعمئة مميوف عمى اليوناف وتركيا بخاصة, تمكينًا ليما مف الصمود في وجو المّد الشيوعي, راصدًا لمساع

دوالر. وُيعتبر مبدأ تروماف ترجمة عممية لسياسة )االحتواء( التي انتيجتيا الواليات المتحدة في أواخر 
 /(.http://ency.kacemb.comاألربعينات وأوائؿ الخمسينات مف القرف العشريف )
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أما  (.20: 2007)عبد الجواد,  قرار التقسيـ أو بصيغة قريبة منو بتطبيؽحريصة عمى االلتزاـ 
(؛ فمـ تختمؼ فترة إدارتو في عبلقتيا مع )إسرائيؿ(, بؿ 1961-1953زنياور( )َخَمُفو )دوايت آي

شيدت العديد مف التوترات, عمى خمفية بعض المواقؼ والممارسات اإلسرائيمية, التي اعتبرتيا 
الواليات المتحدة تخالؼ سياستيا وتضر بمصالحيا في العالـ العربي. مف ذلؾ قياـ )إسرائيؿ( 

, أعقبتو قياـ قوات 1953حويؿ مياه نير األردف عبر قناة بنات يعقوب في عاـ بالبدء بمشروع ت
االحتبلؿ بارتكاب مجزرة قبية, مما حدا بالواليات المتحدة وألوؿ مرة لوقؼ المساعدات عف 
)إسرائيؿ(. فقد كانت الرؤية األمريكية تسعى لبناء منظومة تحالفات تضـ الدوؿ العربية, عمى غرار 

, مف أجؿ مواجية الخطر السوفيتي. أعقب ذلؾ وفي نفس العاـ؛ قياـ 1955اـ حمؼ بغداد ع
مف  1956االحتبلؿ اإلسرائيمي بشف عدواف عمى غزة. ثـ وقع العدواف الثبلثي عمى مصر عاـ 

قبؿ بريطانيا وفرنسا و)إسرائيؿ(, مما اضطر الواليات المتحدة لمضغط عمى األطراؼ الثبلثة لوقؼ 
مف مصر, بعد التيديدات السوفيتية. غير أف ما دفع الواليات المتحدة لمضغط  العدواف واالنسحاب

(, 7: 2007عمى أطراؼ العدواف, ىو قياميـ بالعمؿ بشكؿ منفرد ودوف التنسيؽ معيا )أبو طاقية, 
ما اعتبرتو الواليات المتحدة فرصة تاريخية الستكماؿ عممية انتقاؿ اإلرث التاريخي بيف القوى 

وفرنسا في العدواف الثبلثي, نياية نفوذىـ التقميدي في المنطقة,  اث َمثَّؿ فشؿ بريطانيالعظمى, حي
 .(1)(2008لصالح االمبراطورية األمريكية الجديدة )ىيكؿ, 

بقي محور التركيز واالىتماـ األمريكي في تمؾ الفترة ُمنصب حوؿ احتواء التمدد السوفيتي 
, ومف ثَـ صفقة السبلح 1955في المنطقة, سيما بعد صفقة السبلح التشيكي لمصر في عاـ 

, ما اعتبرتو الواليات المتحدة تيديدًا لنفوذىا ومصالحيا في المشرؽ 1956السوفيتي في عاـ 
القاضي بتخويؿ الرئيس األمريكي استخداـ القوة العسكرية »ا دعا آيزنياور إلطبلؽ مبدأه العربي. م

لمدفاع عف المصالح األمريكية في الشرؽ األوسط ضد التمدد الشيوعي, وتقديـ المساعدات 
. ولـ تتحمس الواليات (2)(2016)العجبلني,  «العسكرية واالقتصادية لدوؿ المنطقة ليذا الغرض

حتى تمؾ الفترة؛ لرفع وتيرة دعميا لػ)إسرائيؿ( أكثر مف ىذا السقؼ, حيث تمكأت وامتنعت المتحدة 
عف االستجابة لطمبات تزويدىا بالسبلح, عقب صفقات السبلح السوفيتي لمصر, وفي ىذا الصدد 

أنو عمى إسرائيؿ أال » ؛أعمف وزير الخارجية )داالس( أماـ لجنة العبلقات الخارجية بمجمس الشيوخ
نما عمييا أف تعتمد عمى إجراءات األمف ت عتمد عمى السبلح األميركي في الحفاظ عمى أمنيا, وا 

, عمى الرغـ مف االحتياج )اإلسرائيمي( الُممح لمتزود بالسبلح «الجماعي طبقًا لمبادئ األمـ المتحدة
 (.23: 2007)عبد الجواد,  في تمؾ الفترة

وىو الرئيس الكاثوليكي -( 1963-1961)بعد ذلؾ جاءت والية الرئيس )جوف كينيدي( 
الذي حافظ عمى نمط السياسة األمريكية المتوازنة نسبيًا تجاه  -الوحيد في تاريخ الواليات المتحدة
                                                           

(
1
) haykal/2008/3/4/-http://www.aljazeera.net/programs/with 

(
2

  )http://alwatan.sy/archives/63964 

http://www.aljazeera.net/programs/with-haykal/2008/3/4/%D9%87%D9%8A%D9%83%D9%84-%D8%AD%D9%85%D8%A7%D9%8A%D8%A9-%D9%82%D9%86%D8%A7%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%B3%D9%88%D9%8A%D8%B3
http://alwatan.sy/archives/63964
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أطرؼ الصراع في الشرؽ األوسط, غير أف رؤيتو لقضايا المنطقة والصراع الدولي كانت مختمفة, 
عبر سياسة المحاور وبناء األحبلؼ, بقدر ما إذ كاف يرى أف مواجية الخطر الشيوعي ال يتأتى 

يأتي عبر تسوية الصراع العربي )اإلسرائيمي(, الذي ُيعتبر الُمسبب األوؿ لمتوترات في الشرؽ 
األوسط. وكانت إدارة الرئيس كينيدي نشطة في مساعييا الرامية إليجاد تسوية لمصراع الدائر, مف 

ف ىذه المساعي بائت بالفشؾ بعد حرب اليمف خبلؿ التعامؿ المتوازف مع الطرفيف, غير أ
 والسعودية, وما تبعو مف تدخؿ مصري, ما دفع الواليات المتحدة لحسـ موقفيا لصالح السعودية.

كما شيدت تمؾ الفترة مزيدًا مف الفتور في الدعـ األمريكي لػ)إسرائيؿ(, حيث تقمصت 
, وىو أقؿ مف المتوسط العاـ 1964 مميوف دوالر في العاـ 37المساعدات المالية إلى أقؿ مف 

السنوي لممساعدات األمريكية التي كانت تتمقاىا )إسرائيؿ( في ظؿ اإلدارات السابقة, والذي بمغ 
(. 10: 2007)أبو طاقية, مميوف دوالر سنويًا  68.6حوالي  1963 - 1949خبلؿ الفترة مف 

بالتزود بالسبلح مف أطراؼ أخرى  استمرار السماح أو غض النظر األمريكي عف )إسرائيؿ(ىذا مع 
 مثؿ ألمانيا وفرنسا.

 :3791حتى العام  3799المرحمة من العام 

دخمت العبلقات األمريكية )اإلسرائيمية( مرحمة جديدة منذ تولي )ليندوف جونسوف( 
( الرئاسة في الواليات المتحدة, فقد حصمت طفرة واسعة في حجـ ونوعية الدعـ 1963-1969)

مقدـ لػ)إسرائيؿ(, بعد تحويؿ األنظار في أمريكا باتجاىيا بشكؿ أوسع وأعمؽ, واعتبارىا األمريكي ال
الشريؾ االستراتيجي األىـ في المنطقة, ونفض اليد مف امكانية تطوير العبلقة مع العالـ العربي 

عضوًا منذ كاف إلى مستويات استراتيجية. وكاف معروفًا عف جونسوف تأييده الشديد لػ)إسرائيؿ(, 
, حتى أنو عارض الرئيس آيزنياور عندما ىدد بمجمس الشيوخ ورئيسًا لمكتمة الديمقراطية فيو

عقب  1957بفرض عقوبات عمييا إذا لـ تنسحب مف سيناء وقطاع غزة في العاـ )إسرائيؿ( 
(. وقد وصؿ حجـ المساعدات األمريكية لػ)إسرائيؿ( 33: 2007العدواف الثبلثي )عبد الجواد, 

مميوف دوالر, الجزء العسكري منيا وصؿ  126.8, حيث بمغت 1948ى مستوياتيا منذ العاـ ألعم
. ومف المبلحظ أف ىذه المساعدات تمقتيا )إسرائيؿ( 1966مميوف دوالر خبلؿ العاـ  90إلى 

, ما اعَتبره المراقبوف تشجيعًا أمريكيًا مباشرًا عمى شف العدواف )اإلسرائيمي( 1967مباشرة قبؿ حرب 
(. تزامف ذلؾ مع إشارات واضحة 10: 2007)ابو طاقية,  1967في الخامس مف حزيراف عاـ 

لػ)إسرائيؿ( مف خبلؿ القنوات الدبموماسية والمخابراتية؛ مف أف واشنطف؛ ورغـ تفضيميا لمجيود 
الرامية لتخفيؼ التوتر؛ إال أنيا لف تتدخؿ لوقؼ أي ىجوـ )إسرائيمي( عمى مصر )عبد الجواد, 

 (, ما شكؿ غطاًء سياسيًا أمريكيًا واضحًا لشف العدواف.37: 2007
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( عمى نفس 1974 – 1969السياسة األمريكية في ظؿ إدارة الرئيس نيكسوف )واستمرت 
التوجو الداعـ لػ)إسرائيؿ(, لكف مع العمؿ عمى تطوير العبلقة إلى شراكة استراتيجية, واالعتماد 

متقدمة, لحماية المصالح األمريكية. جنبًا إلى جنب مع  عمي )إسرائيؿ( كذراع ضاربة, وقوة ردع
الحمفاء االستراتيجييف اآلخريف لمواليات المتحدة في المنطقة, الذيف توظفيـ أمريكا لخدمة مصالحيا 
االستراتيجية, سواء النفطية منيا؛ أو ما يتعمؽ بمنع االتحاد السوفيتي مف الوصوؿ لممياه الدافئة 

مساعي اإلدارة  -1967سيما بعد حرب عاـ –ا تواصمت خبلؿ تمؾ الفترة (. كم7: 2010)محمد, 
األمريكية التقميدية؛ في محاوالتيا إليجاد تسوية لمصراع العربي )اإلسرائيمي( عمى أساس قرار 

, في ظؿ حرب االستنزاؼ الدائرة بيف مصر و)إسرائيؿ(. ىذه المحاوالت 242مجمس األمف رقـ 
زير الخارجية األمريكي آنذاؾ؛ والذي تضمف االعتراؼ العربي الكامؿ تمثمت بمشروع )روجرز(؛ و 

يجاد حؿ )بإسرائيؿ(؛ مع ضماف أمنيا وحريتيا في المبلحة البحرية والبرية في الممرات الدولية,  وا 
لقضية البلجئيف. غير أف )إسرائيؿ( رفضت ىذه العروض, رغـ تحيزىا الشديد لصالحيا, كما لـ 

حينو. وعمى ما يبدو أف ىذه المحاوالت تأتي في سياؽ المساعي األمريكية يقبؿ بيا العرب في 
المستمرة اليادفة إلدارة الصراع وليس حمو, بما يصب في صالح حميفتيا )إسرائيؿ(؛ لتثبيت أركانيا 
مف خبلؿ كسب الوقت, وترسيخ الوقائع عمى األرض, وصواًل لتصفية القضية الفمسطينية, وحسـ 

 سرائيؿ(.الصراع لصالح )إ

؛ حدثت تغيرات ميمة في 1970بعد تولي الرئيس السادات الرئاسة في مصر في عاـ 
وجية السياسة المصرية؛ حيث كانت لمسادات رؤية مختمفة عف سمفو عبد الناصر, فقد كاف يرى 
أف التحالؼ مع االتحاد السوفيتي لف يؤدي إلى إنياء الصراع في المنطقة, وأف السبيؿ ىو 

إلى معسكر الواليات المتحدة والتحالؼ معيا. وبالفعؿ بدأت السياسات المصرية تتحوؿ باالنضماـ 
بشكؿ ممحوظ مف االقتراب لمواليات المتحدة, وتبتعد عف االتحاد السوفيتي. تزامنت ىذه النظرة مع 

الطرفيف حالة التقارب بيف القطبيف العالمييف؛ الواليات المتحدة واالتحاد السوفيتي؛ بعد االتفاؽ بيف 
عمى تجميد الوضع في الشرؽ األوسط, والمحافظة عمى حالة البل سمـ والبل حرب, بغية المحافظة 

 عمى مصالح الطرفيف وتجنب المواجية. 

أف األوضاع يمكف أف تصؿ إلى »ويبدو أف السادات اقتنع بسياسة كسينجر التي تعتبر 
عـز عمى خوض جولة مف الحرب ضد  , لذلؾ فقد«الحؿ عندما تتأـز أو تصؿ إلى حافة الياوية

)إسرائيؿ(, يستطيع خبلليا تحقيؽ انتصار عسكري ميداني؛ يقود إلى إجبار )إسرائيؿ( عمى إبراـ 
باالشتراؾ مع سوريا, التي استطاعت مباغتة العدو  1973تسوية مقبولة. فكانت حرب اكتوبر عاـ 

ظيار تفوؽ مصري واضح في بداية المعركة, باإل ضافة إلى حالة عالية مف التضامف وارباكو, وا 
العربي, بعد استخداـ سبلح النفط ضد الواليات المتحدة, الداعـ األكبر لػ)إسرائيؿ(. غير أف األمور 
سرعاف ما انقمبت لصالح )إسرائيؿ(, بعد طمبيا المساعدة مف الواليات المتحدة؛ التي أمدتيا عمى 
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سمحة والذخائر, استطاعت مف خبلليا قمب الفور بجسر جوي عسكري, يتضمف مختمؼ أنواع األ
 (.12: 2007المعادلة لصالحيا )ابو طاقية, 

لتسميح )إسرائيؿ(,  1973وفي تعميقيا عمى السياسة األمريكية التي انتيجتيا منذ عاـ 
ف ىذه السياسة تتناقض تناقضًا واضحًا مع السياسة إ» Congressional Quarterlyكتبت مجمة 

عندما كانت الواليات المتحدة حريصة عمى  ,مر نفسو قبؿ أقؿ مف عقد واحداألميركية تجاه األ
وىي العناصر  ,ولحماية مصالحيا النفطية في المنطقة ,كسب العرب إلى جانبيا في الحرب الباردة

)عبد الجواد,  «التي شكمت عائقًا في وجو إمداد إسرائيؿ باألسمحة في الخمسينات وبداية الستينيات
2007 :26.) 

كانت بداية حقبة مختمفة في تاريخ الصراع, ُتوجت بمعاىدة  1973نياية حرب اكتوبر 
لمتسوية مع كبرى الدوؿ العربية, وخروجيا مف دائرة الصراع؛ بعد توقيع مصر لمعاىدة السبلـ مع 

 .1979)إسرائيؿ( بشكؿ منفرد في العاـ 

لدينية بتفاعميا مع العوامؿ في ضوء ذلؾ يرى الباحث أف المعطيات التاريخية والخمفيات ا
الثقافية ميدت بشكؿ واسع لترسيخ جذور العبلقة االستراتيجية المصمحية بيف الطرفيف, ووسعت 
تدريجيًا مف دائرة االىتماـ واالحتضاف األمريكي لػ)إسرائيؿ(. غير أف حالة التصاعد واالندفاع 

بؿ انخفاض درجة التحفظ األمريكية التدريجي مف قبؿ الواليات المتحدة تجاه )إسرائيؿ(, في مقا
لممشاعر العربية مف التمادي األمريكي في دعـ )إسرائيؿ(؛ نتجت أيضًا بدرجة كبيرة عف حالة 
انعداـ الوزف العربي في الميزاف األمريكي, بسبب السياسات العربية الخاطئة في التعامؿ مع 

 الواليات المتحدة والتي اتسمت بالخضوع والتبعية.
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 الثاني: المبحث

 م(3719 - 3799تطور السياسة الخارجية األمريكية تجاه )إسرائيل( في الفترة )
وصؿ حجـ الدعـ والتأييد األمريكي لػ)إسرائيؿ( في عيد الرئيس نيكسوف إلى مراحؿ متقدمة 

, 1974مف التحالؼ والشراكة االستراتيجية, حتى وصوؿ الرئيس الجميوري )جيرالد فورد( في عاـ 
دت فترة إدارتو نوع مف الفتور في العبلقة مع )إسرائيؿ(. كاف سببيا السياسات الذي شي

)اإلسرائيمية( المتعنتة في التعاطي مع المساعي األمريكية المستمرة إليجاد تسوية لمقضية 
الفمسطينية, حيث كاف وزير الخارجية ىنري كيسنجر يقود مساعي السبلـ في ذلؾ الوقت بشكؿ 

 نشط. 
الى ىذا التعنت )اإلسرائيمي( بنوع مف القمؽ؛ نظرًا لتداعياتو السمبية عمى  نظرت واشنطف

المصالح األمريكية في المنطقة العربية, األمر الذي أغضب الرئيس فورد, وبدا ذلؾ في خطابو في 
اإلدارة  قياـ , باإلضافة إلى«إعادة تقييـ لمسياسة األمريكية»إلى ؛ الذي دعا فيو 1975مارس 

. وأكثر مف ذلؾ؛ فقد المفاوضات حوؿ المعونة المالية والعسكرية المرتقبة إلسرائيؿبوقؼ  األمريكية
مبحث عف بديؿ لمعبلقات بيف الواليات المتحدة لوزارة الخارجية ووزارة الدفاع كؿ مف سنجر يك دعا

 .(13: 2007)ابو طاقية,  بما يخدـ السياسات األمريكية (إسرائيؿ)األمريكية و
د الواليات المتحدة الرامية إليجاد تسوية تُنيي الصراع في الشرؽ األوسط, تواصمت جيو  

( بقدر ميـ مف النجاح؛ 1980 – 1977حتى تكممت ىذه الجيود في عيد الرئيس )جيمي كارتر( )
. ما َشكَّؿ اختراقًا أمريكيًا 1978عندما تـ توقيع اتفاقية كامب ديفيد بيف مصر و)إسرائيؿ( في عاـ 

دار األمة العربية عمى طريؽ التطبيع مع )إسرائيؿ(, سيما وأف االتفاؽ ُأبـر مع أكبر ميمًا في ج
دولة عربية, وما نتج عنو مف ضعؼ وتصدع خطير في العالـ العربي بعد عزؿ مصر عنو. وبيذا 
تكوف الواليات المتحدة قد حققت ىدفيف؛ األوؿ: خفض احتماالت مواجية العرب لػ)إسرائيؿ( بسبب 

تشرذميـ, والثاني: ابعاد النفوذ والتغمغؿ الشيوعي لممنطقة, وبالتالي تحقؽ المصمحة ضعفيـ و 
 األمريكية.
سقط نظاـ الشاه في إيراف؛ أحد أىـ حمفاء واشنطف في المنطقة, كما قاـ  1979في عاـ  

 االتحاد السوفيتي في شير ديسمبر مف نفس العاـ بغزو أفغانستاف, األمر الذي اعتبرتو الواليات
المتحدة تيديدًا استراتيجيًا لمصالحيا؛ سيما النفطية منيا, أدى بيا إلعبلف مبدأ كارتر. ىذه 
التطورات دفعت واشنطف لتوطيد وترسيخ عبلقتيا )بإسرائيؿ(؛ إلى مستويات غير مسبوقة, عمى 

لمتوسط اعتبار أنيا الحميؼ االستراتيجي األىـ, والضامف الحقيقي لمصالحيا في المنطقة. فقد بمغ ا
مميار  1.8؛ حوالي 1975السنوي لممساعدات التي قدمتيا الواليات المتحدة لػ)إسرائيؿ( في العاـ 

مميار  11.5بحوالي  1979حتى  1970دوالر, أما المساعدات العسكرية فقدرت في الفترة مف 



 

63 

تالي % منح غير مستردة, والباقي عبارة عف ديوف طويمة األجؿ. وبال40دوالر؛ منيا أكثر مف 
 (.14: 2007أضحت الواليات المتحدة ىي المصدر الرئيس لمسبلح )اإلسرائيمي( )ابو طاقية, 

في ظؿ المتغيرات الجارية في المنطقة؛ مف سقوط نظاـ الشاه؛ إلى الغزو السوفيتي  
 – 1981ألفغانستاف؛ وتصاعد وتيرة الحرب الباردة؛ ومع بداية حقبة الرئيس )رونالد ريغاف( )

اتت السياسة األمريكية تسعى إلى المزاوجة بيف التحالؼ مع )إسرائيؿ( ومع الدوؿ (؛ ب1989
 العربية في ذات الوقت, لمواجية التيديدات السوفيتية, والمحافظة عمى نفوذىا في المنطقة. 

مف  يضـ كبلً  ,ستراتيجياالجماع اإل نوع مف خمؽوفي ىذا اإلطار نجحت واشنطف في 
كأساس لمدفاع عف المنطقة في (, إسرائيؿ)و ؛معتدلةنفة أمريكيًا بأنيا الُمص ؛األنظمة العربية

. شممت ىذه الدائرة كؿ مف مصر والسعودية واألردف والمغرب وتونس؛ مواجية التيديد السوفيتي
باإلضافة لمعظـ الدوؿ العربية الخميجية, وباتت ىذه الدوؿ تتمقى دعمًا أمريكيًا مباشرًا بمستويات 

ادية وعسكرية, غير أنيا في كؿ األحواؿ بقيت دوف المستوى المقدـ لػ)إسرائيؿ(, سياسية واقتص
 فبقاء التفوؽ )اإلسرائيمي( الُمطمؽ؛ كاف وال يزاؿ أحد المحددات الدائمة في االستراتيجية األمريكية. 

وبذلؾ يكوف الرئيس ريغاف قد حافظ عمى مبدأ كارتر المتعمؽ بالتدخؿ العسكري؛ ولكف 
ة )بناء قوة االنتشار السريع(, مع التوسع بناء منظومة التحالفات المذكورة )محمد, تحت تسمي

(. كما تضمنت السياسة األمريكية الجديدة في ظؿ إدارة الرئيس ريغاف؛ العمؿ عمى نشر 8: 2012
وتوسيع القواعد العسكرية األمريكية في مختمؼ أنحاء الشرؽ األوسط, مع تجاىؿ واضح لممؼ 

 مسطينية.القضية الف
عمى الرغـ مف المستوى المتميز الذي وصمت إليو العبلقات األمريكية )اإلسرائيمية( خبلؿ  

تمؾ الفترة؛ إال أنيا شيدت نوع مف الفتور في بعض األحياف, نتيجة المواقؼ )اإلسرائيمية( 
ع مف المتناقضة مع المصالح والرؤية األمريكية. حيث قامت الطائرات )اإلسرائيمية( في الساب

بضرب المفاعؿ النووي العراقي, كما قامت )إسرائيؿ( باالعتداء عمى بيروت  1981حزيراف عاـ 
في السابع عشر مف تموز مف نفس العاـ, وقتؿ مئات المبنانييف والفمسطينييف. فكاف الموقؼ 

ضد  صوتتاألمريكي مؤيدًا لقرار مجمس األمف الذي أداف فيو االعتداء عمى العراؽ, في حيف أنيا 
بسبب رفضيا فتح  عضويتيا؛مف  (إسرائيؿ)طالبت بطرد  عندما ؛مطاقة الذريةل الدولية كالةالو قرار 

 16إؼ مف طراز  طائراتالاكتفت الواليات المتحدة بتعميؽ صفقة كما تفتيش, أماـ الالذرية  منشآتيا
 . إرساليا إلسرائيؿ مزمعكاف التي 

القصؼ )اإلسرائيمي( لمبناف فقد كاف ضعيفًا, واكتفت أما فيما يتعمؽ بالموقؼ األمريكي مف 
بتعميؽ صفقة الطائرات لمدة شير واحد, كما سعت مف خبلؿ الحكومة المبنانية؛ إلبراـ ىدنة بيف 

 منظمة التحرير الفمسطينية و)إسرائيؿ( لتخفيؼ حالة االحتقاف.
 30اليات المتحدة في وفي إطار مساعييا الحتواء النفوذ السوفيتي في المنطقة؛ وقعت الو  

مذكرة لمتعاوف االستراتيجي مع )إسرائيؿ(, في داللة واضحة عمى حجـ  1981تشريف الثاني 
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ومستوى التحالؼ والشراكة االستراتيجية بيف الطرفيف, عمى الرغـ مف بعض الخبلفات والتعارضات 
س بجوىر التحالؼ التي تشوب العبلقة في بعض األحياف, لكنيا تبقى في كؿ األحياف دوف المسا

, 1981كانوف أوؿ  14وقوتو. مثمما حصؿ مف تنديد أمريكي لقرار )إسرائيؿ( ضـ الجوالف في 
 وتأييدىا لقرار مجمس األمف الذي اعتبر الضـ عمبًل باطبًل وال شرعية لو. 

وعمى إثر ذلؾ قامت بوقؼ اتفاؽ التعاوف االستراتيجي بيف الطرفيف, غير أف ذلؾ سرعاف 
نو ال يعدو كونو اجراًء شكميًا, بأبعاد إعبلمية وليست سياسية, حينما وقفت الواليات ما اتضح أ

والذي  ,1982 عاـ حزيراف الرابع مففي المتحدة موقفًا متواطئًا مف االجتياح )اإلسرائيمي( لمبناف 
ىدؼ لتدمير قواعد منظمة التحرير واخراجيا مف لبناف, كما قاـ بتدمير بطاريات الصواريخ 

 سورية. ال
ىددت باستخداـ بؿ  ,تنتقد اليجوـ وكانت الواليات المتحدة الدولة الوحيدة تقريبًا الذي لـ

(, وجاء تبرير إسرائيؿ) إدانة ضدجمس األمف في حاؿ إصدار بياف م لدى (فيتو)حؽ النقض 
ربية بعد ف اإلسرائيمييف قد دخموا إلى بيروت الغإ»اليجـو عمى لساف الرئيس ريغاف نفسو الذي قاؿ: 

فيما كشؼ عنو ». كما ظير ىذا التواطؤ «تعرضيـ ليجوـ مف قبؿ القوات المبنانية المسمحة
األمنية  اتحصبل عمييا مف وكالة المساعدالمحمبلف )جو ستوؾ( و)جيـ بوؿ( مف معمومات 

ؿ حجـ الدعـ العسكري الذي تمقتو )إسرائيؿ( مف واشنطف قبي رظيِ الدفاعية التابعة لمبنتاغوف, تُ 
 . 1982الربع األوؿ مف سنة  عممية االجتياح, وتحديدًا في

مميوف دوالر, وىي عشرة أضعاؼ ما  218بمغت ىذه المساعدات حسب المصدر نحو 
. عبلوة عمى ذلؾ فقد قامت الواليات المتحدة 1980تمقتو مف أسمحة خبلؿ الفترة نفسيا مف عاـ 

تدخؿ أي واجية م بغرض نشوب المعارؾ, ربماشرؽ البحر المتوسط قبؿ بنشر قواتيا البحرية 
  (.14: 2007)ابو طاقية,  «سوفيتي محتمؿ

شيدت تمؾ الفترة مف إدارة الرئيس ريغاف تزايدًا إضافيًا لنفوذ وتأثير الموبي الصييوني في  
المجتمع األمريكي, سيما عمى مستوى طمبة الجامعات, فقد نجح في الربط بيف الفمسطيني 

الذىنية األمريكية. أما عمى صعيد التأثير عمى القرار السياسي األمريكي, فقد نجح  و)اإلرىاب( في
الموبي في زيادة كمية ونوعية المساعدات العسكرية المقدمة لػ)إسرائيؿ(, باإلضافة إلى التسييبلت 
المالية واالقتصادية الكبيرة, وفي المقابؿ احباط العديد مف الصفقات العسكرية الموجية لبعض 

ورئيس الوزراء ريغاف الرئيس األمريكي  بتوقيع اتفاؽ بيفالدوؿ العربية. وقد ُتوجت ىذه المرحمة 
 ؛لوضع جدوؿ عمؿ استراتيجي ؛يقضي بتشكيؿ فريؽ سياسي عسكري مشترؾ»شامير )اإلسرائيمي( 

ينات؛ , حتى باتت العبلقات األمريكية )اإلسرائيمية( في فترة الثمان«يفالطرفبيف  تبادؿ الخدماتل
تأخذ شكؿ التحالؼ االستراتيجي الرسمي, بعد أف تـ إبراـ العديد مف االتفاقيات والمعاىدات في 

 مختمؼ المجاالت خصوصًا العسكرية واألمنية واالقتصادية.
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بقيت سياسة الرئيس ريغاف في حالة تصاعد وتطوير لعبلقاتيا مع )إسرائيؿ( حتى نياية  
تمرار المساعي الرامية إلحياء عممية التسوية بيف العرب , مع اس1989فترة واليتو في عاـ 

؛ 1988عاـ  (شولتز وزير الخارجية )جورج , ومشروع1982مشروع ريغاف عاـ و)إسرائيؿ(, مثؿ 
غير أف ىذه المساعي لـ تتمخض عف أي نتائج تُذكر. في ظؿ ىذا الجمود وانسداد األفؽ 

مسطيني؛ تفجرت االنتفاضة الفمسطينية في التاسع السياسي؛ وتزايد حالة االحتقاف لدى الشعب الف
 في وجو االحتبلؿ )اإلسرائيمي(. 1987مف سبتمبر عاـ 

اتسمت ىذه الحقبة مف وجية نظر الباحث باستمرار وتيرة تصاعد العبلقة األمريكية  
اإلسرائيمية, بغض النظر عف فترات محدودة مف الفتور النسبي, إلى أف وصمت إلى درجة الشراكة 
االستراتيجية, واعتبار )إسرائيؿ( الشريؾ األمريكي األىـ في المنطقة. شكؿ ىذا الواقع دافعًا قويًا 
لدى الشعب الفمسطيني ألخذ زماـ المبادرة الميدانية والخروج إلى الميداف في انتفاضة عارمة, 

يت بشكؿ مباشر ضد االحتبلؿ اإلسرائيمي, وبصورة أو بأخرى ضد حالة التردي و  التخاذؿ ُوجِّ
 العربي مف ناحية واالنحياز األمريكي لػ)إسرائيؿ( مف ناحية أخرى.
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 المبحث الثالث:

 (م1003 - 3719تطور السياسة الخارجية األمريكية تجاه )إسرائيل( في الفترة )
إلى حالة  1987أدى اندالع االنتفاضة الفمسطينية ضد االحتبلؿ )اإلسرائيمي( في العاـ 

لمقدرات االحتبلؿ, سواء عمى الصعيد المادي أو المعنوي, األمر الذي استوجب تآكؿ واستنزاؼ 
زيادة حجـ الدعـ والمساعدات المادية مف ِقبؿ الواليات المتحدة لدولة االحتبلؿ مف ناحية؛ ومف 
ناحية أخرى تكثيؼ المساعي السياسية لمحاولة احتواء وامتصاص حالة الغضب العارمة التي 

. ومف 1988الفمسطيني, والتي تمثمت في مبادرة في مبادرة شولتز عاـ  تولدت لدى الطرؼ
الواضح أف ىذه المحاوالت لـ تكف جادة بالقدر الكافي إلحداث أي اختراؽ في جدراف االحتبلؿ, 
بدليؿ انو لـ تمارس أي نوع مف الضغوط األمريكية عمى )إسرائيؿ(, واستمرت العبلقات بيف 

 وتيرة الدعـ كانت في حالة تصاعد وازدياد. الطرفيف عمى حاليا, بؿ أف
وجيت الواليات (؛ 1993 – 1988في ظؿ إدارة الرئيس الجميوري جورج بوش األب )

المتحدة اىتماميا إلى ساحة أخرى؛ كانت تشيد عممية تحوؿ بالغة األىمية عمى الصعيد العالمي, 
حة أوروبا الشرقية واالتحاد وشكمت بداية النياية لحقبة الحرب الباردة, ىذه الساحة ىي سا

السوفيتي. شيدت تمؾ الفترة ارىاصات تفكؾ أكبر التكتبلت العالمية المناىضة لمواليات المتحدة, 
يومًا تاريخيًا؛ إذ ُأعمف فيو  1989والمتناقضة معيا أيديولوجيًا, فكاف يـو التاسع مف نوفمبر عاـ 

االتحاد السوفيتي وانيياره, وىو ما تحقؽ بعد  انييار جدار برليف, الحدث الذي شكَّؿ مقدمة لتفكؾ
. ىذه التطورات جعمت االىتماـ والتركيز األمريكي منصبًا عمى ىذه الساحة, 1991ذلؾ في عاـ 

 مما أضعؼ االىتماـ بقضايا الشرؽ األوسط. 
في خضـ ىذه التطورات العالمية المتسارعة؛ برزت أحداث جديدة في الشرؽ األوسط 

, الحدث الذي 1990أنظار العالـ مف جديد, فكاف الغزو العراقي لمكويت في أغسطس أعادت إليو 
َشكَّؿ نقطة تحوؿ بارزة في الموقؼ األمريكي تجاه المنطقة. استطاعت الواليات المتحدة توظيؼ 
ىذه األحداث بما يتناسب مع استراتيجيتيا الجديدة, التي تبمورت في أعقاب غياب الخصـ التقميدي 

ا وىو االتحاد السوفيتي, الواقع الذي َشكَّؿ تحديًا كبيرًا لمواليات المتحدة, وَدَفَعيا لمبحث عف ألمريك
عدو مفترض, لتبرير عممية التوغؿ واالنتشار في مختمؼ مناطؽ العالـ, مف أجؿ إحكاـ الييمنة 
ه والسيطرة عمى مناطؽ المصمحة والنفوذ. وبرزت العديد مف النظريات التي تعاطت مف ىذ

المستجدات, تفسيرًا وتحميبًل واستشرافًا, منيا ما َشكَّؿ نواة الستراتيجيات ومشاريع تـ بناؤىا وفؽ ىذه 
الرؤى, كنظرية صداـ الحضارات لصامويؿ ىنتنجتوف, ونظرية نياية التاريخ لفرانسيس فوكوياما 

 (.107: 2006)سعدي, 
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األطروحات, وَمثَّؿ اإلسبلـ العدو آمف اليميف المسيحي المتمثؿ في المحافظيف الجدد بيذه 
الجديد لو, وما إف حصؿ الغزو العراقي لمكويت؛ حتى استغمت الواليات المتحدة ىذا األمر, 
فاعتبرت ما حصؿ تحديًا وتيديدًا مباشرًا لممصالح األمريكية في الخميج العربي وفؽ مبدأ كارتر عاـ 

, ضـ العديد مف دوؿ العالـ ومف ضمنيا . فحشدت أمريكا جيوشيا, وشكمت تحالفًا واسعاً 1980
سبلمية, وجمعتيـ تحت ىدؼ معمف وىو تحرير الكويت, لكف غايات الواليات المتحدة  دواًل عربية وا 

 أبعد مف ذلؾ بكثير. 
الوجود العسكري اليدؼ مف الكاتب الدكتور المواء ياسيف سويد أف في ىذا السياؽ يرى 
حماية التحالؼ األمريكي  ؛وبنفس القدر ,المصالح األمريكية حمايةىو األمريكي في الخميج العربي 

)أبو طاقية,  مف العرب االدوؿ المعادية لي مواجيةفي  (إسرائيؿ)أمف  وتحقيؽ (,اإلسرائيمي)
(. في حيف يرى المفكر الييودي المعارض لمسياسات األمريكية نعوـ تشومسكي أف 22: 2007

ى العراؽ, ال تكمف في ضمانات التدفقات النفطية, بؿ أىداؼ السياسة األمريكية مف الحرب عم
 تكمف في الييمنة عمى النظاـ الدولي؛ بغية أف تصبح القوة األولى والوحيدة التي تحكـ العالـ

.(Brotka, 2014: 7) 
, والذي أفضت إلى ىزيمة العراؽ, وتدمير 1991بعد النتائج الكارثية لحرب الخميج الثانية 

ربية, وزيادة تفسخ األمة العربية, وازدياد تغمغؿ وسيطرة الواليات المتحدة عمى أحد أىـ الجيوش الع
أطمقت الواليات المتحدة (؛ 9: 2012المنطقة, سيما عمى منابع النفط في منطقة الخميج )محمد, 

. جاءت ىذه المبادرة في 1991سوفيتية عاـ برعاية أمريكية  ,مبادرتيا لعقد مؤتمر مدريد لمسبلـ
الحوار بيف منظمة التحرير الفمسطينية والواليات ء فمسطينية مختمفة؛ بعدما انطمؽ ظؿ أجوا
عبلف رغبتيا بالسبلـ وفؽ  (,إسرائيؿ)تدمير ىدفيا بتنازؿ المنظمة عف  عقب ,المتحدة  قراريوا 

 .1988عاـ  338و 242األمـ المتحدة 
مساريف  مكونة مف تفاوضيةعممية األساس الذي قاـ عميو مؤتمر مدريد لمسبلـ ىو ترتيب 

وكؿ طرؼ مف أطراؼ النزاع عمى  (إسرائيؿ)ممفاوضات السياسية الثنائية بيف لمسار  ؛متوازييف
ويكوف  (,إسرائيؿ)بيف غالبية الدوؿ العربية و األطراؼ, تدور ممفاوضات متعددةلحدة, ومسار آخر 

 . (1)(2015عة الفمسطينية, )الموسو  في كافة المجاالت (إسرائيؿ)عممية التطبيع مع  جوىرىا
, في ظؿ حالة متقدمة مف الضعؼ والتشرذـ 30/10/1991تـ عقد مؤتمر مدريد في 

العربي واالحباط الفمسطيني, في مقابؿ حالة التعنت والصمؼ )اإلسرائيمي( واالنحياز األمريكي. 
ة وتبعتو جوالت مف المفاوضات في واشنطف, عكست حالة مف تحسف العبلقات األمريكي

)اإلسرائيمية(, بعدما شيدت نوعًا مف التأـز جراء تعنت شامير في التجاوب مع المساعي األمريكية 
الرامية إلى تسوية الصراع في الشرؽ األوسط, وطمب الواليات المتحدة وقؼ بناء أي مستوطنات 

                                                           
(

1
)  https://www.palestinapedia.net/%D9%85%D8%A4%D8%AA%D9%85%D8%B1-

%D9%85%D8%AF%D8%B1%D9%8A%D8%AF-

%D9%84%D9%84%D8%B3%D9%84%D8%A7%D9%85-1991/ 
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ي( جديدة في األراضي المحتمة وخصوصًا في شرقي القدس؛ كشرط لبلستجابة لمطمب )اإلسرائيم
مميوف دوالر إليواء الييود الروس المياجريف إلى فمسطيف  400بتقديـ ضمانات القروض بمبمغ 

 المحتمة.
كانت االستجابة لممفاوضات مصمحة )إسرائيمية( نظرًا لحاجتيا لمحصوؿ عمى ضمانات 
القروض األمريكية, كما أنيا مصمحة أمريكية لتسجيؿ نوع مف النجاح في ممؼ الصراع التاريخي 
بيف العرب و)إسرائيؿ(, مستفيدة مف الظروؼ التي نشأت في أعقاب حرب الخميج الثانية؛ وكذلؾ 
الحاجة إلى الصوت المؤيد لػ)إسرائيؿ( في الواليات المتحدة, عشية االستحقاؽ االنتخابي الرئاسي 

 السابؽ هقرار  األب عمى إلغاء الرئيس األمريكي بوش . لذلؾ أقدـ1992في الواليات المتحدة لمعاـ 
ر, تـ تقديـ ضمانات قروض بقيمة عشرة مميارات دوالكما  (,اإلسرائيمية)بتجميد ضمانات القروض 

إال أف ذلؾ لـ يمكِّنو مف الفوز بوالية ثانية, فقد تمكف بيؿ كمينتوف مف الحزب الديمقراطي مف الفوز 
 .1993في االنتخابات التي جرت في يناير 
( رؤية مختمفة عف سمفو بوش األب الذي كاف 2001 – 1993حمؿ الرئيس بيؿ كمينتوف )

يميؿ إلى التدخؿ العسكري المباشر لحماية المصالح األمريكية, فقد كانت إدارة كمينتوف تتبنى 
(. كما أنيا كانت تميؿ 9: 2012سياسة )االحتواء المزدوج( تجاه منطقة الخميج العربي )محمد, 

العقوبات االقتصادية التي يفرضيا مجمس األمف وتخضع لمشرعية الدولية؛ تجاه ما ؽ إلى تطبي
وضمف السياسة األمريكية  تسميو )الدوؿ المارقة(, أكثر مف اعتمادىا عمى التدخؿ العسكري.

الدائمة تجاه )إسرائيؿ(, استمرت إدارة كمينتوف بالتأكيد عمى التزاميا بالعبلقات االستراتيجية معيا, 
التي تكفؿ ضماف أمنيا وتفوقيا, في الوقت الذي أكدت فيو استمرار سعييا لتحقيؽ تسوية إلنياء و 

 الصراع الدائر في المنطقة.
 -مف حزب العمؿ-وقد تزامف وصوؿ كمينتوف إلى الرئاسة تقريبًا؛ مع وصوؿ اسحاؽ رابيف 

تقاربة إليجاد حؿ تفاوضي إلى رئاسة الوزراء في )إسرائيؿ(, وكاف كؿ منيما يحمؿ رغبة؛ ورؤية م
لمصراع في الشرؽ األوسط, األمر الذي ساعد في تعزيز العبلقات األمريكية )اإلسرائيمية(. في ىذه 
اآلونة كانت المفاوضات الجارية في واشنطف قد تعثرت, ووصمت إلى طريؽ مسدود, األمر الذي 

ة, التقت فييا )إسرائيؿ( ألوؿ حدا باألطراؼ إلى فتح مسار تفاوضي سري في أوسمو برعاية نرويجي
مرة بشكؿ رسمي مع منظمة التحرير الفمسطينية. وقد تمخضت ىذه المفاوضات عف التوقيع عمى 

: 2014)البدري,  13/9/1993اتفاؽ إعبلف المبادئ الذي جرى في واشنطف برعاية أمريكية في 
األوحد عالميًا, القادر  (, ومف ىنا باتت الواليات المتحدة في نظر الكثيريف؛ البلعب173-175

 عمى فرض إرادتو عمى مختمؼ األطراؼ.
عمى إثر اتفاؽ أوسمو؛ تشكَّمت السمطة الفمسطينية, وعادت معظـ قيادات منظمة التحرير 
الفمسطينية إلى الضفة الغربية وقطاع غزة, وكاف االتفاؽ يقضي باستكماؿ التفاوض حوؿ قضايا 

بعد خمس سنوات. غير أف )إسرائيؿ( تمكأت وماطمت في  الحؿ النيائي, وقياـ دولة فمسطينية
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تطبيؽ االتفاؽ, بحجة تصاعد عمميات المقاومة اإلسبلمية, في ظؿ زيادة حدة التطرؼ اإلسرائيمي 
الرافض لعممية التسوية, التي أفضت في النياية إلى تصفية رابيف عمى يد أحد المتطرفيف الييود في 

شدد بنياميف نتنياىو مف حزب الميكود إلى رئاسة الوزراء في , وصعود اليميني المت4/11/1995
 . (1)(2015)سيغؼ,  1996انتخابات مايو 

كانت سياسة نتنياىو تبنى العنؼ والتشدد في التعاطي مع الحالة الفمسطينية, فعمد إلى 
 االغتياالت ضد عناصر المقاومة. وشيدت األوضاع مزيدًا مف التصعيد بعد اندالع ىبة األقصى

, عمى خمفية السياسات التيويدية لبلحتبلؿ اإلسرائيمي في القدس, واجراء الحفريات 1996عاـ 
تحت أساسات المسجد األقصى, كما أضحى مسار أوسمو متعثرًا بشكؿ خطير. في ظؿ ىذه البيئة 
شديدة التوتر واالضطراب, وحالة فقداف األمف في المجتمع الصييوني, خسر الميكود االنتخابات 

 , وفاز اييود باراؾ برئاسة الوزراء في )إسرائيؿ(.1999تي جرت في عاـ ال
تـ استئناؼ المفاوضات في عيد باراؾ, برعاية أمريكية, فاستضافت الواليات المتحدة  

طرفي النزاع في كامب ديفيد, ومارست الضغط بشكؿ كبير عمى الوفد الفمسطيني لمقبوؿ برؤية 
شديدة التوتر والتعقيد, انتفض الشعب الفمسطيني في  باراؾ لمحؿ. وفي ظؿ ىذه الظروؼ

موجات مف  ة, إثر اقتحاـ شاروف لممسجد األقصى, فاجتاحت األراضي الفمسطيني29/9/2000
المقاومة, قوبمت بالعنؼ )اإلسرائيمي( المتصاعد. ىذه التطورات المتبلحقة كانت قاصمة لظير 

األزمة, واالنسداد الشديد لؤلفؽ السياسي لمسار  مشروع أوسمو, وبدا واضحًا أنو دخؿ في حالة مف
 التسوية.

عادة  عمى الرغـ مف كؿ ىذه التطورات؛ واخفاؽ الرعاية األمريكية في تصحيح المسار, وا 
القاطرة إلى السكة؛ بقيت العبلقات األمريكية )اإلسرائيمية( تشيد مزيدًا مف التطور والتشابؾ الواسع, 

توقيع االتفاؽ االستراتيجي سرائيؿ( عمى كافة الصعد والمستويات, فتـ وتنامى الدعـ األمريكي لػ)إ
 . (2)(2017)المعرفة,  1996والتعاوف العسكري بيف الدولتيف في إبريؿ 

وأخذت الواليات المتحدة تتبنى بشكؿ كامؿ وجية النظر )اإلسرائيمية(, وتعمؿ بكؿ السبؿ؛ 
عمى استرضاء جماعات الضغط الصييونية في الواليات المتحدة, لدرجة إعبلف كمينتوف؛ عشية 

 لدىموافقة البيت األبيض عمى نقؿ السفارة األمريكية ؛ 1996انتخابات الرئاسة األمريكية في عاـ 
بالمدينة المقدسة عاصمة  وما ينطوي عمى ذلؾ مف اعتراؼ ,القدس إلىمف تؿ أبيب  (,سرائيؿإ)

لػ)إسرائيؿ(. كما حظيت )إسرائيؿ( بتأييد واسع مف واشنطف, عندما شنت عدوانيا عمى لبناف في 
, فيما ُسمي بعممية عناقيد الغضب. باإلضافة إلى منعيا مجمس األمف مف 1996صيؼ العاـ 

سرائيؿ( عمى مصادرتيا ألراٍض فمسطينية في القدس, مف خبلؿ استخداميا لحؽ النقض إدانة )إ
 الفيتو.

                                                           
(

1
)  https://ar.qantara.de/content.. 

(
2
)  https://marefa.org 
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استمرت الواليات المتحدة عمى نفس المنواؿ, في عبلقتيا مع )إسرائيؿ( خبلؿ الفترة المتبقة 
, حتى نياية 2000مف والية كمينتوف الثانية, في ظؿ تصاعد انتفاضة األقصى التي اندلعت عاـ 

, بعد أشير قميمة مف انتخاب شاروف رئيسًا لوزراء 2001يتو وانتخاب جورج بوش االبف سنة وال
سبتمبر في  11)إسرائيؿ(. فالتقى قطبي التطرؼ والعنؼ, إيذانًا بوالدة مرحمة جديدة, أعقبت زلزاؿ 

ما , وما نتج عنو مف ارتدادات وتداعيات عمى المنطقة العربية ورب2001الواليات المتحدة سنة 
 عمى العالـ بأسره.

يرى الباحث أف األحداث الكبيرة التي شيدتيا ىذه الحقبة مف تفكؾ االتحاد السوفيتي 
وانييار المنظومة الشرقية وما نتج عنيا مف تحوؿ النظاـ العالمي إلى نظاـ أحادي القطبية وىيمنة 

جة حرب الخميج الثانية, الواليات المتحدة عمى القرار الدولي, وازدياد حالة التفكؾ العربي نتي
وتصاعد التأييد والدعـ األمريكي لػ)إسرائيؿ(؛ كميا عوامؿ ميدت بشكؿ كبير إلى وجود جو عاـ 
لدى العرب والفمسطينييف يدفع لبلنخراط في مشروع التسوية, والتساوؽ مع الطروحات األمريكية 

 الرامية إلنياء الصراع في المنطقة وفؽ الرؤية اإلسرائيمية.
جة غياب الرؤية العربية المشتركة؛ وفقداف التأثير والثقؿ عمى المسرح الدولي؛ والعجز ونتي

واالحباط الفمسطيني؛ وعدـ تقدير الموقؼ بشكؿ واقعي؛ دخمت األطراؼ العربية في مأزؽ التسوية 
 دافعة الستحقاقاتيا الباىظة, دوف تحقيؽ األىداؼ والثمار المرجوة منيا عربيًا وفمسطينيًا.  
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 خالصة الفصل الثاني

مف خبلؿ استعراض المراحؿ التي مرت بيا العبلقات األمريكية )اإلسرائيمية(, يتضح أنيا 
أخذت مسارًا متدحرجًا ومتصاعدًا مف التطور, غير أنيا لـ تكف ضعيفة أو عادية في يوـ مف 
األياـ. بؿ كانت منذ البداية قوية, ثـ أخذت في سمسمة مف مراحؿ الترقي حتى باتت تشكؿ حالة 

 مف الشراكة والتحالؼ االستراتيجي.  فريدة 

وقد شكمت الحرب العالمية الثانية بداية حقبة عالمية جديدة, كاف ليا بالغ األثر عمى 
منطقة المشرؽ العربي واإلسبلمي, ورثت الواليات المتحدة خبلليا االمبراطوريات القديمة التي أفؿ 
نجميا, وأضحت إحدى أقوى قوتيف عالميتيف, إلى أف تفككت قوة االتحاد السوفيتي عقب نياية 

حرب الباردة, فانفردت الواليات المتحدة بالييمنة عمى العالـ كقوة أولى, إيذانًا بتحوؿ النظاـ ال
 الدولي مف نظاـ ثنائي القطبية؛ إلى نظاـ أحادي القطبية. 

استفادت )إسرائيؿ( بشكؿ كبير مف مختمؼ المناخات الدولية, فقد كانت رأس حربة في 
حاد السوفيتي, ضمف سياسة االحتواء التي مارستيا الواليات االستراتيجية األمريكية لمواجية االت

المتحدة خبلؿ الحرب الباردة. وبعد انتياء تمؾ الحقبة؛ حافظت )إسرائيؿ( عمى أىميتيا وثقميا في 
االستراتيجية األمريكية لمحاربة ما يسمى باإلرىاب, والتصدي لمقوى المناىضة لمييمنة األمريكية 

 في المنطقة. 

عبلقات بيف الطرفيف حتى وصمت إلى مستوى الشراكة والتحالؼ االستراتيجي, تطورت ال
, حيث بقي ىذا المستوى مف العبلقة ىو السائد بيف الطرفيف طواؿ العقود 1967سيما بعيد العاـ 

البلحقة. وما عدا ذلؾ مف بعض التوترات والتناقضات؛ فيي لحظية وعابرة, تعكس ُبعدًا تكتيكيًا 
رضات في التفاصيؿ عمى األرجح, أو نوع مف المناورة السياسية, ليا عبلقة بتشابكات ناتجًا عف تعا

المصالح األمريكية مع األطراؼ العربية واإلسبلمية؛ أما المستوى االستراتيجي فقد حافظ عمى 
 مستواه طواؿ الفترة الماضية, بؿ أنو يشيد تطورًا وتناميًا باستمرار. 

تاريخية الماضية؛ أف َثمَّة قاسمًا مشتركًا بيف اإلدارات وكاف البلفت طواؿ الحقبة ال
األمريكية المتعاقبة؛ وبما يشكؿ إجماعًا بينيا؛ ىو االستمرار في دعـ )إسرائيؿ( وضماف أمنيا 
وتفوقيا. مع فوارؽ في درجة حماس ىذه اإلدارات في ىذه المسألة, بناًء عمى معطيات وعوامؿ 

دارتو, والمنبثقة مف قناعاتو وأفكاره عديدة متداخمة, منيا درجة الحم اس الشخصي لمرئيس وا 
الشخصية؛ وتوجياتو الحزبية؛ وميولو الفكرية, ومنيا مستوى الضغوط الداخمية, ومنيا تقدير 
المصمحة العميا لمواليات المتحدة, والتوازف بيف مختمؼ االطراؼ الدولية, ومنيا بيئة النظاـ الدولي, 

 اـ في ساحات دولية أخرى.ودرجة االنشغاؿ واالىتم
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( اإلسرائيميي عممية السبلـ بيف الدبموماسية األمريكية والصراع العربالمعنوف: )في كتابو ف
, 1967لمسياسة األمريكية, منذ عاـ الموقؼ الثابت أف ( 1)(ولياـ كوانتبيَّف السياسي األمريكي )

وىذا الموقؼ يتـ تنفيذه مف إلسرائيؿ, يمتـز بو جميع الرؤساء األمريكييف, ىو الدعـ الكامؿ والذي 
 . Quandt, 2001:5)) كؿ رئيس بطريقتو الخاصة قبؿ

وكاف التطور األىـ في أواخر تمؾ الحقبة ىو فتح خطوط المفاوضات العربية والفمسطينية 
مف ناحية واإلسرائيمية مف ناحية أخرى, ضمف مسار التسوية لمصراع العربي اإلسرائيمي, برعاية 
أمريكية. وقد كاف لفتح ىذا المسار مصمحة أمريكية )إسرائيمية( مشتركة, تيدؼ إلى تصفية القضية 
نياء حالة الصراع والتوتر الدائر, وتحقيؽ االستقرار واليدوء في المنطقة لحماية أمف  الفمسطينية وا 

التالي فقد )إسرائيؿ( مف ناحية؛ وضماف انسياب وتدفؽ المصالح األمريكية مف ناحية أخرى. وب
ساىـ االنخراط في مسار التسوية والمفاوضات في خمؽ مناخات جديدة عمى صعيد تطور العبلقات 
األمريكية اإلسرائيمية, رغـ تعثر ىذا المسار وعدـ تحقيؽ أي انجازات جوىرية عمى المستوى العربي 

 والفمسطيني.

  

 

                                                           

مف أبرز خبراء أمريكا في شئوف الشرؽ األوسط والصراع العربي اإلسرائيمي, عمؿ مساعدًا لمستشار (  ولياـ كوانت: ىو 1)
األمف القومي في عيد الرئيس األمريكي كارتر, وأسيـ في التوصؿ إلى اتفاقيات كامب ديفيد, وىو حاليًا كبير الباحثيف 

 (.http://www.ektab.comفي مؤسسة بروكنجز لؤلبحاث )
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 انفصم انثانث

من  انسياسة اخلارجية األمريكية جتاه )إسرائيم(
 انذاخم يف انفرتة

 (و1024 – 1002)
 

  انذػىانسياست انخارجيت األيريكيت حجاه  :األولانًبحث 

 )إسرائيم(.نـ انسياسي 

 :انسياست انخارجيت األيريكيت حجاه  انًبحث انثاني

 )إسرائيم(.نـ انًساػذاث انؼسكريت واألينيت 

  انسياست انخارجيت األيريكيت حجاه  :انثانثانًبحث

 )إسرائيم(.نـ انًساػذاث االقخصاديت 

 خالصت انفصم انثانث 
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 المبحث األول:

 السياسة الخارجية األمريكية تجاه الدعم السياسي لـ)إسرائيل(

اعتمدت )إسرائيؿ( بشكؿ كبير منذ نشأتيا وحتى اآلف؛ عمى التأييد والدعـ السياسي 
حتى وصؿ إلى مستوى  ,(1)(2010)بشارة,  1967ىذا الدعـ بعد عدواف العاـ األمريكي, وترسخ 

الشراكة االستراتيجية في بداية السبعينات بعد وصوؿ الرئيس نيكسوف إلى الرئاسة. وباتت )إسرائيؿ( 
جزءًا أصيبًل مف مسار السياسة الخارجية األمريكية, دوف أف تخضع جوىريًا لتقمباتيا. ولـ يختمؼ 

ب الرؤساء واإلدارات المتعاقبة, سوى في الدعـ والتأييد السياسي األمريكي لػ)إسرائيؿ( عمى مدى تقم
مستوى ىذا الدعـ وقوتو. بؿ إف موضوع دعـ )إسرائيؿ( كاف وال يزاؿ موضع تنافس وسباؽ بيف 

 الرؤساء األمريكييف, سيما في فترة التنافس االنتخابي وصراع الحزبيف األساسييف عمى الحكـ. 

لمراحؿ سيما أعضاء كما سيطرت عمى مختمؼ الساسة األمريكاف وفي مختمؼ ا
أف )إسرائيؿ( ىي الدولة الوحيدة في الشرؽ األوسط التي تستطيع الواليات »الكونجرس؛ فرضية 

, والذي عبر عنيا النائب الديمقراطي «المتحدة االعتماد عمييا وال تستطيع االعتماد عمى غيرىا
ت ومتطمبات )إسرائيؿ( )جوزيؼ ماركوماؾ(. وقد دفعت ىذه الفرضية بقوة باتجاه تبني كافة طمبا

في كافة المجاالت, مف ِقَبؿ الواليات المتحدة, وكاف الكونجرس ىو أبرز المؤسسات التي كانت وال 
تزاؿ مندفعة بيذا االتجاه. والثبات في الموقؼ األمريكي الرسمي في دعـ ومساندة )إسرائيؿ(؛ 

بتًا لمسياسة األمريكية منذ عاـ إف ىناؾ موقفًا ثا»كبلـ )ولياـ كوانت( حيث يقوؿ:  بوضوح يعكسو
, يمتـز بو جميع الرؤساء األمريكييف, وىو الدعـ الكامؿ لػ)إسرائيؿ(, عمى أف ينفذه كؿ رئيس 1967

 . (Quandt, 2001:5) «بطريقتو الخاصة

وعمى الرغـ مف ذلؾ؛ إال أنو توجد فوارؽ نسبية بيف اإلدارات األمريكية المختمفة في 
, تتمثؿ في درجة الحماس واالندفاع؛ وبالتالي الدعـ والمساندة بشتى أنواعيا, التعاطي مع )إسرائيؿ(

ليا عبلقة بما يحكـ ىذه اإلدارة مف رؤى وتوجيات مصمحية قومية أو أيديولوجية دينية, أو ما يطرأ 
مف أحداث وظروؼ معينة, تدفع ىذه اإلدارة باتجاىات معينة. كما حدث مع إدارة بوش االبف الذي 

سبتمبر  11, بخمفياتو الفكرية والدينية, وتأثير أحداث 2001يناير  20لى الرئاسة في صعد إ
 عمى مجريات األحداث والسياسة األمريكية بشكؿ عاـ, كما سيتضح فيما بعد. 2001

 البعد الديني عند بوش االبن:

بدأ التغيير الجذري في حياة جورج دبميو بوش واتجاىو نحو التديف؛ عمى يد الداعية 
وىو مف قادة اليميف  -المسيحي العالمي القس آرثر بميست. كما كاف لصديقو القس بيمي جراىاـ 

                                                           
(

1
)   https://www.youtube.com/watch?v=ZJ8FIzBHDHo 
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 تأثيرًا كبيرًا أيضًا في ذات االتجاه, فقد استطاع نقؿ بوش مف حياة االنحبلؿ إلى التديف –المسيحي 
األصولي المتشدد. ىذا باإلضافة إلى تأثير "فرنكميف جراىاـ" وىو ابف القس بيمي جراىاـ, وىو 

 (.133: 2011الشخص الذي قاـ بتأدية الصموات عند تنصيب الرئيس بوش االبف )الغوؿ, 

وقد بدت مبلمح التديف واألصولية عند بوش االبف واضحة في الكثير مف أفكاره وأقوالو 
تبلوتو اليومية لفقرات مف اإلنجيؿ, ومف الكتاب المقدس الذي يشمؿ التوراة واإلنجيؿ,  ومواقفو. فمف

إلى قراءة الكتب الدينية مثؿ كتاب القسيس )أوزالد شامبرز(, الذي كاف يعظ الجنود البريطانييف 
واالسترالييف, ويحثيـ عمى الزحؼ إلى القدس وانتزاعيا مف أيدي المسمميف. ومرورًا بتوجياتو 

 أفغانستاف بغزو أمره مف ىو الربوقراراتو السياسية حيث زعـ في أحد تصريحاتو الصحفية؛ أف 
(. وقد كاف لتصريحاتو عقب أحداث الحادي عشر مف سبتمبر دالالت 2003, مرقص(راؽ والع

 تأخذ وؼس الصميبية حممتنا إف»دينية أصولية واضحة, بؿ أنو أعطاىا صبغة صميبية عندما قاؿ: 
. كما أنو كاف يشعر بأنو ُممَيـ مف الرب وأف سياساتو ىي انعكاس «حضارات حرب إنيا»و «وقتاً 

 (. 138-134: 2011لئلرادة اإلليية, وكاف ممتزمًا بأداء الصموات والطقوس الدينية )الغوؿ, 

والتصريحات واألقواؿ التي تشير إلى المنطمقات الدينية عند جورج دبميو بوش كثيرة 
ميعيا حجـ التأثير الذي يمعبو البعد الديني في توجياتو في السياسة الخارجية, ومتعددة, تعكس ج

وخصوصًا ما يتعمؽ بػ)إسرائيؿ(, والصراع العربي اإلسرائيمي عمومًا, ونظرتو وتعاممو تجاه العرب 
والمسمميف بشكؿ أعـ. كما تعتبر إدارة الرئيس بوش االبف مف أكثر اإلدارات التي ضمت العديد مف 

خصيات الرفيعة والميمة ذات الميوؿ الدينية واألصولية مف اليميف المسيحي والمحافظيف الجدد, الش
ممف ُعرفوا بتيار الصييونية المسيحية في الواليات المتحدة األمريكية. وعميو فإنو يمكف القوؿ أف 

دارات (, وىي مف أكثر اإل150: 2010إدارة بوش االبف قد ُصبغت بصبغة دينية يمينية )جابر, 
 تطرفًا وتدينًا في تاريخ الواليات المتحدة األمريكية.

 :الجدد والمحافظين المسيحي باليمين بوش عالقة

مف خبلؿ تحميؿ العديد مف التصريحات واألفكار التي أطمقيا جورج دبميو بوش, وحتى 
المواقؼ التي كانت تعبر عف نيجو السياسي, والتي سبؽ االستشياد بالكثير منيا؛ يتضح أف 
الرئيس بوش االبف يؤمف بمعتقدات اليميف المسيحي, وأف ىذه المعتقدات تشكؿ أرضية ميمة 

وجياتو, سيما عمى الصعيد الخارجي. وبالتالي يمكف القوؿ أف بوش االبف كاف لصياغة سياساتو وت
 ينتمي لميميف المسيحي, الذي كاف لو بالغ األثر في رسـ سياسات إدارة بوش وتوجياتيا. 

أما فيما يتعمؽ بانتماء بوش االبف لتيار المحافظيف الجدد, فيرى الكثيروف أنو ينتمي ليذا 
ذلؾ إلى التطابؽ الكبير في مواقؼ وأقواؿ وآراء الطرفيف, غير أف آخريف يروف التيار, ويستندوا في 

أف المسألة ليست انتماًء؛ بقدر ما ىي التقاء في األفكار والمصالح. وفي ىذا السياؽ يرى )باتريؾ 
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بوكناف( أف األفكار التي عبر عنيا غير مرة, ال تمثؿ أفكاره الحقيقية, بدليؿ أنو كاف يعارض 
سياسات كمينتوف الخارجية التدخمية, وأنو كاف يرفض أف تمعب الواليات المتحدة دور شرطي ويديف 

العالـ. وحسب بوكناف فإف األفكار التي كاف جورج دبميو بوش يصدح بيا؛ مصدرىا المحافظيف 
 الجدد, الذيف كاف ليـ بالغ األثر في أفكار وتوجيات بوش االبف, سيما وأنيـ كانوا يشكِّموف الثقؿ
األكبر في إدارتو, فكاف منيـ نائب الرئيس ديؾ تشيني, ووزير الدفاع دونالد رامسفيمد, ووزير العدؿ 

 (.147: 2011غاري شميت, وزلماي خميؿ زاد, والعديد غيرىـ )الغوؿ, 

وبغض النظر عف انتماء الرئيس جورج دبميو بوش إلى تيار المحافظيف الجدد مف عدمو, 
قت مع أفكار المحافظيف الجدد في العديد مف القضايا )الجيوسي, إال أف أفكار بوش قد تبل

, وكاف تأثيرىـ واضحًا في مختمؼ السياسات والمواقؼ 11/9(, سيما بعد أحداث 52: 2014
 والتوجيات التي سمكتيا إدارتو.

 عمى السياسة الخارجية لبوش االبن: 33/7تأثير أحداث 

كبيرًا, فميس مف  11/9كاف حجـ التحدي الذي واجيتو الواليات المتحدة عمى إثر ىجمات 
السيؿ عمى دولة بيذا الحجـ أف تتمقى مثؿ ىذه الضربات القوية والمركزة والُميينة, دوف أف يكوف 
ليا ردة فعؿ وتداعيات كبيرة تتناسب مع حجـ ىذه الدولة وثقميا ونفوذىا العالمي وكبريائيا. 

اندفعت الواليات المتحدة إلى إحداث تحوؿ كبير في سياساتيا الخارجية, سيما تجاه العالـ العربي ف
التي تضمنت فكرة التدخؿ  20/9/2002واإلسبلمي, وتمت صياغة استراتيجيتيا الجديدة في 

دخاؿ مبدأ الحروب االستباقية إلى العقيدة الدفاعية األمريكية , والذي المباشر والتدخؿ االنتقائي, وا 
. كما تحولت النظرة األمريكية لمعالـ (1)(2011تـ استبدالو بمصطمح الحروب الوقائية )عواد, 

الخارجي إلى نظرة حدية, فتعاممت مع الدوؿ األخرى عمى اعتبار تصنيفيا إلى محوريف, محور 
الخير ومحور الشر, بؿ أنيا ساوت بيف الدوؿ التي تدعـ )اإلرىاب( أو التي تتغاضى عنو أو التي 

 (. 56: 2004ى اإلرىابية نفسيا )الجيوسي, ال تقؼ بوضوح إلى جانب الواليات المتحدة؛ وبيف القو 

ىذا التصنيؼ منح الواليات المتحدة نوع مف "الشرعية األخبلقية" لمتعامؿ مع مف تصنفيـ 
ضمف محور الشر باستخداـ القوة المسمحة, والغزو واالحتبلؿ إذا لـز األمر, بذريعة الدفاع عف 

ب الطابع العسكري عمى توجيات أدارة (. وقد غم15: 2009األمف القومي األمريكي )الشاىر, 
بوش االبف ونظرتيا لمتعاطي مع الدوؿ التي ال تتفؽ مع السياسة األمريكية أو تصنفيا عمى أنيا 
دوؿ مارقة أو أنيا ضمف محور الشر, فانطمقت الواليات المتحدة بحمبلتيا العسكرية في الشرؽ 

(, تطبيقًا الستراتيجيتيا الجديدة 208: 2011األوسط, فغزت أفغانستاف واحتمت العراؽ )الغوؿ, 
 . 11/9التي تبمورت عمى خمفية ىجمات 

                                                           
(

1
) http://www.grenc.com/show_article_main.cfm?id=22500 
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انعكس ىذا التحوؿ الحاد في االستراتيجية األمريكية بشكؿ مباشر عمى العبلقات األمريكية 
اإلسرائيمية, فقاَبَؿ العداء الحاد والنظرة السوداوية مف قبؿ اإلدارة األمريكية تجاه المسمميف والعرب, 

عـ وتأييد أمريكي أوسع إلسرائيؿ, وتبِني لمختمؼ مواقفيا وسياساتيا, مع ضوء أخضر د
. وقد 2008العتداءاتيا المتكررة, كما حصؿ مف عدواف )إسرائيمي( عمى غزة في نياية عاـ 

استفادت )إسرائيؿ( مف حالة العداء والييجاف األمريكي الناتج عف ىذه األحداث, في التحريض 
لفمسطينييف, وتصوير المقاومة الفمسطينية عمى أنيا إرىاب, تعاني منو )إسرائيؿ( اإلضافي عمى ا

 (.9: 2009كما تعاني الواليات المتحدة مف )اإلرىاب( اإلسبلمي! )كريستيسوف, 

 في ظل إدارة بوش االبن: (إسرائيل)لـ األمريكي السياسي الدعم

لمتحدة األمريكية, منيا وصوؿ عدة متغيرات ميمة عمى صعيد الواليات ا 2001شيد العاـ 
إدارة جورج دبميو بوش لمحكـ, بتركيبتيا التي تتشكؿ مف مجموعة مف أقطاب اليميف المسيحي 

سبتمبر  11والمحافظيف الجدد, التيار األكثر تناغمًا واتساقًا مع الرؤية اإلسرائيمية, ومنيا أحداث 
لواليات المتحدة األمريكية الخارجية سيما في التي شكمت منعطفًا تاريخيًا بالغ األىمية في سياسات ا

الشرؽ األوسط؛ وما نتج عنيا مف موجات مف العداء والكراىية تجاه العرب والمسمميف, ُترجمت إلى 
 حمبلت عسكرية لمحاربة ما ُيسمى باإلرىاب. 

 أخذت السياسة الخارجية األمريكية تجاه )إسرائيؿ( في تمؾ الفترة منحًى تصاعديًا كبيرًا,
حيث تـ توظيؼ مجموع المتغيرات التي حدثت آنذاؾ توظيفًا كبيرًا, سواء مف طرؼ أقطاب اإلدارة 
األمريكية ومنظومة صنع القرار في الواليات المتحدة, أو مف طرؼ )إسرائيؿ( ومؤيدييا, حيث 
شكمت مجموعة المتغيرات رافعة ميمة إلحداث المزيد مف االنحياز األمريكي إلسرائيؿ. ويمكف 
تمخيص أىـ المواقؼ والخطوات التي اتخذتيا الواليات المتحدة لػ)إسرائيؿ( في إطار الدعـ السياسي 

 (:10-1: 2009في عيد الرئيس جورج دبميو بوش فيما يمي )كريستيسوف, 

تماىت إدارة جورج دبميو بوش مع الموقؼ والمصمحة اإلسرائيمية بشكؿ كامؿ, سواء عمى  .1
األوسط, أو حربيا عمى )اإلرىاب(, أو موقفيا مف القضية صعيد سياساتيا في الشرؽ 

الفمسطينية, حيث عطَّمت كؿ الوعود والجيود الرامية إلقامة دولة فمسطينية, وأحبطت جميع 
مساعي التسوية. وعمى الرغـ مف أف الدعـ األمريكي إلسرائيؿ بدأ قبؿ إدارة بوش االبف بكثير, 

 ستراتيجية بيف الطرفيف بشكؿ كبير وربما غير مسبوؽ.إال أف ىذه اإلدارة رسخت الشراكة اال

أيدت الواليات المتحدة السياسات واالجراءات اإلسرائيمية ضد الفمسطينييف, مف االستمرار في  .2
بناء المستوطنات, وتأييد ضـ )إسرائيؿ( لمكتؿ االستيطانية, وحصار الضفة الغربية, وبناء 

(, والتنكر لنتائج االنتخابات الديمقراطية 4: 2004الجدار العازؿ, ورفض حؽ العودة )جولد, 
وتشجيع االنقساـ الفمسطيني, وتأييد سياسة االغتياالت في سياؽ محاربة المقاومة  2006عاـ 
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الفمسطينية, التي وصمتيا باإلرىاب متساوقة مع الوجية والحممة األمريكية ضد )اإلرىاب(, 
, وقبميا 2008ديسمبر  27وانيا عمى غزة في ومف ذلؾ منحيا غطاًء مطمقًا إلسرائيؿ في عد

 .2006عمى لبناف في يوليو 

قدمت الواليات المتحدة خدمة استراتيجية كبرى جراء حمبلتيا العسكرية, خصوصًا في غزوىا  .3
, حيث تـ إسقاط أحد أىـ الدوؿ العربية قوًة ومكانًة, سيما وأنيا 2003واحتبلليا لمعراؽ عاـ 

ريخ خبلؿ حرب تحرير الكويت التي شنيا التحالؼ األمريكي سنة ىاجمت )إسرائيؿ( بالصوا
1991. 

ربما لـ تشيد اإلدارات األمريكية السابقة تركيبة أكثر والًء وتأييدًا إلسرائيؿ مف تركيبة إدارة بوش  .4
االبف, التي كاف جؿ أقطابيا مف المحافظيف الجدد واليميف المسيحي, الذيف تقمدوا مناصب 

الدولة وكاف مف بينيـ ييود مثؿ إليوت إبرامز. أدى ذلؾ إلى تقوية نفوذ رفيعة في مفاصؿ 
 وتأثير الموبي الصييوني في الواليات المتحدة بشكؿ كبير جدًا. 

استبعاد الفمسطينييف مف الخطاب السياسي األمريكي, وعف أجندة كافة التيارات الرئيسية  .5
أي مف ىذه المكونات تحمؿ تطمعات الشعب وُصناع الرأي العاـ في الواليات المتحدة, ولـ يعد 

الفمسطيني ومظالمو, فقد أضحت صورتو أْبيت مف أف تحظى بأي اىتماـ, بؿ أنيا ُوِصَمت 
بالتخمؼ والضعؼ واإلرىاب, وأنيـ ال ينتسبوف إلى العالـ المتحضر مثؿ )إسرائيؿ( والغرب! 

ة جدًا, وأضحى النظر ليا مف وبالتالي تراجع االىتماـ بالقضية الفمسطينية إلى درجة متأخر 
 أدنى األولويات.

 في ظل إدارة أوباما: (إسرائيل)لـ األمريكي السياسي الدعم

رغـ المواقؼ المتوترة وحالة الفتور التي خيمت عمى العبلقة بيف إدارة الرئيس أوباما وبيف 
بلقة األقؿ حميمية بيف الحكومة اليمينية بزعامة رئيس الوزراء اإلسرائيمي بنياميف نتنياىو, ورغـ الع

الطرفيف؛ فقد استمر الدعـ السياسي األمريكي لػ)إسرائيؿ( في عيد أوباما بنفس الزخـ المعتاد تقريبًا. 
ربما لـ تكف بنفس االندفاع السابؽ في عيد بوش االبف, الذي أثرت عميو الدوافع األيدولوجية بشكؿ 

 دعـ العسكري والسياسي واالقتصادي.الفت, إال أنيا حافظت عمى الخط العاـ لمستويات ال

 العمومية الجمعية في قرار 18 في ظؿ إدارة أوباما حوالي المتحدة الواليات عطمت فقد
 الدولة المتحدة الواليات تكان مناسبات خمس وفي. 2014 عاـ )إسرائيؿ( ضد المتحدة لؤلمـ

 كما .المتحدة لؤلمـ التابع اإلنساف حقوؽ مجمس في )إسرائيؿ( ضد إجراءات تعارض التي الوحيدة
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 ما حوؿ العمومية لمجمعية جمسة تنظيـ في األوروبي واالتحاد (إسرائيؿ) المتحدة الواليات شاركت
 .(1)(2016)خميؿ,  المتحدة األمـ تأسيس منذ نوعيا مف األولى كانت, لمسامية العداء يسمى

وقد استمرت المواقؼ األمريكية الداعمة لػ)إسرائيؿ( باألفعاؿ واألقواؿ, ففي إطار دفاعو عف 
خبلؿ لقائو مع  أوباما أعرب)إسرائيؿ( جراء أعماؿ المقاومة الفمسطينية في الضفة الفمسطينية؛ 

 يؿ()إسرائ مع تضامنو عف 9/11/2015رئيس الوزراء اإلسرائيمي بنياميف نتنياىو في واشنطف في 
 أقوى البمديف بيف األمنية العبلقات أف وزعـ الغربية, الضفة في (مؤخراً  المتزايدة العنؼ أعماؿ) ضد
 ضد الفمسطيني العنؼ ؛العبارات بأقوى ديفأُ  أنني تماماً  أوضح أف أود» :قائبلً  مضى, وقت أي مف

 الحؽ لدييا فقط ليس (إسرائيؿ) بأف القوية قناعتي أخرى مرة وأكرر األبرياء, اإلسرائيمييف المواطنيف
 العسكري التعاوف إف» بالقوؿ: واستمر, «بذلؾ تقوـ أف واجبيا مف بؿ نفسيا, حماية في

 البمديف, تاريخ في إدارتيف أي بيف األقوى ىو حالياً  (إسرائيؿ)و المتحدة الواليات بيف واالستخباراتي
ف  أيضاً  بؿ ,(إسرائيؿ) لدولة التزامنا مف جزءاً  فقط نعتبره ال إلسرائيؿ قدمونُ  الذي العسكري العوف وا 
 .(2)(2015)الجزيرة نت,  «المنطقة في األميركي لؤلمف التحتية البنية مف جزءاً 

وحوؿ الدعـ البلمحدود الذي قدمتو إدارة أوباما لػ)إسرائيؿ(؛ يتحدث الكاتب األمريكي 
امتيازات لػ)إسرائيؿ( أكثر مما إف إدارة أوباما أعطت »بقولو:  Josh Ruebner)جوش روبنر( 

كانت تتوقع وتأمؿ, وأنيا منحتيا دعمًا غير مشروط )...( فمف ناحية؛ يوجد أوباما الذي أبدى 
التعاطؼ مع الحؽ الفمسطيني, لكنو لـ يفعؿ شيئًا السترداده, بؿ عمى العكس, مف الناحية األخرى؛ 

يس أمريكي في التاريخ الحديث, وعمؽ يوجد أوباما ساند )إسرائيؿ( بقوة, حتى أكثر مف أي رئ
  (Ruebner, 2013) «العبلقات العسكرية معيا

 عف نقؿ األمريكية الدفاع وزارة باسـ المتحدث أف بوست واشنطفصحيفة  ذكرتكما 
 العبلقات تاريخ في مسبوقة غير بطريقة تعاونافت (إسرائيؿ)و أمريكا أف البنتاغوف في مسؤوليف
ف العبلقات بأف اعترافو صييوني مسؤوؿ عف الصحيفة ونقمت .بينيما  حكـ أثناء أقرب كانت وا 

 مجاالت في تعزز وربما توسع أوباما إدارة ظؿ في التعاوف غير أف االبف؛ بوش جورجالرئيس 
 أعمدة ومف ,السابقة اإلدارة مسؤولي كبار أحد ابرامز, إليوتكما نقمت الصحيفة أف  .متعددة

 بناءً  عالية نجاح عبلمة أوباما إدارة يعطي» ؛الحالية اإلدارة ناقدي كبار وأحد الجدد, المحافظيف
 أف ويعتقد واإلسرائيمية. األمريكية واألمنية العسكرية العبلقات ممؼ فييا عالجت التي الطريقة عمى

 يسمع لـ إنو يقوؿ فيو رضاىـ, يعني اإلسرائيمييف صمت وأف ,المجاؿ ىذا في ذكية اإلدارة طريقة
 الماضي في كانوا أنيـ حيف في ضيقيـ, عف يعبر حديث أي صييوني ضابط أو مسؤوؿ أي مف

                                                           
(

1
  )http://democraticac.de/?p=34109 

(
2

  )http://www.aljazeera.net/news/presstour/2015/11/10/إلعشائ١ً-اٌؼغىشٞ-اٌذػُ-ترٛع١غ-٠رؼٙذ-أٚتاِا 
  

http://www.aljazeera.net/news/presstour/2015/11/10/أوباما-يتعهد-بتوسيع-الدعم-العسكري-لإسرائيل
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 ديفيد) عمؽبدوره  .(1)(2010)بيت المقدس لمدراسات والتوثيؽ,  «شيء كؿ حوؿ التضايؽ كثيري
 الشرؽ سياسات دراسات معيد لدى األوسط الشرؽ في السبلـ عممية برنامج مدير (ماكوفسكي

مميار دوالر في  38حوؿ االتفاؽ األمريكي اإلسرائيمي عمى منح )إسرائيؿ( مساعدات بمبمغ  ؛األدنى
 إساءة بعدـ لمجميع ميمة رسالة سيكوف االتفاؽ إف» :بالقوؿ, لمدة عشر سنوات؛ 2016العاـ 
 ؛العمؽ فيف ,الفمسطيني والممؼ إيراف مع العبلقة مثؿ قضايا حوؿ البمديف بيف االختبلفات تفسير

 .(2)(2016بالعربي,  CNN) «البعيد األمد عمى )إسرائيؿ( بأمف جداً  ممتزمة أمريكا زالتما

وبالتالي فإف تدني درجة االنسجاـ بيف إدارة أوباما وبيف حكومة نتنياىو؛ لـ تمنع الواليات 
المتحدة مف االستمرار في تقديـ كؿ أشكاؿ الدعـ السياسي لػ)إسرائيؿ(, التي تمقت أكبر كمية مف 
الدعـ خبلؿ فترة أوباما. فمتانة العبلقة بيف البمديف ال يغيرىا الشخوص القائموف بيا, حيث أف 
مؤسسة الرئاسة األمريكية والكونجرس بمجمسيو, وحسابات استراتيجية األمف القومي تدفع الطرفيف 

عمى أي  (. فميس مف السيؿ48: 2014لممحافظة عمى قوة الترابط بينيما وااللتزاـ بو )أبو سيؼ, 
إدارة أمريكية, ميما بمغت حدة التوتر والخبلؼ مع الحكومة اإلسرائيمية, أف ُتخفض مف المستوى 
المعيود لحجـ ونوعية الدعـ المقدـ, ألف مساحة الثوابت في العبلقة بيف البمديف أكبر بكثير مف أف 

 تحتوييا أي خبلفات ناجمة عف تبايف رؤى ومواقؼ قيادتي الطرفيف.

 :لـ)إسرائيل( السياسي الدعم تجاه األمريكية الخارجية السياسة

سيتـ استعراض الموقؼ األمريكي التفصيمي؛ تجاه أىـ القضايا السياسية المفصمية 
لػ)إسرائيؿ(؛ والتي تشكؿ أىمية استراتيجية ليا, وتؤثر بشكؿ مباشر أو غير مباشر عمى وجود ىذه 

 دة ميمة, منيا:الدولة, وعمى مسارىا المستقبمي في جوانب عدي

 الموقف من قضية القدس:

, 2004 ابريؿ 14 تضمنت رسالة الضمانات التي أرسميا جورج دبميو بوش إلى شاروف في
العديد مف النقاط الميمة المتعمقة بالسماح إلسرائيؿ بعدـ تفكيؾ الكتؿ االستيطانية, ومواصمة بناء 
الجدار العازؿ, بما في ذلؾ مدينة القدس, كما أسقطت أية إشارة إلى رفع الحظر اإلسرائيمي عمى 

عف المؤسسات الفمسطينية لمعمؿ في القدس. وقد تحولت ىذه الضمانات إلى قرار صادر 
الكونجرس, الذي تمادى في سياساتو الرامية لتيويد المدينة المقدسة, مف خبلؿ طرحو العديد مف 

 ,Sky News) إلسرائيؿموحدة  كعاصمة بالقدس االعتراؼمشاريع القوانيف التي تيدؼ إلى 
                                                           

(
1
)  http://www.aqsaonline.org/news.aspx?id=3867 

(
2
)  https://arabic.cnn.com/middleeast/2016/09/14/israel-usa-package-aid 



 

81 

 , وربط االعتراؼ األمريكي بالدولة الفمسطينية باعتراؼ المجتمع الدولي بالقدس عاصمة(1)(2017
 موحدة إلسرائيؿ.

في أكثر مف مناسبة عدـ قبوؿ الواليات المتحدة بشرعية فقد أعمف لرئيس باراؾ أوباما أما ا
االستمرار في بناء المستوطنات, مبررا ذلؾ بأف أعماؿ البناء تنتيؾ االتفاقيات السابقة وتقوض 

ء وحدات سكنية جديدة في إف بنا»الجيود المبذولة لتحقيؽ السبلـ. كما أنو حذر )إسرائيؿ( قائبل: 
واإلضرار  ,يساىـ في إثارة حفيظة الفمسطينييف مستوطنات القدس قد يؤدي إلي موقؼ خطير جداً 

أعتقد أف التوسع في بناء المستوطنات في القدس ال يسيـ : »بقولو أضاؼكما «. باحتماالت السبلـ
عدى عف أف  -أف أوباما  . غير«في أمف إسرائيؿ, بؿ سيصعب عمييا إقامة السبلـ مع جيرانيا
فإنو لـ يتمكف مف الصمود في  –مواقفو مجرد تصريحات كبلمية ولـ تخرج إلى الحيز العممي 

توجياتو أماـ ضغوط الكونجرس مف ناحية, وضغوط الموبي الصييوني مف ناحية أخرى, عمى 
 .(2)(2010% مف الشارع األمريكي كاف معارضًا لبلستيطاف )سرور, 74الرغـ مف أف 

ىذا بالطبع عدا التوجو الديني المتأصؿ في العقمية األمريكية وخصوصًا لدى النخب 
الحاكمة, التي ترى أحقية مطمقة لمييود في القدس, وتضفي طابعًا مف القداسة عمى ىذه المدينة 
 وفؽ النظرة البروتستانتية المرتبطة بالمقوالت التوراتية, كما تـ التطرؽ لو بشيء مف التفصيؿ خبلؿ

 الفصؿ األوؿ.

لذلؾ يرى الباحث أف الواليات المتحدة لـ تمارس أي ضغوط حقيقية لمجـ )إسرائيؿ( وثنييا 
عف اجراءاتيا وسياساتيا التيويدية الممنيجة تجاه مدينة القدس, وتوسعيا الشديد في االستيطاف 

لمدينة. وكذلؾ الييودي, في مقابؿ مصادرة األرض وىدـ المباني وطرد السكاف الفمسطينييف مف ا
غبلقو مرارًا أماـ المسمميف, باإلضافة إلى جممة واسعة  اجراء الحفريات تحت المسجد األقصى, وا 

 مف اجراءات التضييؽ عمى حياة السكاف الفمسطينييف مف النواحي االقتصادية والقانونية واألمنية. 

 الموقف من قضية الالجئين:

بلجئيف مف المنظور اإلسرائيمي باعتبارىا أحد أىـ بقيت الواليات المتحدة تنظر إلى قضية ال
ميددات وجودىا, فالدولة الوليدة قامت عمى تشريد شعب آخر باعتمادىا سياسة استيطانية إحبللية, 
وأف عودة البلجئيف الفمسطينييف يشكؿ خطرًا ديموغرافيًا قد يؤدي إلى تقويض )إسرائيؿ(. غير أف 

رغماتية في التعاطي مع قضية البلجئيف, ونادت باستمرار إليجاد الواليات المتحدة اعتمدت سياسة ب
حؿ ليذه القضية, ولـ ُتمانع بعض اإلدارات السابقة مف السماح بعودة أعداد معينة مف البلجئيف, 

                                                           
(

1
 )  https://www.skynewsarabia.com/web/article/1002322 

(
2
)  http://estqlal.com/article.php?id=29337 
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مع توطيف البقية في الدوؿ التي يقيموف فييا, حيث نشطت مشاريع التوطيف التي رعتيا الواليات 
 المتحدة.

 بوش األمريكي الرئيسموقؼ األمريكي مف قضية البلجئيف؛ أنو عندما طرح ومما يعكس ال
 دولة أحقية عمى شدد حيف ,2003 يونيو فياالبف رؤيتو بقياـ دولة فمسطينية؛ استدرؾ ذلؾ 

 ,4 رقـ العقبة قمة في ألقاىا التي كممتو في وذلؾ خالصة, ييودية دولة باعتبارىا بالوجود إسرائيؿ
 وذلؾ النيج نفس وكرر وعاد .الطريؽ خارطة في جاء ما تنفيذ إمكانية عمى الباب حيث أغمؽ

 قضية ذكر عمى يأت ولـ الدولة, ييودية عمى بالتأكيد ,2007 نوفمبر في" أنابوليس" اجتماع خبلؿ
يجاد إطبلًقا, البلجئيف  مف وبالطبع ,الدولية القرارات عف بعيًدا الفمسطينية لمقضية مناسب حؿ وا 

 خبلؿ مف األمريكية المتحدة الواليات أف كما .البلجئيف بقضية الخاص 194 رقـ قرار القرارات ىذه
 اً دائم أعفت بحتو, إنسانية قضية وجعميا البلجئيف, بقضية الخاصة المشاريع مف لمعديد طرحيا

 (.201-200: 2009)عدواف,  عنيا مسؤوليتيا مف (إسرائيؿ)

 الشرؽ األميركية السياسة في الرئيسية الثوابت عمى جديد مف أوباما إدارة كما أكدت
 وذلؾ ليا, األميركية المساعدات وانسياب (إسرائيؿ) أمف ضماف عمى التشديد خبلؿ مف أوسطية

 واالستيطاف الدولتيف حؿ حوؿ نتنياىو وحكومة األميركية اإلدارة بيف المفظي التبايف مف رغـال عمى
 .(1)(2009)السيمي, 

 لبلجئيف العودة حؽ يعنيعمى أنو  لبلجئيف العودة حؽ مفيوـ إلىوتنظر واشنطف 
 ال (إسرائيؿ) أف عمى فيو تؤمف التي نفسو الوقت في االنتداب, عيد في فمسطيف إلى الفمسطينييف

 العودة يعني البلجئيف مشكمة حؿ أف أي. البلجئيف مف كبيرة أعداد الستيعاب الكافية القدرات تمتمؾ
 العودة أما. فييا يقيموف التي البمداف في واالستقرار ,(المرتقبة) الفمسطينية الدولة يأراض إلىجزئيًا 

 العائبلت شمؿ لـ آلية خبلؿ مف اآلالؼ عشرات يتجاوز ال رمزياً  يكوف أف فيجب (إسرائيؿ) إلى
  .(2)(2016)عباس, 

 ,2008 ابريؿ 3 بتاريخاألمريكي  النواب مجمس صادؽ وعمى صعيد الكونجرس؛ فقد
 وىاجروا األصمية, بمدانيـ غادروا الذيف العرب, الييود يعتبر الذي ,185 رقـ قرار عمى باإلجماع,

 أية إطار في القضية ىذه إدراج يجب أنو عمى المجمس وأصرّ . الجئيف أنيـ عمى )إسرائيؿ( إلى
 تمؾ إجبار أو العربية, الدوؿ ييود تعويض خيار أساس عمى األوسط, الشرؽ في لمصراع تسوية
. وفي ىذا اإلطار التاريخية فمسطيف إلى الفمسطينييف البلجئيف عودة حؽ عف التنازؿ عمى الدوؿ

 ييودي ألؼ 850 حوالي إجبلء تـ الصييوني الكياف نشوء منذ: »بالقوؿ النواب مجمس يسترسؿ
 دوف الفمسطينييف, البلجئيف بحقوؽ أمريكا تعترؼ أف البلئؽ مف وليس العربية, البمداف مف

                                                           
(

1
  )https://www.palinfo.com/news/2009/9/22 

(
2

  )https://pulpit.alwatanvoice.com/articles/2016/02/14/394127.html 
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لذلؾ فقد تمحورت  .(1)(2017)شمعة,  «العربية البمداف مف الييود لبلجئيف مماثمة بحقوؽ االعتراؼ
, شريح) التالية القواعد حوؿ قضية البلجئيف الفمسطينييف بشكؿ عاـ ضمف األميركية السياسة
2006)(2): 

 .البلجئيف مف ةقميمعف أعداد  إال العودة فكرة عف التخمي -1

 وربطيا االقتصادي, المجاؿ في قضيتيـ وحصر الفمسطينييف, مف األعظـ السواد إدماج -2
 .العربية المنطقة في الزراعية االقتصادية بالتنمية

سرائيؿ العربية البمداف بيا تقوـ مشتركة مشاريع اقتراح -3  .الخارج مف مالية معونات بواسطة معا وا 

البلجئيف الفمسطينييف بقيت محكومة  وبالتالي يمكف القوؿ أف السياسة األمريكية تجاه قضية
 باإلطار العاـ لمرؤية األمريكية لمقضية الفمسطينية, وخصوصية العبلقة بينيا وبيف )إسرائيؿ(.

 الموقف من قضية الدولة الفمسطينية المستقمة )حل الدولتين(:

 بتاريخو الذي تناوؿ فيو الدولة الفمسطينية بتصريح االبف بوش الرئيسعندما أدلى 
 حؽ احتراـ شرط األمريكي التصور مف جزءاً  كانت الفمسطينية الدولة إف: »قائبلً  2/10/2001

؛ رأى البعض أف بوش لـ َيِعد بدولة, لكنو عبَّر عف قراءة تاريخية لمتصور «الوجود في إسرائيؿ
األمريكي وتجمياتو في نياية المطاؼ, دوف تقديـ أي برنامج عممي أو جدوؿ زمني إلنجاز ىذا 
التصور, في الوقت الذي تـ القضاء إسرائيميًا عمى أي مقومات وفرص لمدولة المنشودة, في ظؿ 

الذي  –(. وبقي ىذا التصور األمريكي9: 2014حكـ اليميف اإلسرائيمي بقيادة شاروف )شعث, 
حوؿ الدولة ىبلميًا, وغير محدد المبلمح وال التفاصيؿ, وعمى  -ُعرؼ فيما بعد برؤية بوش 

فقد جاءت ىذه الخطوة مف باب المناورة السياسية والدعائية, لتمرير الحممة األمريكية لغزو  األرجح
أفغانستاف عمى المسمميف, وحشد التأييد الدولي ليا, حيث بدأت الحممة عمميًا بعد تصريح بوش 

 . وقد عاد بوش لتكرار نفس الحديث عف الدولة الفمسطينية قبيؿ7/10/2001بخمسة أياـ, أي في 
. فمـ ُيشر السموؾ األمريكي البلحؽ إلى أي نوع (3)(2004غزو العراؽ لنفس الغاية )الشنقيطي, 

مف الجدية إلنزاؿ ىذا التصور محؿ التطبيؽ, بؿ أف الشروط التي وضعتيا إدارة بوش االبف عمى 
نفيذ ىذا الفمسطينييف مقابؿ تنفيذ حمـ الدولة؛ تكاد تكوف تعجيزية, وال تعبر عف نوايا حقيقية لت

 االستحقاؽ.

بعد ذلؾ حاوؿ أوباما أف يكوف أكثر توازنًا أو باألدؽ؛ أقؿ انحيازًا مف سمفو بوش االبف في 
نظرتو لمصراع العربي اإلسرائيمي, ضمف رؤيتو األشمؿ في تحسيف صورة الواليات المتحدة في 

                                                           
(

1
  )http://group194.net/article/79965 

(
2
)  http://group194.net/article/18243 

(
3

  )http://www.aljazeera.net/knowledgegate/opinions/2004/10/3/ 
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ؿ النفاذ مف بوابة المنطقة العربية, بعد تضررىا بشكؿ كبير في حقبة بوش االبف؛ وذلؾ مف خبل
القضية الفمسطينية كقضية مركزية في الصراع الدائر. فأعاد طرح موضوع حؿ الدولتيف كمطمب 

 قياـ وأف شرعيًا, ليس اإلسرائيمية المستوطنات بناء في االستمرار إف» :قاؿ حيثعربي وفمسطيني, 
 ظيرىا تدير لف ببلده أف موضحاً , والعالـ وأمريكا وفمسطيف إسرائيؿ مصمحة مف فمسطينية دولة

 يعيش دولتاف ىو الوحيد الحؿ أف مضيفاً  دولتو, قياـ في الفمسطيني لمشعب المشروعة لمتطمعات
(. غير أف ىذا التوجو 14: 2014)شعث,  «وأمف سبلـ في والفمسطينيوف اإلسرائيميوف فييما

دة عمى اإلدارة سرعاف ما اصطدـ بالرفض والتعنت اإلسرائيمي, بؿ وممارسة الضغوط المعتا
األمريكية لثنييا عف مثؿ ىذه التوجيات, في ظؿ رغبة أمريكية غير جادة وال حازمة في التعاطي 
مع السموؾ اإلسرائيمي االحتبللي. وقد انصبت الجيود األمريكية في تمؾ الفترة عمى محاوالتيا 

سطيني منيا نتيجة الرامية إلعادة طرفي الصراع إلى طاولة المفاوضات, الذي سأـ الطرؼ الفم
التعنت اإلسرائيمي, فاشترط وقؼ االستيطاف لمعودة لممفاوضات. غير أف الجيود األمريكية لـ تفمح 
في الضغط عمى )إسرائيؿ( لتجميد االستيطاف, عمى الرغـ مف الجوالت المكوكية المكثفة التي 

 اؾ.أدارىا السيناتور جورج ميتشؿ المبعوث األمريكي إلى الشرؽ األوسط آنذ

وعمى الرغـ مف أف رسالة إدارة أوباما لػ)إسرائيؿ( كانت تبدو قوية, وفييا إصرار وتصميـ 
عمى سير ىذه اإلدارة باتجاه تسوية سياسية إلنياء حالة الصراع في المنطقة, يسبقيا تجميد تاـ 
 لبلستيطاف, بتوجييات مف أوباما نفسو؛ الذي تبيف لو فيما بعد أف قدرتو عمى فرض مطالبة عمى

 عمىإننا قدرنا قدرتنا »)إسرائيؿ( ىي محدودة جدًا. وقد اعترؼ بذلؾ بشكؿ غير مباشر عندما قاؿ: 
 حكومة فأ األمر واقع فيأوباما  دارةإل تبيف, ف«منزلتيا فوؽ والفمسطينييف اسرائيؿ بيف السبلـ صنع

 (. 37: 2010, )إسرائيؿ( )شموـ عمى اإلدارة غضب لتبريد -ولو محدودة  – أدوات تممؾ اسرائيؿ

أما فيما يتعمؽ بالتصور األمريكي حوؿ حدود الدولة المنشودة, فقد تبنت اإلدارات األمريكية 
المتعاقبة الرؤية اإلسرائيمية بيذا الشأف, والقاضية بأف )إسرائيؿ( غير ممزمة باالنسحاب إلى حدود 

سحاب مف كامؿ األراضي التي ( بأنو ال ُيمزميا باالن242, وفؽ قراءتيا لمقرار الدولي )1967عاـ 
. وقد التـز كؿ مف الحزبيف الجميوري والديمقراطي بيذا الموقؼ, فضبًل عف 67احتمتيا عاـ 

مختمؼ الرؤساء األمريكاف, بحجة أف )إسرائيؿ( مف حقيا االحتفاظ بحدود يمكف الدفاع عنيا, أو 
 (.365: 2013آلمنة( )المغاري, ما ُيطمؽ عميو في االستراتيجية العسكرية اإلسرائيمية )الحدود ا

وبالتالي يرى الباحث في ضوء المواقؼ األمريكية المتواترة؛ أف كؿ ما يتعمؽ بالقضايا 
االستراتيجية التي تمس بوجود )إسرائيؿ( وقوتيا وأمنيا وحدودىا وتفوقيا وديمومتيا؛ ىو محؿ 

بتة ومستقرة وغير خاضعة إجماع لدى مختمؼ النخب األمريكية الحاكمة, فيي سياسة أمريكية ثا
 بشكؿ جوىري لتقمبات الساسة والسياسة.
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 الموقف من قضية االستيطان:

عمى خبلؼ التصريحات المفظية الرافضة لبلستيطاف أو المتحفظة عميو, دأبت الواليات 
المتحدة عمى إعطاء غطاء سياسي دائـ لمسموؾ اإلسرائيمي واالجراءات االستيطانية والتيويدية, 
وتقديـ الدعـ المالي بشكؿ مستمر إلسرائيؿ في ىذا المجاؿ. فكاف الموقؼ األمريكي يتبنى نيج 

 واشنطف صحيفة في, كما نصح بذلؾ أحد المعمقيف فعبلً  بنائيا وتمويؿ قوالً  المستوطنات إدانة
تجاه االستيطاف  (االستراتيجي الغموض)سياسة  فيبوش االبف, لبلستمرار  الرئيس بوست

 .(1)(2004اإلسرائيمي, عمى غرار ما كاف يفعمو أسبلفو )الشنقيطي, 

وقد بمغت المساعدات الرسمية األمريكية المقدمة في مجاؿ االستيطاف واستيعاب اليجرة 
(. Sharp, 2012: 33) 2013مميار دوالر منذ قياـ )إسرائيؿ( حتى العاـ  1.66الجديدة؛ نحو 

في حيف غضت الواليات المتحدة الطرؼ عمى الدواـ؛ عف كافة االجراءات المتعمقة بالسموؾ 
قامة جدار الفصؿ العنصري ونشر االستيطاني اإل سرائيمي ضد الفمسطينييف, مف مصادرة األرض وا 

الحواجز, وىدـ المنازؿ وترحيؿ قسري لممواطنيف وفرض الضرائب الباىظة في القدس المحتمة, 
وخمؽ واقع حياتي بالغ الصعوبة والتعقيد. في مقابؿ انشاء آالؼ الوحدات السكنية عمى األرض 

بتوسيع المستوطنات القائمة, أو بإنشاء مستوطنات جديدة, ما يؤدي إلى تآكؿ الُمصادرة, سواء 
خطير ونزيؼ مستمر في مساحة األرض التي ُيفترض إقامة الدولة الفمسطينية عمييا, األمر الذي 
يقوض فكرة الدولة أصبًل, ويجعميا مستحيمة التطبيؽ. في ظؿ ىذا الوضع لـ يصؿ الموقؼ 

لمحظات إلى ممارسة أي ضغوط حقيقية عمى )إسرائيؿ( لوقؼ نشاطيا األمريكي في لحظة مف ا
االستيطاني, ال في ظؿ إدارة جورج دبميو بوش وال في ظؿ إدارة أوباما, مع الفارؽ في درجة 
االنحياز بيف اإلدارتيف إلسرائيؿ, وحتى في المرات التي طمبت اإلدارة األمريكية فييا مف )إسرائيؿ( 

طانية أو تجميدىا لمدة عشر شيور فقط مف أجؿ العودة لممفاوضات؛ لـ تفمح وقؼ نشاطاتيا االستي
في الضغط عمى )إسرائيؿ( إلجبارىا عمى ذلؾ, ما دفعيا لمتراجع عف طمبيا, كما قاؿ جورج ميتشؿ 

وبدورىا حثت  «إف تجميد إسرائيؿ لبلستيطاف ليس ضرورياً »المبعوث األمريكي لمشرؽ األوسط 
ري كمينتوف خبلؿ اجتماعيا مع عدد مف وزراء الخارجية العرب في نيويورؾ؛ وزير الخارجية ىيبل

حتى »الدوؿ العربية تقديـ الدعـ السياسي لمفمسطينييف مف أجؿ استئناؼ المفاوضات مع )إسرائيؿ( 
 (. 162: 2016)الجماصي,  «لو لـ توقؼ االستيطاف

ذ تنظر الواليات المتحدة إلى السموؾ االستيطاني اإلسرا ئيمي؛ تعمـ يقينًا أف )إسرائيؿ( وا 
نفسيا عبارة عف مستوطنة كبيرة تـ زرعيا في المنطقة, عمى أنقاض شعب آخر, باعتماد سياسة 
إحبللية ومنيجية استئصالية. وتعي في ذات الوقت في عقميا الباطف؛ أف الواليات المتحدة 

                                                           
(

1
)  http://www.aljazeera.net/knowledgegate/opinions/2004/10/3 



 

86 

رائيؿ( ىي تكرار لتجربة أمريكا األمريكية قد نشأت بنفس الطريقة وبنفس المبلبسات, لذلؾ فإف )إس
 وتعبر عف طفولتيا في الوجداف األمريكي.

عف ىذا المعنى يتحدث أستاذ اإلنسانيات ومدير الدراسات العربية في جامعة سيفؾ/ 
إف أمريكا »بوسطف, وأحد أبرز الباحثيف العرب في الشؤوف األمريكية الكاتب منير العكش, فيقوؿ: 

التطبيقي لفكرة إسرائيؿ التاريخية )...( إف فكرة أمريكا فكرة استبداؿ شعب  ليست إال الفيـ اإلنجميزي
بشعب وثقافة بثقافة, عبر االجتياح المسمح وبمبررات غير طبيعية, ىي محور فكرة إسرائيؿ 
التاريخية, وأف عممية اإلبادة التي تقتضييا مثؿ ىذه الفكرة مقتبسة بالضرورة )...( مف فكرة إسرائيؿ 

 (.124-123: 2002)العكش,  «يةالتاريخ

 التأييد والمساندة عمى الصعيد الدولي:

شكََّمت الواليات المتحدة عمى الدواـ؛ غطاًء بالغ األىمية بالنسبة إلسرائيؿ في المجاؿ 
الدولي, وسندًا ليا أماـ المحافؿ الدولية, وكانت خير ممثٍؿ وداعـٍ ليا في مختمؼ المناسبات 

أمريكا عمى الدواـ متحمسة لمدفاع عف )إسرائيؿ( بشتى الوسائؿ والطرؽ, بؿ والساحات, وكانت 
كانت أحيانًا أشد اندفاعًا لمدفاع عف )إسرائيؿ( مف )إسرائيؿ( نفسيا. وقميمة ىي المرات التي شيدت 
تناقضًا أو تباينًا في المواقؼ بيف الطرفيف, ناتج عمى األرجح عف اختبلؼ الرؤى أو األولويات, أو 

ارب المصالح الجزئية, تبعًا لطبيعة القيادة الحاكمة وتوجياتيا السياسية في كبل الدولتيف. غير تض
أف ىذه التباينات لـ ترَؽ في يوـ مف األياـ إلى مستوى التناقض االستراتيجي, وبقيت عبر مختمؼ 

واألدوات  المراحؿ وفي ظؿ شتى المتغيرات والمنعطفات؛ تباينات تكتيكية؛ ليا عبلقة بالتفاصيؿ
أكثر منيا بالثوابت واالستراتيجيات. ويمكف استعراض أىـ المواقؼ والسياسات التي تبنتيا الواليات 

 المتحدة دفاعًا عف )إسرائيؿ( وتأييدًا ليا عمى المستوى الدولي, كما يمي:

حباط كافة المساعي الرامية .1 لتدويؿ  إبقاء إدارة الصراع ومفاتيح التسوية بيد الواليات المتحدة, وا 
 ,Al-Astel)القضية الفمسطينية, لذلؾ تعارض الواليات المتحدة فكرة المؤتمر الدولي لمسبلـ 

, كي تبقى القضية ضمف السقؼ اإلسرائيمي والرعاية األمريكية. وبالتالي القدرة عمى (1)(2016
ع تجنب أي ضغط دولي عمى )إسرائيؿ( إلجبارىا بالتسميـ بالحقوؽ الفمسطينية, أو الخضو 

لمقرارات الدولية. وفي إطار مسار التسوية تحرص واشنطف عمى طرح الخطط والمشاريع 
واألفكار والمبادرات والمؤتمرات التي مف شأنيا تخفيؼ الضغط الدولي عف )إسرائيؿ( أو رفع 
الحرج عنيا أو مساعدتيا في حؿ مشكبلتيا وأزماتيا, وذلؾ عمى غرار توصيات ميتشؿ 

                                                           
(

1
 )http://www.washingtoninstitute.org/fikraforum/view/international-peace-conference-

winners-and-losers  
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طة الطريؽ ومؤتمر أنابوليس ورؤية بوش وغيرىا )موسوعة مقاتؿ مف وتفاىمات تينيت وخار 
 .(1)الصحراء, ب ت(

, وقراري 181تعطيؿ تنفيذ القرارات الدولية المتعمقة بالقضية الفمسطينية, مثؿ قرار التقسيـ  .2
حباط معظـ القرارات التي تمس  194, وكذلؾ قرار 338و  242 الخاص بعودة البلجئيف, وا 

 بشكؿ كبير الفيتو كرست المتحدة فالواليات بلؿ استخداـ حؽ النقض الفيتو,بإسرائيؿ مف خ
. فمنذ إنشاء األمـ المتحدة (2)(2017)شراب,  ممزمة دولية قرارات أية مف (إسرائيؿ) لحماية

مرة ضد  33مرة لحماية )إسرائيؿ(, و 41مرة, منيا  79استخدمت الواليات المتحدة الفيتو 
(. ومف أمثمة ذلؾ؛ تعطيؿ الواليات المتحدة لمشروع 180: 2016)الجماصي, الفمسطينييف  
الذي يديف اغتياؿ )إسرائيؿ( لمشيخ أحمد  24/3/2004( بتاريخ S/240/2004القرار رقـ )

دوؿ عف التصويت, في حيف أف  3دولة, وامتنعت  11ياسيف, حيث وافؽ عمى مشروع القرار 
واليات المتحدة. كما استخدمت أمريكا حؽ النقض الفيتو في الدولة الوحيدة التي عارضتو ىي ال

ضد مشروع قرار يديف االستيطاف اإلسرائيمي, بينما وافؽ عميو  2011عيد أوباما في فبراير 
(. وقميمة ىي المرات التي اضطرت الواليات المتحدة 365: 2013بقية األعضاء )المغاري, 

التي تديف )إسرائيؿ( أو توجو الموـ ليا, أو تدعوىا حفاظًا عمى صورتيا, لتمرير بعض القرارات 
لسنة  1860لوقؼ عدوانيا, كما حصؿ عندما امتنعت أمريكا عف التصويت لتمرير القرار 

والذي يدعو لموقؼ الفوري إلطبلؽ النار واالنسحاب اإلسرائيمي مف غزة, إباف عدواف  2009
المتحدة توجو اإلدانة المستمرة ألي . في المقابؿ فإف الواليات (3)(2009)الفضمي,  2008

أعماؿ مقاومة ضد )إسرائيؿ(, عمى الرغـ مف أف القوانيف والمواثيؽ الدولية أقرت وكفمت حؽ 
المقاومة لمشعوب الواقعة تحت االحتبلؿ, وعمى الرغـ مف أف الشرعية الدولية تعتبر الوجود 

 احتبلاًل. 1967اإلسرائيمي في حدود 

ي حمبلتيا العسكرية وعدوانيا عمى العرب, والتغطية عمى جرائميا إطبلؽ يد )إسرائيؿ( ف .3
, 2008, وضد غزة في األعواـ 2006واعتداءاتيا المتكررة, كما حصؿ ضد لبناف عاـ 

. وكذلؾ الحصار المضروب عمى غزة, كؿ ذلؾ جرى بتأييد ومباركة 2014, و2012و
 (.182: 2016أمريكية )الجماصي, 

                                                           
(

1
  )http://www.moqatel.com/openshare/Behoth/Siasia21/Isar-Ameri/sec13.doc_cvt.htm 

(
2

  )http://www.alquds.com/articles/1485415478859892700/ 

(
3
)  http://www.gilgamish.org/viewarticle.php?id=articles-20090110-15358 
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حباط أي محاولة لمبلحقة )إسرائيؿ(  منع المحاكمات الدولية .4 لمجرمي الحرب الصياينة, وا 
عاـ  (1)قضائيًا مف قبؿ المنظمات الدولية. فقد انتقدت الواليات المتحدة ميمة لجنة غولدستوف

واعتبرتيا منحازة, وعبرت عف قمقيا إزاء بعض التوصيات التي وردت في تقرير  2009
 (. 182: 2016غولدستوف )الجماصي, 

عطيؿ األمريكي الدائـ لجيود السمطة الفمسطينية بالمجوء لممنظمات الدولية مف أجؿ الت .5
حسب وجية  -االستقبلؿ, ورفض أي خطوات أحادية مف قبؿ السمطة, ألف الوجية الصحيحة 

ىي فقط عبر التفاوض مع )إسرائيؿ(, بدعوى أف مثؿ ىذ التحركات تعيؽ  –النظر األمريكية 
المبادرة الفمسطينية اليادفة لجعؿ  2011مت الواليات المتحدة عاـ تحقيؽ السبلـ! فقد أفش

فحصمت  2012فمسطيف دولة عضو في األمـ المتحدة, وقد عادت السمطة لممحاولة في العاـ 
عمى دولة غير عضو. كما امتنعت الواليات المتحدة عف تقديـ التبرعات لمنظمة اليونسكو, 

بعضوية كاممة في المنظمة, عقب تصويتيا ضد القرار  عقابًا ليا العترافيا بفمسطيف دولة 
 .2(2011)وكالة معا, 

تمثؿ العبلقة مع )إسرائيؿ( بوابة ميمة لعبور كثير مف دوؿ العالـ الثالث إلى واشنطف, سيما  .6
في الشرؽ األوسط. حيث تستفيد )إسرائيؿ( بشكؿ كبير مف ىذه الميزة السياسية والدبموماسية, 

النامية لنسج عبلقات مع الواليات المتحدة كدولة عظمى, تمنح الدعـ  مستغمة حاجة الدوؿ
والمساندة والحماية لحمفائيا وأصدقائيا. كما أف سياسة االحتماء قد ُتمجئ بعض األنظمة الفاقدة 
لمشرعية لتطبيع عبلقاتيا مع )إسرائيؿ(, مثمما فعمت موريتانيا في نياية التسعينات مف القرف 

 .(3)(2004اءت عبلقاتيا بفرنسا )الشنقيطي, الماضي, بعدما س

                                                           

(  لجنة غولدستوف: ىي لجنة لتقصي الحقائؽ حوؿ دعاوى ارتكاب جرائـ حرب خبلؿ العدواف اإلسرائيمي عمى غزة عامي 1)
ريتشارد غولدستوف مف , شكميا مجمس حقوؽ اإلنساف التابع لؤلمـ المتحدة, وترأسيا القاضي الييودي 2009 - 2008

صفحة, تضمف وصفًا مفصبًل لما تـ ارتكابو خبلؿ الحرب  575جنوب أفريقيا, وقد أصدرت المجنة تقريرىا المكوف مف 
 مف جرائـ.  

(
2

  )http://www.maannews.net/Content.aspx?id=434064 

(
3
)  http://www.aljazeera.net/knowledgegate/opinions/2004/10/3 
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 المبحث الثاني

 السياسة الخارجية األمريكية تجاه المساعدات العسكرية واألمنية لـ)إسرائيل(

والداعـ األكبر لػ)إسرائيؿ( سيما في المجاؿ العسكري,  الحميؼ األىـ ُتعد الواليات المتحدة
الفريد مف  -الذي يعتبر الشرياف الحيوي الذي يضمف وجودىا واستمرارىا, وُيعتبر ىذا التحالؼ 

مف أكبر المزايا التي تتمتع بيا )إسرائيؿ(, ألف الواليات المتحدة ىي أقوى دولة في العالـ,  -نوعو 
ؿ( تتمتع بدرع حماية قوي جدًا, ويمنحيا مجااًل واسعًا لممناورة واالستقواء األمر الذي يجعؿ )إسرائي

أف تصؿ إلى ىذا الدرجة مف القوة والنفوذ, وال أف تنشأ  والتوسع. والحقيقة أنو ما كاف لػ)إسرائيؿ(
ؿ أصبًل؛ لوال ارتباطيا واعتمادىا عمى مجموعة الحمفاء والداعميف, ابتداًء ببريطانيا ثـ فرنسا خبل

فترة التأسيس, وانتياًء بالواليات المتحدة األمريكية, وبالمنظومة الغربية بشكؿ عاـ. وترى الواليات 
المتحدة أف المساعدات  التي تقدميا لػ)إسرائيؿ(؛ تأتي في إطار حماية األمف القومي والحفاظ عمى 

 (.351: 2013المصالح األمريكية )المغاري, 
 (1)(2014 - 1949الرسمية المقدمة إلسرائيل خالل الفترة ) داتالمساع( يبين حجم 1جدول رقم )

 (المبالغ بالمميون دوالر)

 
                                                           

(1( )(Sharp, 2016: 35 
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وتأتي المنح والخدمات العسكرية واألمنية في مقدمة المساعدات األمريكية لػ)إسرائيؿ(, 
 والتي يمكف استعراض أىميا مف خبلؿ العناويف التالية:

  والعسكرية:أواًل: الخدمات والمساعدات األمنية 

( 2014–1949( فقد تمقت )إسرائيؿ( خبلؿ الفترة )1حسب ما ىو مبيف في الجدوؿ رقـ )
مميار دوالر مف الواليات المتحدة كمساعدات رسمية, في المجاالت العسكرية  121ما يزيد عف 

الجانب واالقتصادية واالجتماعية, باإلضافة إلى مجاؿ االستيطاف واستيعاب اليجرة. وقد استحوذ 
مميار دوالر, بمعدؿ يتجاوز  73.6% مف ىذه المساعدات, حيث بمغ حوالي 61العسكري عمى 

فإف المعدؿ السنوي يصبح  2014وحتى العاـ  1997مميار سنويًا. ولو أخذنا الفترة مف العاـ  1.9
يكية مميار دوالر, وىذا يشير إلى الزيادة المطردة لحجـ المساعدات العسكرية األمر  2.5حوالي 

 المقدمة لػ)إسرائيؿ(.
(2022 – 2002)( يبين حجم المساعدات الرسمية المقدمة إلسرائيل خالل الفترة 2جدول رقم )

(1) 

 )المبالغ بالمليون دوالر(

 

( مف بيانات, والذي قاـ الباحث باجتزائو مف الجدوؿ 2بالنظر إلى ما تضمنو الجدوؿ رقـ )
 (, يمكف تسجيؿ المبلحظات التالية:2014-2001الدراسة )(, حيث أنو ُيغطي فترة 1السابؽ رقـ )

                                                           
(

1
(  )(Sharp, 2016: 35 

أخرىتعليم وصحةاستيطان وهجرةاقتصاديةعسكرية

20012,8761,9768386020

20022,8512,04072060328

20033,7453,0865966030

20042,6872,14747750310

20052,6122,2023575030

20062,5352,2572374001

20072,5032,3401204030

20082,4242,38004040

20092,5842,55003040

20102,8042,77502540

20113,0293,00002540

20123,0953,07502000

20133,1153,10001500

20143,1083,1000800

39,96736,0293,3465223339اإلجمالي الكلي

90.15%8.37%1.31%0.08%0.10%

اإلجماليالسنة
نوع المساعدة

نسبة التوزيع القطاعي



 

91 

مميار دوالر,  40( حوالي 2014-2001بمغ إجمالي المنح التي تمقتيا )إسرائيؿ( خبلؿ الفترة ) .1
% مف إجمالي المنح, 90مميار موجو لممجاؿ العسكري, أي بنسبة تزيد عف  36منيا نحو 

سكري, الذي يتربع عمى رأس األولويات, كما وىذا يشير إلى التركيز الشديد عمى الجانب الع
 (, الذي يحدد التوزيع النسبي لممنح عمى القطاعات المختمفة.4ىو موضح في الشكؿ رقـ )

(, والذي يعكس التوزيع السنوي 3حسب المنحنى البياني لممنح والموضح في الشكؿ رقـ ) .2
دارتي بوش االبف وأوباما, لممنح, فإف معدؿ تدفؽ المنح األمريكية مستقر, في عيد كؿ مف إ

مع تذبذبات معينة مرتبطة بظروؼ خاصة, كما حصؿ مف زيادة ممحوظة في المنح في عاـ 
, لمواجية التيديدات األمنية الناجمة عف انتفاضة األقصى, ومقابمة النفقات الناجمة عف 2003

 .(Sharp, 2012: 21)اليجرة الييودية مف روسيا ومف أثيوبيا 

( إلى تصاعد مستمر 3يشير المنحنى البياني لممنح العسكرية والموضح في الشكؿ رقـ ) .3
ومضطرد لممنح العسكرية في عيد كؿ مف بوش االبف وأوباما عمى حٍد سواء, وىذا يدلؿ عمى 

 أف الدعـ العسكري لػ)إسرائيؿ( ىو مف التوجيات الثابتة في السياسة الخارجية األمريكية. 

% مف 55؛ قرابة 2015العسكري األمريكي الممنوح لػ)إسرائيؿ( في العاـ  َشكَّؿ التمويؿ
, أي أف أكثر مف نصؼ إجمالي (1)(2016إجمالي التمويؿ األمريكي الخارجي )صحيفة رأي اليوـ, 

المساعدات التي تقدميا الواليات المتحدة لمدوؿ األجنبية تذىب لتسميح )إسرائيؿ(, وىو ما يشكؿ 
مميار دوالر  30زنة العسكرية اإلسرائيمية. وقد أقرت الواليات المتحدة مبمغ % مف الموا24نحو 

(, 139: 2016)الجماصي,  2018حتى  2009كمساعدات عسكرية لػ)إسرائيؿ( خبلؿ الفترة مف 
مميار دوالر كمساعدات عسكرية خبلؿ فترة إدارة جورج دبميو  22وفعميًا تمقت )إسرائيؿ( أكثر مف 

. وىذا يعكس حجـ االىتماـ األمريكي بأمف )إسرائيؿ( مف ناحية, (Berrigan, 2009: 7)بوش 
 ودرجة االعتمادية اإلسرائيمية عمى المعونات العسكرية األمريكية مف ناحية أخرى.

األمريكية المتطورة, حيث تـ االتفاؽ عمى  F-35تـ ابراـ صفقة طائرات  2008وفي عاـ 
مميوف دوالر لمطائرة الواحدة, بقيمة  110فة تصؿ إلى طائرة, بتكم 100طائرة مف أصؿ  25شراء 

, عمى أف تستمـ )إسرائيؿ( الدفعة األولى منيا (2)(2011مميار دوالر )عواد,  15.2اجمالية تبمغ 
. وتأتي ىذه الصفقة كتعويض 2021, وأف تستكمؿ باقي الدفعات حتى العاـ 2016أواخر العاـ 

تفاؽ النووي مع إيراف, حسبما ذكر المحمؿ العسكري لصحيفة أمريكي لػ)إسرائيؿ( جراء توقيعيا لبل
 ىآرتس اإلسرائيمية عاموس ىارئيؿ.

وفي إطار التطور وتحسيف الجودة والنوعية ألنظمة الدفاع اإلسرائيمية, وكذلؾ مف أجؿ 
الترويج لممنتجات اإلسرائيمية بغية تسويقيا في مختمؼ دوؿ العالـ, فقد سمحت الواليات المتحدة 

                                                           
(

1
) http://www.raialyoum.com/?p=520818 

(
2
) http://www.grenc.com/show_article_main.cfm?id=22500 
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)إسرائيؿ( بالتعاوف مع العديد مف الدوؿ عمى المستوى العسكري واألمني, مف خبلؿ عقد الصفقات لػ
لبيع السبلح والتقنيات العسكرية اإلسرائيمية. وطاؿ التعاوف اإلسرائيمي العسكري كؿ مف اليند 
 والصيف وتركيا, رغـ وجود بعض القمؽ األمريكي مف مثؿ ىذا التعاوف خشية انتقاؿ أو تسرب

 بعض األسمحة إلى دوؿ أو كيانات معادية لمواليات المتحدة.

كما أف ىناؾ العديد مف الخدمات األمنية والعسكرية غير النقدية, واالمتيازات الميمة 
والفريدة التي تقدميا الواليات المتحدة لػ)إسرائيؿ(, والتي ال تحصؿ عمييا أي دولة أخرى؛ مثؿ 

والتدريب والتأىيؿ, والتعاوف العممي والتكنولوجي, والتعاوف ضد  التعاوف االستخباري والمعموماتي,
)اإلرىاب(, والمشاركة في الحوار االستراتيجي النصؼ سنوي, عبلوة عمى األبحاث العسكرية, 

. وكذلؾ رفدىا بمشاريع التطوير (1) (U.S Department of State, 2014)وتطوير األسمحة 
 F-16Iؿ مشروع تطوير دبابة الميركافا, وخط انتاج طائرات والمنظومات األمنية والعسكرية, مث

Sufa  طائرة بمواصفات إسرائيمية خاصة, وىي جزء مف صفقة  102والبالغ عددىا  2003في عاـ
باند األكثر تطورًا  –. وكذلؾ تقنية رادار إكس (Berrigan, 2009: 10)مميار دوالر  4.5بتكمفة 

مف المنظومات اإلسرائيمية, وربطيا بشبكة الدفاع األمريكية التي تعمؿ باألقمار الصناعية 
 (. 142: 2016)الجماصي, 

يتضح مما سبؽ أف حجـ النفقات العسكرية التي تقدميا الواليات المتحدة لػ)إسرائيؿ( ىو 
دوؿ العالـ في نفس المجاؿ, ومقارنة بحجـ حجـ ضخـ مقارنة بما تقدمو الواليات المتحدة لباقي 

)إسرائيؿ( النسبي بيف الدوؿ المتمقية لممساعدات األمريكية, ىذا فضبًل عف النوعية ودرجة التطور 
والتقنية التي تمتاز بيا ىذه المساعدات. وىذا يعكس مدى االىتماـ واالحتضاف األمريكي 

ا وتفوقيا العسكري, في مقابؿ الحرص عمى لػ)إسرائيؿ(, ومدى الحرص عمى المحافظة عمى قوتي
ضعؼ وتخمؼ الدوؿ العربية. استمرار ىذه الحالة وتعاظـ الفجوة في منظومة القوة واختبلؿ التوازف 
االستراتيجي بيف الطرؼ العربي و)إسرائيؿ( سوؼ يصعب بشكؿ كبير امكانية استعادة الحقوؽ 

ؾ فإف تسميـ العرب بيذه المعادلة يشكؿ خطرًا العربية؛ أو التوصؿ إلى تسوية عادلة لمصراع. لذل
 شديدًا عمى أمنيـ القومي, وعمى مستقبميـ كأمة ليا وزف وحضور في المنطقة.

                                                           
(

1
)  https://www.state.gov/r/pa/ei/bgn/3581.htm 
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 (1)(2014 – 2001( يبين توزيع المنح األمريكية لـ)إسرائيل( خالل األعوام )2شكل رقم )

 
 

 (2)(2014–2001لـ)إسرائيل( خالل األعوام )( يبين توزيع المنح األمريكية العسكرية 3شكل رقم )

 

                                                           
(

1
  )((Sharp, 2016: 35  

(
2

 (  اٌّصذس اٌغاتك
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 (1)( يبين نسبة توزيع المنح األمريكية عمى القطاعات المختمفة في )إسرائيل(4شكل رقم )

 

 ثانيًا: المخزون الحربي االحتياطي:

عمدت الواليات المتحدة إلى تخزيف كميات كبيرة مف السبلح والذخيرة األمريكية؛ كاحتياطي 
حربي استراتيجي, في قواعد عسكرية في )إسرائيؿ(. يتكوف ىذا المخزوف مف الصواريخ والقذائؼ 
المدفعية واآلليات المدرعة وغيرىا, تستخدميا الواليات المتحدة في حالة الحرب, وذلؾ بموجب 

ستراتيجية التعاوف( التي سعى القادة الصياينة إلى توسيعيا مع الواليات المتحدة منذ بداية )ا
الثمانينات مف القرف الماضي. وفيما بعد سمحت الواليات المتحدة لػ)إسرائيؿ( باستخداـ ىذا 
االحتياطي الحربي عند المزوـ بعد الحصوؿ عمى إذف منيا, كما حصؿ خبلؿ العدواف اإلسرائيمي 

مميوف دوالر, ثـ ما لبث أف وصؿ  100. وقد بدأ ىذا المخزوف بما قيمتو 2006عمى لبناف صيؼ 
, وفي نفس العاـ أقر الكونجرس قانوف التعاوف األمني الذي يمنح 2010مميوف في العاـ  800إلى 

 :Sharp, 2012)مميار دوالر  1.2الرئيس بموجبو صبلحيات زيادة قيمة المخزوف الحربي إلى 
. وىذا المستوى مف التحالؼ والشراكة االستراتيجية يجعؿ مف )إسرائيؿ( قاعدة عسكرية أمريكية (15

متقدمة في منطقة المشرؽ العربي واإلسبلمي, ومخزف سبلح أمريكي, أو كما وصفيا شاروف بأنيا 
 حاممة طائرات ثابتة.

                                                           
(

1
  )((Sharp, 2016: 35 
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محمد عبد  يجيةاالسترات مدراساتاألىراـ ل مركز مفكما كشؼ الخبير والمحمؿ العسكري 
 ,)إسرائيؿ( في العسكرية المواقع كثريةأ في أمريكية عسكرية تسييبلتوجود »السبلـ؛ النقاب عف 

 تخزيف يتـ حيث ,54, 53 ,51 االرقاـ تحمؿ التي المواقع في وبالتحديد مواقع, ستة في وخاصة
 الطوارئ. حاالت في الستعماليا األمريكية, الخاصة والقوات والبحرية الجوية اتلمقو  وعتاد سمحةأ

 في فعبلً  حصؿ كما الضرورة, عندنفسيا  سرائيميةاإل القوات تستعمميا اف يمكف الوقت, نفس وفي
 .(1)(2011)عواد,  «1973 اكتوبر حرب

 ثالثًا: التطوير وضمان التفوق وبرامج الدفاع المشترك:

تشكؿ الواليات المتحدة درع حماية قوي لػ)إسرائيؿ( يحمييا مف أي مخاطر وتيديدات مف 
, كأقوى دولة 2003قبؿ محيطيا اإلقميمي, فقد قامت الواليات المتحدة بتدمير العراؽ واحتبللو سنة 

عربية عسكريًا بعد تحييد مصر عقب اتفاقية السبلـ. كما تقوـ بتيديد إيراف بشكؿ مستمر بسبب 
 مريكاأ بيف المشترؾ اليدؼأف »برنامجيا النووي. وفي ىذا السياؽ أكد الرئيس جورج دبميو بوش 

 وروبييفواأل )إسرائيؿ( مع سيعمؿ نوأو …  نووي سبلح يأ مف إيراف حرماف في يتمثؿ وروبييفواأل
 Dick شيني ديؾنائب الرئيس  ذىب بينما .«إيراف ضد فعالة احتواء استراتيجية تطوير جؿأ مف

Cheney إيراف ضد عسكرية ضربة بتوجيو )إسرائيؿ( قياـ امكانية» إلى ألمح عندما ذلؾ مف بعدأ 
. وقد تجسد ىذا التوجو بزيارة وزير الدفاع األمريكي في «النووي برنامجيا عمى القضاء جؿأ مف

 بالحفاظ ممتزمة أمريكا زالت ال»لػ)إسرائيؿ( وتأكيده عمى موقؼ إدارتو الثابت بقولو:  2007إبريؿ 
. أما أوباما فقد أكمؿ (2)(2011)عواد,  «جيرانو كؿ عمى جيشيا وتفوؽ ,سرائيميةاإل الردع قوة عمى

 ما يسمى خطةفي نفس االتجاه, ومحافظًا عمى نفس الغايات؛ لكف باستراتيجية مختمفة, ضمف 
طويمة مف  . حيث توصؿ في نياية مسيرةاألوسط الشرؽ في األمريكي الدور ىيكمة إعادةب

المفاوضات؛ إلى اتفاؽ مع إيراف يقضي بتجميد برنامجيا النووي مقابؿ رفع الحصار االقتصادي 
 عنيا, والعمؿ عمى دمجيا في اإلقميـ, ما يعني توسيع وتقوية نفوذىا ودورىا اإلقميمي.

كما تحرص الواليات المتحدة بشكؿ كبير عمى تطوير قدرات )إسرائيؿ( الحربية وضماف 
ا المطمؽ في بيئتيا االستراتيجية, فقد ساىمت الواليات المتحدة بشكؿ كبير في تطوير مجاؿ تفوقي

الصناعات التقنية والعسكرية اإلسرائيمية, حتى احتمت )إسرائيؿ( المرتبة الثامنة عالميًا بيف الدوؿ 
كما  مميار دوالر. 12( نحو 2010 – 2003الُمصدرة لمسبلح, فقد بمغت صادراتيا في الفترة )

, (F-35)مميارات دوالر مف )إسرائيؿ(, ضمف صفقة  4التزمت الواليات المتحدة بشراء ما قيمتو 
(. كما تقوـ 355: 2013وذلؾ لدعـ وتشجيع الصناعات العسكرية اإلسرائيمية وتطويرىا )المغاري, 

ثؿ منظومات الواليات المتحدة بتمويؿ العديد مف برامج الدفاع المشترؾ بينيا وبيف )إسرائيؿ(, م
                                                           

(
1
) http://www.grenc.com/show_article_main.cfm?id=22500 

(
2
) https://kanaanonline.org/ebulletin-ar/?p=4799 
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)آرو(, والقبة الحديدية ومقبلع داود, وقد بمغ حجـ اإلنفاؽ األمريكي عمى ىذه المنظومات الدفاعية 
 .(Sharb,2015: 13) 2016-2006مميار دوالر خبلؿ األعواـ  3.5اإلسرائيمية ما يصؿ إلى 

لمتحدة ويمكف التطرؽ إلى شيء مف التفصيؿ لتبياف أىـ المجاالت التي ساىمت الواليات ا
فييا لتطوير الصناعات العسكرية اإلسرائيمية؛ مف خبلؿ المنظومات الدفاعية الصاروخية المتعددة, 

 كما يمي:
 :(Arrow missile defense system)منظومة الدفاع الصاروخي )أرو(  . أ

(Arrow بالعبرية, ىي منظومة دفاع جوي تيدؼ إلى )( ومعناىا السيـ, وتسمى )حيتس
البالستية البعيدة المدى التي قد تتعرض ليا )إسرائيؿ(, بدأ العمؿ عمى ىذا إسقاط الصواريخ 

 بوينغ شركة مع , باالشتراؾ1988المشروع المشترؾ بيف الواليات المتحدة و)إسرائيؿ( منذ عاـ 
 الكونغرس أبحاث جياز وأظير اإلسرائيمية. (والفضاء الطيراف لصناعات إسرائيؿ) شركةو  ,األمريكية

 دوالر مميارال عمى يزيدساىمت بما  المتحدة لوالياتا أف 2012 مارس 12 في صدر تقرير في
 أوباما باراؾ األميركي الرئيس إدارة طمبت 2013 ميزانية وفي .(أرو) نظاـ مف مطورة نسخ نتاجإل

 عمؿ مبمغ وىو الصاروخي, الدفاع منظومة تطوير في )إسرائيؿ( لمشاركة دوالر مميوف 99.8
 الميزانية لوضع التي جرت المساعي خبلؿ الضعؼ مف ألكثر زيادتو عمى الكونغرس أعضاء

وقد ساىمت الواليات المتحدة بحوالي نصؼ تكاليفو, ويجري العمؿ في  .(2012)سكاي نيوز, 
ٟ  المشروع عمى ثبلث مراحؿ, المرحمة األولى  ٘Arrow 1)  والثانية ىي ,)Arrow 2) ,)

(, تتميز كؿ مرحمة بإدخاؿ تحسينات وتطويرات 359: 2013( )المغاري,  (Arrow 3والثالثة
إضافة عمى المدى والدقة وغيرىا, ويبمغ حجـ التمويؿ األمريكي لممشروع بمراحمو المختمفة مند العاـ 

 .((Sharp, 2015: 12مميار دوالر  2.5نحو  2015حتى العاـ  1990

 :(Iron Dome)منظومة القبة الحديدية 

 ألنظمة القبة الحديدية ىي نظاـ دفاعي صاروخي متحرؾ, طورتو شركة رفائيؿ منظومة
بتمويؿ أمريكي إسرائيمي مشترؾ بيدؼ اعتراض الصواريخ قصيرة المدى والتي  المتقدمة الدفاع

(. بدأ العمؿ في تطوير النظاـ واعتماده مف 2014كـ )قناة العربية,  70 – 4يتراوح مداىا بيف 
بالعربي,  CNN) 2011, ودخؿ الخدمة في منتصؼ 2007اإلسرائيمي في عاـ قبؿ وزارة الجيش 

مميار دوالر تساىـ )إسرائيؿ( فييا فقط بمبمغ  2.3. وتبمغ التكمفة االجمالية لممنظومة (1)(2014
(, وحتى 140: 2016مميوف دوالر, والباقي تتعيد الواليات المتحدة بتغطيتو )الجماصي,  200
 ,Sharp)مميار دوالر لتمويؿ المشروع  1.28اليات المتحدة فعميًا نحو حولت الو  2015العاـ 

2015: 10). 

                                                           
(

1
)  http://archive.arabic.cnn.com/2012/middle_east/11/18/iron.dom/ 
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 (1)( يبين شكل بطارية الدفاع الصاروخي )القبة الحديدية(5شكل )

 
 

 :(David's Sling)مقالع داود 

وىو ما يطمؽ عميو العصا السحرية, وىي منظومة دفاع جوي صاروخي, ييدؼ إلى 
 أو الطائرات أوكـ  200 - 100اعتراض الصواريخ ذات السرعة البطيئة, والتي يتراوح مداىا بيف 

. أي أف ىذه المنظومة تقوـ بسد الفجوة الدفاعية منخفض ارتفاع عمى تحمؽ التي كروز صواريخ
(. ويجري تطوير 2015ة الحديدية قصيرة المدى, و)أرو( بعيدة المدى )رويترز, بيف منظومتي القب

ىذه المنظومة أيضًا بالشراكة بيف الواليات المتحدة )شركة رايثيوف( و)إسرائيؿ( ) شركة رفائيؿ(. 
ومف المتوقع أف تحؿ منظومة مقبلع داود محؿ صواريخ ىوؾ األمريكية التي تستخدميا )إسرائيؿ( 

 (.360: 2013ي نصؼ قرف )المغاري, منذ حوال

 رابعًا: القوانين واالتفاقيات الداعمة:

إلى جانب ما تقوـ بو السمطات التنفيذية مف دعـ وتعاوف كبيريف, فإف السمطة التشريعية 
المتمثمة بالكونجرس بشقيو مجمس الشيوخ ومجمس النواب؛ تقؼ موقفًا متقدمًا جدًا عمى صعيد 
صناعة القوانيف والتشريعات التي تشكؿ مف ناحية غطاًء لمسمطة التنفيذية تخوليا مف تنفيذ 

                                                           
(

1
(  )(Sharp, 2012: 12 
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ا الداعمة لػ)إسرائيؿ(, ومف ناحية أخرى مادة قانونية واجبة التنفيذ مف قبؿ السمطة التنفيذية. سياساتي
ومف المعروؼ أف الكونجرس مف أشد المؤسسات األمريكية والًء ودعمًا لػ)إسرائيؿ(, بغض النظر 

انيف التي عف األغمبية المييمنة عميو مف قبؿ أحد الحزبيف الكبيريف. ويمكف التطرؽ إلى بعض القو 
, والتي تصب في دعـ ومساندة 2014 – 2001أقرىا الكونجرس في الفترة الواقعة بيف األعواـ 

 )إسرائيؿ(, كما يمي:

  يصادؽ الكونجرس سنويًا عمى حـز المساعدات األمريكية لػ)إسرائيؿ( مف خبلؿ إقراره لمشاريع
ى )إسرائيؿ( عمى النصيب الموازنات السنوية, التي تتضمف المساعدات الخارجية والتي تحظ

 األكبر منيا.

 دوالر مميوف 205 بقيمة موازنة عمى 2007 مايو 19 بتاريخ األمريكي الكونغرس صادؽ 
 مداىا يتراوح التي وكذلؾ كـ, 250 - 40 بيف مداىا يتراوح التي الصواريخ لتمويؿ منظومات

 .وجنوب لبناف, وذلؾ مف أجؿ التصدي لصواريخ المقاومة مف غزة كـ 70و 5 بيف

 ( إسرائيؿ)لػ األمنية المساعدات زيادة عمى 2007خبلؿ العاـ  األمريكي الكونغرس صادؽ
 امتداد عمى دوالر مميار 30 بقيمة بمساعدة تزويدىا خطة اطار في دوالر, مميوف 170 بمقدار

 بػ 2008 لعاـ التي أقرىا الكونجرس المساعدة قيمة تقدرو  (.2018 -2009عشر سنوات )
 .(1)(2011, بزيادة متصاعدة سنويًا )عواد, مميار 2.55 بػ 2009 ولعاـ ,مميار 2.38

  األمريكي المخصص  العسكري العتاد مضاعفةيقضي ب تشريع عمى الكونغرس صادؽكما
عمى أف تستمر ىذا  مميوف, 200 إلى دوالر مميوف 100)إسرائيؿ( مف  فيلمطوارئ والُمخزَّف 
 . (2)(2011)عواد,  2008 عاـ مميوف خبلؿ 200الزيادة في حدود 

  قانوف التعاوف األمني الذي يمنح الرئيس بموجبو  2010وقد أقر الكونجرس في العاـ
 .(Sharp, 2012: 15)مميار دوالر  1.2صبلحيات زيادة قيمة المخزوف الحربي إلى 

 برنامج تمديديقضي ب ,الرئيس حظي بتوقيع قانوف مشروع الكونجرس أصدر 2012 عاـ في 
 3.8 إلى يصؿ ما إصدار )إسرائيؿ( يزاؿ بوسع ال كما. 2015 سبتمبر حتى القروض ضماف
 (Word, 2015)(3). المتحدة الواليات مف المدعومة السندات مف دوالر مميار

  ,تـ إقرار قانوف تتمقى بموجبو )إسرائيؿ( جممة مف المساعدات, مثؿ التزود بالوقود والذخيرة
وشراء األسمحة والعتاد والطائرات, والحصوؿ عمى صور أقمار التجسس األمريكية, والتدريب 
والتعاوف االستخباري, ودمج )إسرائيؿ( في شبكة الدفاع األمريكية لشرؽ المتوسط, والمناورات 

                                                           
(

1
) http://www.grenc.com/show_article_main.cfm?id=22500 

(
2
 صذس اٌغاتكاٌّ (

(
3
)  https://journalistsresource.org/studies/international/foreign-policy/u-s-foreign-aid-to-israel-

2014-congressional-report 
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: 2016مشتركة, وغيرىا الكثير مف أوجو الدعـ والمساعدة والتعاوف المشترؾ )الجماصي, ال
127.) 

  تحصؿوفي ظؿ إدارة أوباما؛ وقعت )إسرائيؿ( مع الواليات المتحدة اتفاقًا  2016في عاـ 
 سنوات, عشر عمى تتسمميا ,دوالر مميار 38 بقيمة وعسكرية أمنية مساعدات عمى بموجبو
 لمشراء المساعدات ىذه مف نسبة بتحويؿ إلسرائيؿ يسمح. وىذا االتفاؽ 2018 نوفمبر في وتبدأ
 االخيرة األربع السنوات أما األولى, الست السنوات خبلؿاإلسرائيمية  العسكرية الصناعات مف

 اإلسرائيمي الجيش يمتنعكما  .األمريكية الصناعات مف لمشراء المبمغ إجمالي فيتـ تخصيص
 طمبات أي تقديـ عف )إسرائيؿ( أيضاً  تمتنعو  الوقود, لشراء المساعدات مف مبمغ أي تحويؿ عف
لـ تطمبيا )إسرائيؿ(؛  مساعدات الكونغرس قدـ حاؿ أما في .إضافية لمكونغرس مساعداتب

 طمبات يأل والبلفت أف االتفاؽ تضمف استثناءً . تيا لمواليات المتحدةبإعاد تقوـفعمييا أف 
 االستثناءوبالتالي فإف ىذا  أمنية, مواجية في )إسرائيؿ( دخوؿ أعقاب في تأتي بالمساعدة

ألف السموؾ العدواني اإلسرائيمي  عمى ما تضمنو االتفاؽ مف قيود عمى )إسرائيؿ(. اً التفاف يعتبر
 فضبًل عف أف ,بشكؿ كبير وارد أمر ىو سنوات عشر خبلؿ يةمواج اندالعيجعؿ مف احتماؿ 

التصعيد وشف أي عدواف في سبيؿ  عمى لػ)إسرائيؿ( محرًضاُيعد  توذا حد في االستثناء ىذا
 عف -في سياؽ ىذا االتفاؽ  –وفي معرض تعبيره  .األمريكية مساعداتالحصوؿ عمى ال

 سرائيمياإل يمينيال كاتبال قاؿ ؛األمريكية الموازنة مف (حقيا) نيؿ في )إسرائيؿ( ودوافع حقيقة
 يممكو ال الذي والفيـ والمعمومات باالستخبارات( 1: ندفع نحف المساعدة مقابؿ» (:ايدار درور)

 تساوي التي بنا الخاصة الحربية التجارب( 3. التكنولوجية بالقدرة( 2. المنطقة عف األمريكيوف
 األردف؟ عمى يحافظ مف اإلرىاب, محاربة في األمريكييف مف فعالية أكثر نحف( 4. الماؿ

 لـ( 5. مصر إلى تركيا مف المسمميف, خوافاإل مف حاكـ وجود عدـ أجؿ مف تعمؿ إسرائيؿ
 في فقط عمينا االعتماد تستطيع المتحدة الواليات المخمصة, الصداقة عف بعد نتحدث
 المنطقة, في رئيس العب نحف الصدقات, يريد متسواًل  ليست إسرائيؿ» :وأضاؼ. «المنطقة

 اإلسبلـ ضد صراعو في المتقدـ الموقع عتبرونُ  الغرب, مصالح عمى الحفاظ عمى قادر
 .(1)(2016)ميرة,  «ذلؾ عف التعبير ىو المساعدة اتفاؽ ,العالـ في المتطرؼ

فباإلضافة إلى اإلدارة التنفيذية؛ ُيعد الكونجرس أحد أىـ المؤسسات الداعمة والحميفة 
قرار الموازنات, التي تحظى  لػ)إسرائيؿ( بشكؿ قوي وثابت, وخصوصًا في الجانب المالي وا 

بنصيب وافر منيا. والكونجرس أيضًا مف أىـ المعاقؿ التي يتمتع فييا  -في العادة  -)إسرائيؿ( 
الصييوني بييمنة ونفوذ واسع, عبر أعضائو مف الشيوخ والنواب المواليف أو المؤيديف  الموبي

لػ)إسرائيؿ(, والموزعيف عمى كبل الحزبيف الجميوري والديمقراطي عمى حٍد سواٍء, وال ُيغفؿ الدور 

                                                           
(

1
)  http://atls.ps/ar/post/13490 
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عمى والتأثير الطاغي لمماؿ واإلعبلـ, سيما في العممية االنتخابية, حيث يسيطر الموبي الصييوني 
قدر ميـ منو. فبات مف الثابت في السياسة األمريكية االستمرار في الدعـ لػ)إسرائيؿ( سيما في 
نفاؽ واسع في ىذا المجاؿ, لزيادة قدراتيا  المجاؿ العسكري, وما يتطمبو مف مخصصات وا 

 التسميحية والقتالية.

وجيات النظر فإف  -سيما بعد اندالع الثورات العربية  -أما مف الطرؼ اإلسرائيمي 
المتعمقة بزيادة اإلنفاؽ العسكري اعتمادًا عمى الواليات المتحدة لمواجية المخاطر األمنية التي قد 
تنتج عف حالة عدـ االستقرار جراء الثورات العربية؛ فيي متباينة إلى حٍد بعيد. حيث ترى النخب 

حداث تغييرات جوىرية في بنية األمنية ضرورة إعادة صياغة العقيدة األمنية لمكياف, والمبادرة إل
وقدرات الجيش اإلسرائيمي. في حيف يرى بعض المختصوف أف زيادة التسمح تعني مزيدًا مف 
االعتمادية عمى الواليات المتحدة, مما يؤدي إلى تقميص ىامش المناورة السياسية لمنخب اإلسرائيمية 

وىيمنة أمريكية إضافية عمى ىذا القرار. الحاكمة, ما يعني الحد مف استقبللية القرار اإلسرائيمي, 
كما يرى آخروف أف )إسرائيؿ( ستصبح عبئًا عمى الغرب وليس ذخرًا استراتيجيًا ليا, وأف تأثير 
الثورات العربية محدود وخصوصًا في مصر, ألف األوضاع الداخمية الصعبة فييا ال تسمح بأي 

أف العديد مف المصالح الحيوية المصرية نوع مف المواجية العسكرية مع )إسرائيؿ(, فضبًل عف 
 (.10: 2011الميمة الموجودة في سيناء بالقرب )إسرائيؿ( ستكوف ميددة )النعامي, 

في ظؿ استمرار تدفؽ حـز المساعدات العسكرية األمريكية لػ)إسرائيؿ( وبوتيرة متصاعدة, 
تشكمو مف مخزوف حربي  وبناًء عمى حجـ ونوعيو ىذه المساعدات ومدى تطورىا التكنولوجي, وما

استراتيجي, وعمؽ التحالؼ البيني؛ يرى الباحث أف )إسرائيؿ( باتت تشكؿ قاعدة عسكرية أمريكية 
متقدمة في الشرؽ األوسط, وىي ال تزاؿ أحد أىـ األذرع األمريكية الضاربة في المنطقة. وعميو فإف 

المتحدة والغرب؛ ىي نظرية ال  نظرية العبء االستراتيجي الذي تشكمو )إسرائيؿ( عمى الواليات
تعكس الواقع العممي لممواقؼ األمريكية حياؿ )إسرائيؿ( حتى اآلف, وال تعكس السياسات والتوجيات 

 الرسمية األمريكية بشكؿ يشير إلى أي نوع مف التحوؿ في ىذه السياسات.

مًا عمى األمف الحالة العسكرية التي تمثميا )إسرائيؿ( في المنطقة العربية تشكؿ خطرًا داى
القومي العربي, وتمثؿ تيديدًا استراتيجيًا عمى المكونات الحضارية والثقافية والتاريخية لممنطقة, 

 فضبًل عف التيديدات السياسية واالقتصادية واألمنية.

ىذا الواقع يسترعي مف الطرؼ العربي والفمسطيني إعادة صياغة استراتيجيتو في مواجية 
عادة تقييـ أدواتو ووسائمو, وعبلقتو مع الطرؼ األمريكي, مستفيدًا مف كافة المشروع الصييوني, وا  

 االمكانيات المتاحة, في عممية إعادة ىندسة الواقع لمواجية المستقبؿ بعقمية واستراتيجية جديدة.
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 المبحث الثالث

 السياسة الخارجية األمريكية تجاه المساعدات االقتصادية لـ)إسرائيل(

األمريكي ىو أقوى اقتصاد في العالـ, حيث تحظى الواليات المتحدة عمى نحو االقتصاد 
: 1998% مف سكانو )تشومسكي, 6.3% مف ثروات العالـ, بينما ال تستحوذ سوى عمى 50
(, ىذا الوضع منحيا نفوذ وقدرة عالية عمى التأثير في الساحة الدولية. استفادت )إسرائيؿ( مف 13

واستطاعت العمؿ عمى توظيفيا لممحافظة عمى قوتيا وتفوقيا, سيما وأف ىذه الفرصة بشكؿ كبير, 
ذلؾ يتقاطع مع مصالح الواليات المتحدة واستراتيجيتيا في المنطقة, التي تعتبر )إسرائيؿ( جزءًا 
أساسيًا منيا. وبالتالي فإف )إسرائيؿ( ُتعد أكثر الدوؿ الُمتمقية لممساعدات الخارجية األمريكية عمى 

(, الذي يبيف ترتيب الدوؿ التي تمقت 6نوات طويمة, كما ىو موضح في الشكؿ رقـ )مدار س
% مف قيمة 22, حيث تحظى )إسرائيؿ( وحدىا بنحو 2008المساعدات األمريكية في العاـ 

 دولة. 15المساعدات الخارجية األمريكية المقدمة إلى 

 (1)2008ة عام ( يبين أكثر الدول المتمقية لممساعدات األمريكي6شكل رقم )

 
( والذي يوضح حجـ المساعدات الرسمية األمريكية التي تمقتيا 2وبالعودة إلى الجدوؿ رقـ )

(؛ فقد بمغت إجمالي المساعدات االقتصادية خبلؿ تمؾ الفترة 2014-2001)إسرائيؿ( في الفترة )
مميار دوالر, كما بمغ حجـ الدعـ المقدـ في مجاؿ االستيطاف ودعـ اليجرة قرابة نصؼ  3.3نحو 

بينما وصؿ  -عمى الرغـ مف المواقؼ األمريكية المعمنة ضد االستيطاف اإلسرائيمي  –ميار دوالر م

                                                           
(

1
 )(Israel, 2013:40) 
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مميوف دوالر في مجاالت  39مميوف دوالر في مجاؿ التعميـ, باإلضافة إلى مبمغ  33الدعـ إلى 
 مميار دوالر.  4أخرى, وبالتالي فإف حجـ المساعدات غير العسكرية تقترب مف مبمغ 

-2008رغـ مف توقؼ المنح األمريكية في المجاؿ االقتصادي خبلؿ السنوات )وعمى ال
((؛ إال أف ذلؾ ال 2( عمى خبلؼ السنوات التي تسبقيا )كما ىو مبيف في الجدوؿ رقـ )2014

يعكس تراجعًا أمريكيًا في مستوى الدعـ, بقدر ما يشير مف ناحية إلى توجو أمريكي إسرائيمي 
دعـ العسكري, ومف ناحية أخرى إلى تحسف في االقتصاد اإلسرائيمي, مشترؾ؛ بالتركيز عمى ال

 بحيث لـ يعد بحاجة إلى الدعـ الخارجي كالسابؽ, وقدرة عمى االعتماد عمى الذات. 

غير أف الدعـ المالي األمريكي لػ)إسرائيؿ( في المجاالت المختمفة لـ يتوقؼ لحظة, فقد 
ختمؼ القطاعات االقتصادية اإلسرائيمية, كما سنبيف مف استمرت المساعدات السنوية بالتدفؽ عمى م

 خبلؿ العناويف التالية:

 أواًل: دعم الموازنة:

مميار دوالر مف  121أكثر مف  2013وحتى العاـ  1949تمقت )إسرائيؿ( منذ العاـ 
, المساعدات الرسمية األمريكية, تـ توجيو ىذا الدعـ لقطاعات متعددة وعمى رأسيا المجاؿ العسكري

كما تطاؿ ىذه المساعدات المجاؿ االقتصادي واالجتماعي واإلسكاني, كما بينا في الجدوؿ السابؽ 
 40( نحو 2014-2001( فقد تمقت )إسرائيؿ( خبلؿ األعواـ )2(. وبحسب الجدوؿ رقـ )1رقـ )

( 7رقـ ) مميار سنويًا, يتـ ضخيا في الموازنة اإلسرائيمية. ويبيف الشكؿ 2.8مميار دوالر, أي بواقع 
% مف إجمالي 2.9حيث تبمغ  2010نسبة المساىمة األمريكية في الموازنة اإلسرائيمية لمعاـ 

. كما يبمغ متوسط نصيب الفرد في )إسرائيؿ( مف المساعدات (Israel, 2013:11)الموازنة 
 (.132: 2016دوالر سنويًا )الجماصي,  500األمريكية نحو 

والمستقاة مف مصادر الدعـ الرسمية, أما عف األرقاـ ىذا عمى مستوى األرقاـ الرسمية, 
المالي األمريكي الُمقدـ  الدعـ أىمية الفعمية, وعف النسبة الحقيقية لمدعـ األمريكي لمموازنة, وعف

( لصحيفة الحدث جعارة عمر) اإلسرائيمية الشؤوف في خبيرال كدلمموازنة اإلسرائيمية بشكؿ عاـ؛ يؤ 
 ,دوالر مميار 5.2بمبمغ  يقدر ؛سنوياً  (إسرائيؿ) تتمقاه الذي األمريكي ـالدع حجـ أف ,االقتصادية

, (1)(2015)صحيفة الحدث,  اإلسرائيمي السوؽ في إجبارية استثمارات دوالر مميار 2 إلى إضافة
 مميار دوالر سنويًا, 7.2( إلى إسرائيؿ) موازنة في األمريكية المساعدات مساىمة لتصؿ إجمالي

مميار دوالر  87إلى نحو  2016مف إجمالي الموازنة العامة التي وصمت في عاـ  %8.3 نسبةب
 .(2)(2015)الجزيرة نت, 

                                                           
(

1
)  http://www.alhadath.ps/article-20782/ar_category.php?id=1e2eey123630Y1e2ee&c_type=1 

(
2
)  http://www.aljazeera.net/news/ebusiness/2015/8/6/ 



 

103 

كما أف الدعـ األمريكي السخي والمتواصؿ بما فيو الدعـ العسكري؛ يساىـ بشكؿ كبير في 
ئر دعـ وتحريؾ عجمة االقتصاد اإلسرائيمي, حيث أف عجمة النشاط االقتصادي ىي عبارة عف دوا

متداخمة ومتكاممة, فتنمية وانتعاش قطاع معيف ينعكس بشكؿ مباشر أو غير مباشر عمى 
القطاعات االقتصادية األخرى. لذلؾ فإف ازدىار الصناعات العسكرية يساىـ في خمؽ فرص العمؿ 

ي وبالتالي الحد مف البطالة, ويقمؿ مف حاجة الدولة مف الواردات العسكرية, وبالتالي تقميؿ العجز ف
الميزاف التجاري. وكذلؾ زيادة قدرة الدولة عمى المنافسة عمى صعيد التجارة الدولية, يعني زيادة 
حجـ الصادرات, وبالتالي زيادة رصيد الدولة مف العمبلت الصعبة, األمر الذي يساىـ في زيادة 

ُتحسف مف  فائض الميزاف التجاري. كما أف المنح الخارجية تخفؼ العبء عمى الموازنة, وبالتالي
قدرة الدولة عمى اإلنفاؽ وتحسيف جودة الخدمات في القطاعات االقتصادية األخرى, ما ينعكس 

 إيجابيًا عمى رفاىية المجتمع.

 (1)2010( يبين ىيكمية موازنة )إسرائيل( لمعام 7شكل رقم )

 
 ثانيًا: دعم مشاريع الطاقة:

انسحب الدعـ األمريكي لػ)إسرائيؿ( أيضًا عمى المجاالت المختمفة لمطاقة, مثؿ الطاقة 
الشمسية والكتمة الحيوية وطاقة الرياح والوقود المتجدد وغيرىا, مف خبلؿ برامج التعاوف المشتركة. 

قانوف  وقد جرى تنظيـ ذلؾ عبر االتفاقات والقوانيف المتعددة التي تـ إبراميا ليف الطرفيف, مثؿ
                                                           

(
1

 )(Israel, 2013:11) 
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المتعمؽ بالتعاوف في مجاؿ  2007التعاوف في مجاؿ الطاقة. وكذلؾ قانوف كفاءة الطاقة لعاـ 
مميوف دوالر كمنحة لبرنامج الطاقة المسمى  9.7البحث والتطوير. بدوره قاـ الكونجرس باعتماد 

BIRD الطاقة , ونفس المبمغ لبرنامج 2009مميوف دوالر لمبرنامج في عاـ  2, باإلضافة لمبمغ
ألؼ دوالر لمشاريع الطاقة, وفي عاـ  300نحو  2011والمياه. أما وزارة الطاقة فقد خصصت عاـ 

مميوف دوالر مخصصة لممجاالت البحثية في نفس الموضوع.  2وافؽ الكونجرس عمى مبمغ  2012
 عمى معاىدة الشراكة االستراتيجية التي تتضمف 2014في حيف أف الرئيس أوباما وقع في عاـ 

: 2016)الجماصي,  2024تعاونًا واسعًا في مجاؿ الطاقة يستمر لمدة عشر سنوات حتى العاـ 
 (. وال يزاؿ الدعـ األمريكي مستمرًا في مجاؿ الطاقة واألبحاث المتعمقة بيا بنفس الوتيرة.129

 :(1)ثالثًا: ضمانات القروض األمريكية

بلؿ المنح والمساعدات السنوية, بؿ لـ تكتفي )إسرائيؿ( بتمقي الدعـ األمريكي فقط مف خ
عمدت إلى طمب الحصوؿ عمى ضمانات أمريكية لمحصوؿ عمى قروض طويمة األجؿ مف البنوؾ 
قامة المشاريع  التجارية والمؤسسات المالية األمريكية. وذلؾ مف أجؿ تطوير البنية التحتية وا 

القادميف الجدد, وتحسيف ودعـ  اإلسكانية االستيطانية, والمساىمة في إليجاد فرص عمؿ الستيعاب
مميارات دوالر في إطار االستعداد  4عمى  2003االقتصاد بشكؿ عاـ. فقد حصمت )إسرائيؿ( سنة 

مميارات  9اإلسرائيمي لصد أي ىجوـ عراقي محتمؿ عمى خمفية العدواف األمريكي, باإلضافة إلى 
سرائيمية جراء تصاعد االنتفاضة دوالر أخرى في نفس العاـ لمواجية التداعيات االقتصادية اإل

 ,Sharp)الفمسطينية الثانية, يتـ منحيا عمى مدار ثبلث سنوات, ومميار واحد في المجاؿ العسكري 
2014: 17). 
 دوالر مميار 9 بقيمة تمويمية ضمانات 2006في عاـ  )إسرائيؿ( مريكاأ منحتكما 

ويبيف  .(2)(2011, عواد) 2011 عاـال لغاية تستمر األمريكية, السوؽ في العسكرية لمشترياتيا
( مبالغ القروض المضمونة مف قبؿ الواليات المتحدة, والمتاحة لػ)إسرائيؿ( وكذلؾ 3الجدوؿ رقـ )

التي اقترضتيا بالفعؿ, باإلضافة إلى المبالغ المستخدمة في تمويؿ األنشطة االستيطانية, وذلؾ 
 .2014وحتى  2003خبلؿ الفترة مف 

                                                           
(

1
 ٚذرحًّ اٌخاصح, ٔفمرٙا ػٍٝ األِش٠ى١ح اٌحىِٛح ذىفٍٙا األِش٠ى١ح اٌثٕٛن ِٓ ذجاس٠ح لشٚض ٟ٘ :اٌمشٚض ظّأاخ(  

مرشض ذخٍف حاٌح فٟ ػٕٙا اٌّغؤ١ٌٚح ُّ    , ٚذؼرثش ِٓ اٌّغاػذاخ األِش٠ى١ح غ١ش اٌّثاششج اٌّمذِح ٌـ)إعشائ١ً(.اٌغذاد ػٓ اٌ

(
2

 ) http://www.grenc.com/show_article_main.cfm?id=22500 
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 (1)(2014-2003يبين ضمانات القروض األمريكية لـ)إسرائيل( بين األعوام )( 3جدول رقم )

 
 

وعبلوة عمى الدعـ الرسمي الذي تقدمو الدولة األمريكية, فإف ىناؾ دعـ غير رسمي يقدمو 
األفراد والجمعيات والمؤسسات األىمية والمنظمات الييودية أو الموالية لػ)إسرائيؿ( في الواليات 

عبارة عف تبرعات ومنح نقدية وعينية يسمح بيا القانوف األمريكي, ويعفييا مف المتحدة, وىو 
الضرائب. عبلوة عمى التدفقات النقدية الضخمة مف القطاع الخاص, الناجمة عف االستثمارات 

, والتي تشكؿ (2)(2016األمريكية في )إسرائيؿ(, سيما في مجاؿ التكنولوجيا واالتصاالت )عموش, 
 ميمة لبلقتصاد اإلسرائيمي.  رافعة إضافية 

 

                                                           
(

1
  )(Sharp, 2014: 18) 

(
2
)  http://www.albiladdaily.com  
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 خالصة الفصل الثالث

حظيت )إسرائيؿ( بدعـ أمريكي واسع عبر فترة زمنية طويمة امتدت إلى عقود, ومثََّؿ ىذا 
الدعـ خطًا متسقًا في السياسة الخارجية األمريكية, لـ يتأثر جوىريًا بتقمبات السياسة والحكـ في 

النيج بتغير اإلدارات األمريكية المتعاقبة, وال بتغير الرؤساء وال الواليات المتحدة. فمـ يتغير ىذا 
بتعاقب الحزبيف الكبيريف عمى الحكـ, وأف اإلجماع كاف واضحًا في ىذا االتجاه, بؿ أف تأييد 

 )إسرائيؿ( وتبني مواقفيا كاف محؿ منافسة بيف مختمؼ الرؤساء واإلدارات األمريكية.

يؿ( توجيًا دائمًا ومستمرًا, بؿ أنو كاف متصاعدًا في معظـ وشكؿ الدعـ األمريكي لػ)إسرائ
األحياف. شمؿ ىذا الدعـ المجاالت السياسية والعسكرية واألمنية واالقتصادية, غير أنو تركز بشكؿ 
الفت عمى المجاؿ العسكري واألمني. فقد شكمت الواليات المتحدة غطاًء سياسيًا دائمًا وداعمًا 

لية اإلسرائيمية, ولـ ُتعارض )إسرائيؿ( في سياساتيا إال نادرًا, وفي لمعظـ السياسات االحتبل
مساحات ضيقة ومواقؼ لحظية. كما تبيف أف السياسة الخارجية األمريكية تجاه )إسرائيؿ( محكومة 
بتوجيات ثابتة في االستراتيجية األمريكية العامة, وغير مرتبطة بالمزاج الحزبي أو الشخصي 

ات المتعاقبة, التي تعكس تباينًا طفيفًا في التعاطي مع )إسرائيؿ(, ينحصر عادًة لمرؤساء أو اإلدار 
في التكتيكات واألساليب ودرجة االندفاع والحماس, دوف أف يصطدـ بجوىر العبلقة وثوابت 

 التحالؼ.

وبيَّف حجـ ونوعية المساعدات العسكرية األمريكية المتدفقة بشكؿ ثابت ودائـ؛ حرص أمريكي 
مى الحفاظ عمى وجود )إسرائيؿ(, وضماف تفوقيا الفائؽ والنوعي عمى مجمؿ محيطيا واضح ع

اإلقميمي. وأف )إسرائيؿ( باتت جزء مف قوة الردع والتدخؿ األمريكي في المنطقة, وبالتالي جزء مف 
منظومة األمف القومي وحماية المصالح الحيوية الدائمة لمواليات المتحدة األمريكية. فقد قدمت 

 والمساعدات الخدماتاليات المتحدة لػ)إسرائيؿ( العديد مف أوجو الدعـ العسكري واألمني, مثؿ الو 
المادية والتقنية, كما جعمت مف )إسرائيؿ( مخزنًا لمسبلح األمريكي االحتياطي  والعسكرية األمنية

 فاعالد برامج الدائـ, وتوسيع التطويرالتي تتصرؼ بو )إسرائيؿ( وقت الحاجة, وعممت عمى 
 والشراكة االستراتيجية مف خبلؿ المنظومات الدفاعية الصاروخية المتعددة. المشترؾ

ولـ تغب السمطة التشريعية المتمثمة بالكونجرس عف ىذا الدعـ مطمقًا, بؿ شكمت السند 
 والغطاء القانوني الدائـ بؿ والضاغط في كثير مف األحياف عمى السمطة التنفيذية في ىذا االتجاه. 

مف المنظور  –المقابؿ؛ شكَّمت الخدمات الكبيرة التي تُقدميا )إسرائيؿ( لمواليات المتحدة وفي 
عمى المستوى األمني والمعموماتي والعسكري, إلى جانب تأميف المصالح وردع  –األمريكي 

األعداء, وعمى المستوى االقتصادي والتكنولوجي, وعمى المستوى االستعماري والحضاري والثقافي؛ 
 دافعًا قويًا لمواليات المتحدة لتقديـ كؿ ىذا الحجـ مف الدعـ والمساعدة لػ)إسرائيؿ(.
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 انفصم انرابع:

انسياسة اخلارجية األمريكية جتاه انشأن 
 اإلسرائيهي اخلارجي يف انفرتة

 و(1031 – 1003)
  انًبحث األول: يىقغ )إسرائيم( في انسياست انخارجيت

 األيريكيت حجاه إيراٌ وحركيا.

  انًبحث انثاني: يىقغ )إسرائيم( في انسياست انخارجيت

 األيريكيت حجاه انؼانى انؼربي.

  :انسياست انخارجيت األيريكيت حجاه انصراع انًبحث انثانث

 انفهسطيني اإلسرائيهي.

 خالصة الفصل الرابع 
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 المبحث األول:

 موقع إسرائيل في السياسة الخارجية األمريكية تجاه إيران وتركيا
تشكؿ كؿ مف إيراف وتركيا ثقبًل اقميميًا بارزًا في منطقة الشرؽ األوسط, فكؿ مف ىاتيف 

باىتماـ خاص في التصور األمريكي, خصوصًا مع وجودىما في بيئة استراتيجية الدولتيف تحظى 
ميمة مف المنظور المصمحي األمريكي, وكذلؾ وقوعيما في المجاؿ الحيوي لحميؼ أمريكا األىـ 
في المنطقة وىو )إسرائيؿ(. كما تجمع بيف ىاتيف الدولتيف العديد مف القواسـ المشتركة, مف معالـ 

مية, عمى المستوى الجغرافي والسكاني والعسكري واالقتصادي والثقافي, وكؿ منيما القوة اإلقمي
ينطمؽ مف تاريخ حضاري وامبراطوري عريؽ. وقد ركزت )إسرائيؿ( اىتماميا منذ البداية عمى توثيؽ 

يراف فضبًل عف أثيوبيا وأريتيريا, وفقًا لنظرية التخـو يفيد التي طبقيا د (1)العبلقة مع كؿ مف تركيا وا 
(. وسيتـ إفراد محور خاص بكٍؿ 20: 2012بف غوريوف أوؿ رئيس وزراء إسرائيمي )أبو سعدة, 

مف ىاتيف الدولتيف, مف أجؿ التمكف مف تحميؿ ثقؿ وحضور كؿ دولة بشكؿ مستقؿ؛ في مقاربات 
 السياسة الخارجية األمريكية المتعمقة بػ)إسرائيؿ(. 

 

 المحور األول: فيما يتعمق بإيران:

 أواًل: خمفيات الموقف األمريكي تجاه إيران:

تحظى إيراف بثقؿ اقميمي ميـ, نظرًا لما تممكو مف مقومات مادية وبشرية ومعنوية كبيرة, 
أىمتيا لمعب دور سياسي ممموس في المنطقة, فيي دولة طموحة صاحبة مشروع, وليا غاياتيا 

لذا فيي ُتعد مف الدوؿ الناشطة والفاعمة  القومية الواضحة, التي تسعى لتحقيقيا بمختمؼ الوسائؿ,
والمؤثرة إقميميًا. وقد ساعدىا عمى ذلؾ وزاد مف فرصيا؛ وجودىا في بيئة اقميمية ميمة مف الناحية 
الجيواستراتيجية, مع جوارىا لدوؿ ضعيفة في المحيط الجيوسياسي؛ مف الجانب العربي تحديدًا, 

 .2003ية ميمة, عقب احتبللو مف قبؿ أمريكا عاـ سيما بعد غياب العراؽ كقوة عربية واقميم

كانت إيراف أحد الحمفاء الميميف لمواليات المتحدة في الشرؽ األوسط ولػ)إسرائيؿ( بالتبعية؛ 
. فقد بدأ 1979خبلؿ عيد الشاه, غير أف المشيد تغير بشكؿ جذري عقب الثورة اإليرانية عاـ 

                                                           
(

1
ٟٚ٘ ٔظش٠ح اػرّذذٙا  ,(اٌّح١ػ اٌرحاٌف) أٚ (األغشاف شذ) ِثذأوّا ٠طٍك ػ١ٍٙا اإلعشائ١ٍ١ْٛ, ٟٚ٘   انخخىو:( نظريت 

 خٍف اٌخاسج١ح اٌذائشج فٟ حٍفاء ػٓ ذثحث أْ ػ١ٍٙا ٠رٛجة ٌٚزٌه ِؼاد٠ح, ػشت١ح تذٚي ِحاصشج أٔٙا تاػرثاس)إعشائ١ً( 

 احر١اغ١ ًّا) ج١ّؼٙا ذشىً اٌرٟ ٚاإلعال١ِح, اٌؼشت١ح اٌذٚي فٟ ٚاٌذ١ٕ٠ح اٌؼشل١ح األل١ٍاخ أٚعاغ ٚفٟ اٌّح١طح, اٌؼشت١ح اٌذائشج

 (.6: 2003( )ػثذ اٌحٟ, ٌٍصذالح
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السياسة األمريكية, نتيجة العتبارات فكرية ودينية التناقض الواضح في التوجيات اإليرانية مع 
وسياسية, حيث انطمؽ النظاـ الجديد في طيراف مف خمفيات مختمفة. حيث ىيمف البعد الديني 
الثيوقراطي عمى طبيعة نظاـ الحكـ, عمى خبلؼ النيج العمماني الذي كاف يتبناه النظاـ السابؽ. 

قومية دينية تحررية, متمرد عمى القواعد التقميدية لمعبة فكانت طبيعة النظاـ الجديد طبيعة ثورية 
السياسية, التي فرضيا البلعبوف الكبار, والتـز بيا الصغار, األمر الذي انعكس عمى سموكو 
السياسي, وعبلقاتو مع القوى المحمية والقوى الكبرى, وفي المقدمة منيا الواليات المتحدة األمريكية. 

معارضًا منذ البداية لمنظاـ اإليراني الجديد, فتفجرت  -بطبيعة الحاؿ  –وكاف الموقؼ األمريكي 
, وامتدت إلى أزمة 1979 نوفمبرأزمات عديدة بيف الطرفيف, بدأت بأزمة الرىائف األمريكييف في 
يوليو  14في فيينا في  (1)(1+5البرنامج النووي اإليراني, التي انتيت باالتفاؽ مع مجموعة )

عديد مف التناقضات والتعارضات بيف السياسة اإليرانية وبيف الواليات المتحدة . ومرورًا بال2015
وحمفائيا في المنطقة, ولـ تخُؿ األجواء مف فرص؛ تقاطعت فييا السياسات والتقت فييا المصالح, 
سعى كؿ طرؼ لتوظيفيا واالستفادة منيا بقدر ما سمحت بو ظروؼ وقواعد وأدوات المعبة 

 السياسية.
ستعراض أىـ التعارضات في السموؾ اإليراني؛ وكذلؾ التقاطعات مع السياسة ويمكف ا

 األمريكية في المنطقة مف خبلؿ النقاط التالية:

 :التعارضات اإليرانية مع السياسة األمريكية 

 القضية الفمسطينية: .1

, معتبرًة 1979رفعت إيراف شعار تحرير فمسطيف والقدس الشريؼ منذ انطبلؽ ثورتيا عاـ 
أف فمسطيف أرض إسبلمية, وأيدت الشعب الفمسطيني في كفاحو ضد المحتؿ الصييوني, وتضمف 

(. وقد 28: 2012الدستور اإليراني نصرة المستضعفيف والدفاع عف حقوؽ المسمميف )أبو سعدة, 
 مكانة احتمتأف القضية الفمسطينية ىي القضية المركزية لممسمميف في العالـ, فقد اعتبرت إيراف 

والشعارات  األيديولوجية القيـ منظومة مستوى عمىسواء  ,اإليرانية الخارجية السياسة في خاصة
 ظمت. و معيا لمتعامؿ المستخدمة واألدوات والمواقؼ السياسات مستوى عمى وأ التي رفعتيا الثورة,

إليراف  الرسمي األيديولوجي الخطاب في اليامة الثورية األبعاد مف ؛لمجياد والدعوة فمسطيف

                                                           
(

1
ٟ٘ ِجّٛػح اٌذٚي اٌرٟ ذٌٛد اٌرفاٚض ِغ إ٠شاْ تشأْ تشٔاِجٙا إٌٛٚٞ, ٚذعُ وً ِٓ اٌذٚي  (:3+5(  يجًىػت )

ِش٠ى١ح ٚسٚع١ا ٚاٌص١ٓ ٚتش٠طا١ٔا ٚفشٔغا( تاإلظافح إٌٝ أٌّا١ٔا, اٌخّظ اٌذائ١ّٓ فٟ ِجٍظ األِٓ )اٌٛال٠اخ اٌّرحذج األ

 .2015ذّٛص/١ٌٛ٠ٛ  14ٚذّخط اٌرفاٚض ػٓ اذفاق جشٜ فٟ ف١١ٕا فٟ 



 

110 

. كما نظرت إيراف بشكؿ دائـ عمى اعتبار أف )إسرائيؿ( دولة احتبلؿ, وأنيا (1)(2004)الشرقاوي, 
كبر في امتداد لممشروع االستعماري الغربي الذي تقوده الواليات المتحدة, المسماة بالشيطاف األ

غدة سرطانية يجب عمى كافة المسمميف أف يعمموا القتبلعيا »األدبيات اإليرانية. وأف )إسرائيؿ( ىي 
(. كما اعتبرتيا 30: 2012كما يقوؿ الخميني مفجر الثورة )أبو سعدة,  «مف األرض المباركة

قوؿ مرشدىا كما ي «المصدر الرئيس لؤلزمة في الشرؽ األوسط, لذا ال بد مف محوىا مف الوجود»
األعمى عمى خامنئي. وبناًء عميو فقد تعاطفت إيراف مع مختمؼ الفصائؿ الفمسطينية التي تبنت 

 المقاومة, ودعمتيا بشكؿ واضح وعمني.

 محور الممانعة: .2

تبعًا لموقؼ إيراف مف القضية الفمسطينية؛ وعدـ قبوليا بوجود )إسرائيؿ(, واعتبارىا العدو 
المنطقة واستقرارىا, ألنيا قامت عمى اغتصاب أرض فمسطيف وتشريد األساسي الذي ييدد أمف 

شعبيا؛ فقد تبنت خيار المقاومة والكفاح المسمح مف أجؿ تحرير فمسطيف. ورسمت سياساتيا 
الخارجية؛ وبنت منظومة تحالفاتيا؛ تبعًا لذلؾ. ونجحت في تشكيؿ ما يسمى بمحور المقاومة, 

ت التي تتبنى المقاومة خيارًا وحيدًا لتحرير فمسطيف, مثؿ سوريا المكوف مف عدد مف الدوؿ والمنظما
وحزب اهلل وحماس, إلى جانب ايراف. ورفض ىذا المحور االنخراط في مشاريع التسوية, واعتبرىا 
خيانة واستسبلـ, وقاوـ الضغوط الشديدة التي مورست عمى أطرافو, مف قبؿ الواليات المتحدة 

 أنصار )إسرائيؿ(, وحمفاء الواليات المتحدة في المنطقة.و)إسرائيؿ(, وكذلؾ مف قبؿ 

 دعم المقاومة: .3

قدمت إيراف دعمًا كبيرًا لحركات المقاومة ضد )إسرائيؿ(, سواًء في فمسطيف كحركتي 
حماس والجياد اإلسبلمي, أو في لبناف كحزب اهلل. وتنوع ىذا الدعـ بيف السياسي والعسكري 

يا أحد أىـ حمفاء وداعمي حركات المقاومة منذ فترة طويمة. وقد برز والمالي, حتى اعتُبرت إيراف أن
بشكؿ جمي مف خبلؿ أداء المقاومة المبنانية  -التسميحي والتدريبي  –الدعـ اإليراني العسكري 

, وكذلؾ أداء المقاومة الفمسطينية خبلؿ 2006خبلؿ العدواف اإلسرائيمي عمى لبناف في تموز 
. وىذا الدعـ جمب ليا 2014, 2012, 2008تكرر عمى غزة في السنوات العدواف اإلسرائيمي الم

تحريضًا إسرائيميًا وعداًء أمريكيًا كبيرًا, فقد اعتبرتيا إدارة جورج دبميو بوش أنو ضمف محور الشر 
 (.55: 2012الذي تحاربو أمريكا )أبو سعدة, 

                                                           
(

1
)  http://www.aljazeera.net/specialfiles/pages/de4add73-ad4c-44ed-b455-5ec92a0f43a9 
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 الدور اإلقميمي: .4

ة الفمسطينية, َشكَّؿ ليا رافعة قوية لمولوج في تبني إيراف لمقضية الفمسطينية ودعميا لممقاوم
مكانيات مادية وبشرية  المنطقة العربية بقوة, ساعدىا في ذلؾ ما تممكو مف مقومات ومعطيات وا 

, يعمؿ في بيئة (1)ومعنوية. منطمقة مف إرادة سياسية متينة, ومتسمحة بطموح ثوري قومي مشروعي
تمدد. فمعبت إيراف دورًا اقميميًا بارزًا, ودخمت عمى العديد رخوة متحركة, قابمة لبلختراؽ وتسمح بال

مف الممفات والقضايا, في فمسطيف ولبناف والعراؽ واليمف والبحريف وأخيرًا سوريا. ووظفت في 
صراعيا مف أجؿ النفوذ والسيطرة؛ مختمؼ أدواتيا, بما في ذلؾ البعد الطائفي, واصطدمت مع 

دولية وعمى رأسيا الواليات المتحدة. فقد شكمت إيراف تحديًا لمسياسة العديد مف القوى اإلقميمية وال
ولممصالح األمريكية, ولنموذج األمف األحادي األمريكي, ولمنظومة التحالفات التقميدية لمواليات 

 المتحدة, وفي المركز منيا )إسرائيؿ(.
ة, خصوصًا السعودية كما تصادـ الطموح اإليراني أيضًا مع القوى اإلقميمية العربية البارز 

ومصر, عمى اعتبار أنيما مف حمفاء الواليات المتحدة, وأف سياسة كؿ منيما تقترب أو تتساوؽ 
كثيرًا مع الرؤية األمريكية. وتبمور؛ بناًء عمى ذلؾ؛ ما يسمى بمحور االعتداؿ, الذي وقؼ عمى 

ىذا ومحاوالتيا تصدير الثورة إلى الجية المقابمة لمحور الممانعة, ُمعتبرًا أف إيراف مف خبلؿ سموكيا 
 العالـ العربي والمحيط اإلقميمي؛ تيدد أمف واستقرار المنطقة وأنظمتيا الحاكمة.

 البرنامج النووي: .5
بقيت )إسرائيؿ( في حالة قمؽ كبير مف الطموحات النووية اإليرانية, عمى اعتبار أف امتبلؾ 
أي دولة في المنطقة لقدرات نووية يشكؿ خطرًا وجوديًا عمى دولة االحتبلؿ, ويخؿ بشكؿ فادح 

 اإلسرائيمية االستخبارات جياز رئيسبمنظومة الردع اإلسرائيمية, وعمى رأسيا القوة النووية. فقد أكد 
 تيديد أكبر» يشكؿ اإليراني النووي البرنامج بأف الكنيست في واألمف الخارجية لجنة أماـ( الموساد)

ومع استمرار إيراف في تطوير  .(2)(2010)الحسيني,  «1948 عاـ قياميا منذ إسرائيؿ لوجود
لتيديدات اإليرانية المتكررة برنامجيا النووي, وتحدييا لئلرادة الدولية, والمخاوؼ اإلقميمية, في ظؿ ا

والعمنية, بإزالة )إسرائيؿ( مف الوجود؛ ُوِضعت )إسرائيؿ( بيف خيارات صعبة. فإما أف تقدـ عمى 
توجيو ضربة استباقية إليراف لتدمير قدراتيا النووية, وتحمُّؿ النتائج غير المضمونة, مثؿ تمقي 

فمسطينية, مع إرباؾ الحسابات في ضربة صاروخية قوية مف إيراف وحزب اهلل وربما فصائؿ 
                                                           

(
1

 ( ٔغثح إٌٝ )ِششٚع(

(
2
)  http://www.ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=204725 
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ما أف تكتفي باحتواء الموقؼ  المنطقة وخمط األوراؽ وبالتالي اإلضرار بمصالح الواليات المتحدة. وا 
مف خبلؿ التيديد واستمرار الضغوط الدولية, والمساعي الدبموماسية, بالتوازي مع األنشطة 

يراف المزيد مف الوقت إلنجاح برنامجيا, ما يعني االستخبارية واإللكترونية التخريبية, وبالتالي منح إ
 (.252: 2013أنيا قد تصبح دولة نووية )المغاري, 

الواليات المتحدة األمريكية ليست بعيدة عف ىذا المشيد, بؿ ىي في قمبو تمامًا, حيث 
امتبلؾ  أف إلى فباإلضافةمصالحيا وحمفاؤىا وعمى رأسيـ )إسرائيؿ(؛ في مركز التيديد اإليراني, 

 األولى حميفتيا )إسرائيؿ( لصالح تميؿ التي المنطقة في القوة بموازيف سيخؿ إيراف لمسبلح النووي؛
كما . الخميج منطقة في المتحدة الواليات لمصالح مباشراً  تيديداً  اإليراني النووي السبلح يشكؿ ؛فييا

 تممؾ إسبلمية دولة فإيراف. المنطقة ىذه في المتحدة لمواليات استراتيجياً  ومنازعاً  منافساً  تشكؿأنيا س
 والتحالؼ فمسطيف, في حماس وحركة لبناف, في اهلل حزبل إيراف دعـ يجسدىا سياسية ومكانةً  نفوذاً 

 نووية لقوة إيراف امتبلؾ إفلذلؾ ف. الخميج منطقة في الشيعي االمتداد إلى إضافة السوري, اإليراني
 عمى مباشراً  خطراً  ويشكؿ السياسية, مكانتيا مف يدعـ عسكري بزخـ سيمدىا المنطقة في عسكرية
 المتحدة الواليات حمفاء عمى وأيضاً  بؿ العربي, الخميج منطقة في المتحدة الواليات مصالح

 .(1)(2010برمتيا )الحسيني,  المنطقة ىذه في المعروفيف
باإلضافة إلى العديد وقد استمر العمؿ والتنسيؽ المشترؾ بيف الواليات المتحدة و)إسرائيؿ( 

مف األطراؼ الغربية, عمى مختمؼ الصعد والمسارات, وفي مقدمة ذلؾ النشاطات األمنية 
التخريبية, مع استمرار الضغوط  ةاالستخبارية لتصفية العمماء اإليرانييف, وزرع البرامج اإللكتروني

لكنيا غير كافية. كاف  والتيديدات الدولية والحصار, وتـ تحقيؽ بعض النتائج عمى ىذا الصعيد,
يجري ذلؾ بالتوازي مع محاوالت وجيود دبموماسية حثيثة, تـ خبلليا فتح قنوات تفاوضية مع إيراف, 

( والذي كاف عمى رأسيا الواليات المتحدة األمريكية. وقد تـ التوصؿ إلى 1+5مف قبؿ مجموعة )
, كاف مف أبرز 2015يوليو  14في اتفاؽ في ىذا اإلطار بيف إيراف والمجموعة المذكورة في فيينا 

ما تمخض عنو ىذا االتفاؽ ىو تجميد إيراف لبرنامجيا النووي الذي يمكف أف يفضي إلى إنجاز 
نتاج سبلح نووي؛ لمدة عشر سنوات, واقتصاره عمى األنشطة السممية, مع فتح المجاؿ  عسكري وا 

دولية عف إيراف )الجزيرة نت, لمرقابة الدولة, وذلؾ مقابؿ رفع كافة العقوبات االقتصادية ال
2016)(2). 

                                                           
(

1
)  http://www.ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=204725 

(
2
)  http://www.aljazeera.net/encyclopedia/events/2015/7/14 
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 :التقاطعات اإليرانية مع السياسة األمريكية 

الجمة بيف النيج اإليراني والسياسة األمريكية في الشرؽ األوسط؛ وحدوث  ترغـ التعارضا
العديد مف التوترات التي وصمت إلى درجة االستفزاز وتسخيف األجواء أحيانًا؛ إال أف تقمبات 

تقاطعات المصالح, ولََّد نوع مف الفرص الثمينة لكٍؿ مف الطرفيف. حيث حرص كؿ منيما السياسة و 
أف يقتنص المحظة الراىنة لصالحو وُيعظـ بيا منفعتو,  –رغـ الخبلفات والتناقضات الجوىرية  –

بما يخدـ أىدافو وتوجياتو, حتى ولو التقت مع مصالح الطرؼ اآلخر, في توظيؼ برغماتي ال 
 دىاء سياسي.يخمو مف 

 ومف النقاط التي التقت فييا مصمحة الطرفيف:
سقاط نظاـ طالباف, َشكَّؿ فرصة ميمة إليراف لمقضاء عمى  2001غزو أمريكا ألفغانستاف عاـ  .1 وا 

نظاـ سني تأسس عمى حدودىا الشرقية. حيث ترى إيراف أفَّ وجود أي نظاـ ُسني بجوارىا يشكؿ 
لمشروعيا الشيعي الفارسي. فالبعد الطائفي ىو المييمف عمى خطرًا عمى أمنيا القومي, ومعيقًا 

النظاـ اإليراني وسياساتو منذ قياـ الثورة الخمينية, والتناقض المذىبي اإليراني مع طائفة السنة بدا 
واضحًا في السموؾ اإليراني. وبشكؿ عاـ؛ تمثؿ منطقة آسيا الوسطى أرضية مشتركة لمتعاوف 

يراف )زيف العابديف, األمني بيف الواليات الم  (.2015تحدة وا 
؛ عدا عف انتشاء إيراف بو انتقامًا لمحرب التي شنيا صداـ 2003الغزو األمريكي لمعراؽ عاـ  .2

حسيف عمييا طواؿ السنوات الثمانية؛ فإنو ميد إليراف بشكؿ واسع لمد نفوذىا وبسط ىيمنتيا عمى 
تشكؿ نسبة كبيرة مف الشعب العراقي,  (. سيما وأف الطائفة الشيعية50: 2015العراؽ )صبحي, 

فبات العراؽ جزءًا مف اقميـ واسع خاضع أو يقع تحت تأثير النفوذ اإليراني, يمتد مف العراؽ ويصؿ 
 إلى لبناف مرورًا بسوريًا.

التراجع األمريكي النسبي مف منطقة الشرؽ األوسط, بحسب االستراتيجية األمريكية الجديدة  .3
)أو إعادة موازنة الوضع الدفاعي األمريكي كما يفضؿ المسؤولوف  (1))استراتيجية الدوراف(

األمريكيوف تسميتيا( التي اعتمدتيا إدارة أوباما, والقاضية بنقؿ الثقؿ والتركيز األمريكي مف منطقة 
(, بغية التصدي لمقوة يالمحيط األطمسي والشرؽ األوسط, إلى منطقة المحيط اليادي )الباسيفيك

ىذا التراجع أو تخفيؼ التركيز  . َمثَّؿَ (Sutter & Others, 2013: 12)دة الصينية الصاع

                                                           
(

1
 اٌٛال٠اخ عٕغافٛسج أْ فٟ لّح خالي 2012 ١ٔٛ٠ٛ 2فٟ  تا١ٔرا اٌغاتك ١ٌْٛ االِش٠ىٟ اٌذفاع ٚص٠ش أػٍٕٗ تّا رٌه ( ٠رؼٍك

 ػغىش٠ح اعرشاذ١ج١ح إغاس فٟ 2020 اٌؼاَ تحٍٛي اٌٙادا اٌّح١ػ تاذجاٖ اٌثحشٞ أعطٌٛٙا ِٓ األوثش اٌمغُ ٔشش عرؼ١ذ اٌّرحذج

 إٌّطمح فٟ% 40ٚ اٌٙادٞ -آع١ا ِٕطمح فٟ% 60 تٕغثح األِش٠ى١ح اٌثحش٠ح ذٛص٠غ ع١ىْٛ, ٚآع١ا حٛي ذرّحٛس جذ٠ذج

 .(Sutter & Others, 2013: 12) اٌّاظ١ح اٌؼمٛد خالي% 50 إٌٝ 50 ٔغثح ِغ ِماسٔح األغٍغ١ح,
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األمريكي عف المنطقة؛ فرصة ذىبية إليراف لمتوسع والتمدد في المحيط العربي وفقًا لسياسة ممئ 
الفراغ, سيما وأنيا أحدى أىـ القوى اإلقميمية المؤىمة لذلؾ, في مقابؿ الوضع الميميؿ لمدوؿ 

 حالة السورية واليمنية شاىدة عمى ذلؾ.العربية. وال
التغير في النيج السياسي األمريكي في الشرؽ األوسط فيما ُأطمؽ عميو )إعادة الييكمة(؛ والتحوؿ  .4

مف نيج )االنخراط المكثؼ( إلى نيج )االنخراط المرف(, نتيجة المتغيرات اإلقميمية )إبراىيـ, 
)عمى  –ددًا وغير حاسـ تجاه الثورات العربية (؛ والذي بدا خبللو الموقؼ األمريكي متر 2015

األقؿ في الظاىر, أما الموقؼ الحقيقي فيو يميؿ إلى المحافظة عمى األنظمة التقميدية, كونيا تخدـ 
المصالح األمريكية وتحافظ عمى أمف )إسرائيؿ( بشكؿ أكبر, وكوف البديؿ غير مضموف, الذي 

اإلسبلمية الراديكالية, بحسب ما أفرزتو الثورات مف عمى األرجح سيكوف مف القوى ذات التوجيات 
 -قوى ومكونات, سواء عمى صعيد التشكيبلت الثورية أو عمى صعيد االستحقاقات االنتخابية( 

ومثاؿ عمى ذلؾ الثورة السورية؛ ىذا الموقؼ َميََّد إليراف وحمفائيا الولوج بقوة في الصراع الدائر, 
 بغية حسمو لصالحيا.

ريكية عمى )اإلرىاب( بمختمؼ أشكالو وفصائمو, سيما ما يسمى )داعش(؛ تمتقي مع الحرب األم .5
التوجيات والممارسات اإليرانية في العراؽ وسوريا, التي تطمؽ فييا قواتيا وميميشياتيا لقتاؿ مف 
تسمييـ اإلرىابييف والتكفيرييف, في نظرة ال تخُؿ مف البعد الطائفي والقومي. كما أنيا ميدت 

ؽ لمواليات المتحدة لتغيير ساستيا تجاه إيراف مف مستوى العداء إلى مستوى التعاوف, ما قد الطري
 (. 2015ُيفضي بحسب السياسة األمريكية الجديدة إلى دمج إيراف إقميميًا )إبراىيـ, 

وفي ىذا اإلطار يعتقد الباحث أف إيراف ُتعد مف أبرز المستفيديف مف حمبلت الواليات 
. فقد استطاعت –بعد )إسرائيؿ( بالطبع  -اتيا في المنطقة خبلؿ العقديف األخيريفالمتحدة ومغامر 

إيراف استثمار ىذه الحمبلت األمريكية أو نتائجيا, في صالح توجياتيا التوسعية. وىذا ليس ناجمًا 
بالضرورة عف نوايا تآمرية, بقدر ما ىو ناتج عف توظيؼ تقاطعات السياسة وتشابؾ المصالح 

 التوجيات السياسية لكؿ طرؼ.لصالح 

 :تجاه إيران األمريكية الخارجية السياسة في موقع )إسرائيل(: ثانياً 

مف خبلؿ استعراض العناويف السابقة, نجد أف )إسرائيؿ( حاضرة بقوة في السياسة الخارجية 
 األمريكية, وليس َثمَّة انفصااًل أو تعارضًا جوىريًا بيف سياسات ومصالح وتوجيات كؿ مف
)إسرائيؿ( والواليات المتحدة في منطقة الشرؽ األوسط, خصوصًا ما يتعمؽ بكؿ ما يمس بأمف 
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)إسرائيؿ( ويؤثر عمى مصالح الواليات المتحدة. ومف خبلؿ التطرؽ لمواقؼ وسياسات إيراف 
وتوجياتيا في القضايا األكثر أىمية وتأثيرًا عمى )إسرائيؿ(؛ يمكف توضيح موقع )إسرائيؿ( في 

 اسة الخارجية األمريكية في النقاط التالية:السي
نما تشكؿ خطرًا  .1 مف المنظور  –إيراف ال تشكؿ خطرًا مباشرًا عمى أمف الواليات المتحدة, وا 

عمى منظومة مصالح الواليات المتحدة وحمفائيا وعمى رأسيـ  -االستراتيجي األمريكي 
ة, وتحد مف تأثير فائض القوة )إسرائيؿ(, وتقمص مف ىامش الييمنة األمريكية عمى المنطق

التي تتمتع بو )إسرائيؿ( والقوى الغربية الحميفة ليا. فالحرص األمريكي الدائـ عمى إحباط أي 
توجيات نيضوية ألِي مف بمداف المنطقة؛ ىو باألساس ييدؼ لحماية )إسرائيؿ( وبقائيا كقوة 

األمريكية. لذلؾ خضعت أولى في المنطقة, كأحد أىـ ضمانات استمرار وانسياب المصالح 
إيراف منذ أف تغير نظاـ الحكـ فييا بعد الثورة, لحصار وبرنامج عقوبات دولي مشدد, تقوده 

 الواليات المتحدة وحمفائيا عبر األمـ المتحدة.
تعمؿ الواليات المتحدة عمى الحفاظ عمى التفوؽ المطمؽ لػ)إسرائيؿ( عمى محيطيا اإلقميمي, وال  .2

بمنافستيا في ىذا المجاؿ, لذلؾ تحرص الواليات المتحدة عمى منع إيراف  تسمح ألٍي مف القوى
مف امتبلؾ أسمحة غير تقميدية, ومف ىنا برزت أزمة البرنامج النووي اإليراني, والتي انتيت 
بتكبيؿ إيراف باتفاؽ يقضي بتجميد البرنامج, عبر المفاوضات المباشرة. وما كاف ليذه 

بمعزؿ عما سبقيا مف سمسمة طويمة مف الضغوطات األمريكية المفاوضات أف تؤتي ُأكميا 
والدولية, مف خبلؿ العقوبات االقتصادية القاسية, والتيديدات المباشرة باستخداـ القوة, سواء مف 
طرؼ الواليات المتحدة أو مف طرؼ )إسرائيؿ(, واألنشطة األمنية واإللكترونية التخريبية, 

مف أف لدى الواليات المتحدة القناعة الكافية إلحباط البرنامج  وغيرىا مف الوسائؿ. وعمى الرغـ
النووي اإليراني؛ إال أف )إسرائيؿ( تضغط بشدة عمى المجتمع الدولي وخصوصًا عمى الواليات 
المتحدة باتجاه اتخاذ المزيد مف التدابير واالجراءات لوقؼ البرنامج, ولو تطمب األمر توجيو 

ية المنتشرة عمى طوؿ األراضي اإليرانية, سواء مف قبؿ )إسرائيؿ( ضربة عسكرية لممنشآت النوو 
نفسيا, أو مف قبؿ الواليات المتحدة أو باالشتراؾ بيف الطرفيف. ذلؾ أف )إسرائيؿ( تعتبر نفسيا 

: 2016الخاسر األكبر في حاؿ تمكنت إيراف مف الحصوؿ عمى السبلح النووي )الجماصي, 
87.) 

ات القضاء عمى )إسرائيؿ( ويظير ذلؾ في تصريحات قادتيا في ترفع إيراف باستمرار شعار  .3
ف كاف ىذا الكبلـ لـ ُيترجـ بشكؿ مباشر ولـ ُيختبر عمميًا في أي  مختمؼ المناسبات, وا 
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مناسبة؛ إال أنو يتعارض بشكؿ جذري مع الرغبة والسعي األمريكي لدمج )إسرائيؿ( في المنطقة 
لؾ سيستمر الخبلؼ األمريكي مع إيراف طالما استمرت بشكؿ طبيعي, فيما ُيعرؼ بالتطبيع. لذ

 إيراف مصرة عمى مواقفيا الرافضة لوجود )إسرائيؿ(.
تدعـ إيراف المقاومة في فمسطيف بشتى الوسائؿ والطرؽ, سياسيًا وعسكريًا, وىذا يتعارض مع  .4

ر السياسة األمريكية الساعية لتصفية القضية الفمسطينية, وعدـ قبوؿ أي حموؿ إال عب
 –المفاوضات والطرؽ السممية. لذلؾ ستستمر الواليات المتحدة في سياساتيا المناوئة إليراف 

طالما استمرت  –رغـ التقارب النسبي في اآلونة األخير نتيجة التقاء المصالح في قضايا عدة 
إيراف في دعـ المقاومة, عمى اعتبار أنيا تشكؿ خطرًا عمى أمف ووجود )إسرائيؿ(, مف وجية 

 النظر األمريكية. 
ال تزاؿ إيراف تعارض مشاريع التسوية السممية بشدة, وال تزاؿ ترفع شعار الموت لػ)إسرائيؿ(,  .5

انعة الذي يتبنى المقاومة نيجًا والموت ألمريكا, وُتصنؼ سياسيًا عمى أنيا تقود محور المم
وحيدًا لتحرير فمسطيف. األمر الذي ُيشكؿ عائقًا لمسياسة األمريكية لفرض تسوية وفؽ الرؤية 

 اإلسرائيمية.
حتى مع توجيات الواليات المتحدة الجديدة التي انتيجتيا إدارة أوباما في سمؾ طريؽ التفاوض  .6

أحد جوانب ىذا السموؾ ىو النظر إلى المصمحة مع طيراف لثنييا عف برنامجيا النووي؛ فإف 
 - (1)(Ross, 2015)رغـ المعارضة اإلسرائيمية لبلتفاؽ  -اإلسرائيمية, ودرء المخاطر عنيا 

فضبًل عف الحفاظ عمى المصالح األمريكية. مستخدمة في سبيؿ ذلؾ أساليب الترغيب والترىيب 
سرائيؿ( عمى ىدؼ وقؼ البرنامج النووي (, حيث تتفؽ إدارة أوباما مع )إ2: 2010)كريستاؿ, 

اإليراني, لكنيا تختمؼ في اسموب تحقيقو, ألنيا ترى أف أسموب التفاوض ىو أكثر نجاعة وأقؿ 
مخاطرة. سيما وأف ىذا األسموب يتزامف مع النظرة األمريكية تجاه إيراف التي تمعب دورًا اقميميًا 

في العديد مف الممفات مثؿ محاربة )اإلرىاب(  ميمًا يمتقي بشكؿ كبير مع المصالح األمريكية,
 السني, وأفغانستاف والقضية السورية وغيرىا.

وبالتالي فقد بقيت النظرة األمريكية لممنطقة بشكؿ عاـ وإليراف بشكؿ خاص, محصورة 
بشكؿ كبير ضمف زاوية النظر اإلسرائيمية, ترى األمور وفؽ مصالح )إسرائيؿ( وما يضمف أمنيا 

استمرارىا, وىو ما ينسجـ مع منظومة القيـ الحاكمة لسياسات الواليات المتحدة وتوجياتيا وتفوقيا و 
 الكولونيالية.

                                                           
(

1
)  http://www.washingtoninstitute.org/policy-analysis/view/the-u.s.-israel-divide-on-iran 
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لذلؾ يرى الباحث أف التناقض األمريكي مع السياسات اإليرانية سيستمر طالما بقيت ىذه 
لدييا  السياسات عمى نفس النيج التوسعي والرافض لوجود )إسرائيؿ(, غير أف الواليات المتحدة

القدرة عمى احتواء النفوذ اإليراني وتحجيمو, بؿ وتوظيؼ الدور والسموؾ اإليراني لتمرير السياسات 
األمريكية الرامية البتزاز األطراؼ العربية ودفعيا لمتطبيع مع )إسرائيؿ(, وكذلؾ ضماف استمرار 

 مًا لمسبلح األمريكي.  حاجة تمؾ األطراؼ لمحماية األمريكية, وبالتالي ضماف بقائيا زبونًا دائ
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 المحور الثاني: فيما يتعمق بتركيا:

 أواًل: خمفيات الموقف األمريكي تجاه تركيا:

قبؿ الولوج في تفاصيؿ السياسة الخارجية األمريكية تجاه المنطقة وتجاه تركيا عمى وجو 
األمريكية تجاه الخصوص؛ لمحاولة كشؼ النقاب عف وزف وموقع )إسرائيؿ( مف السياسة الخارجية 

تركيا, ال بد مف تسميط الضوء عف أىـ المحاور والمحددات التي يمكف مف خبلليا توضيح موقع 
تركيا اإلقميمي والعالمي, ومف ثـ موقعيا مف المنظور االستراتيجي األمريكي؛ وذلؾ مف خبلؿ 

 العناويف التالية:

 الوزن االستراتيجي لتركيا: .1

بالغ األىمية, فيي تقع في ممتقى القارات الثبلث آسيا  تحظى تركيا بوضع جيواستراتيجي
(, فقد شكمت عبر التاريخ نقطة تقاطع لمحضارات التي 609: 2011وأوروبا وأفريقيا )أوغمو, 

كونت قمب العالـ القديـ, ومثمت مدينة اسطنبوؿ مركزًا لثبلث مف أعظـ االمبراطوريات في التاريخ 
, التي حكمت مساحات بالغة االتساع. وىي تطؿ عمى ثبلث بحار الرومانية والبيزنطية والعثمانية

رئيسة, وتتحكـ اثنيف مف أىـ مضائؽ العالـ وىما البوسفور والدردنيؿ. كما أف امتداد أراضييا عبر 
قارتي آسيا وأوروبا, واشتراكيا حدوديًا مع ثماني دوؿ, منحيا درجة عالية مف التأثير والتأثر عبر 

, (1)(2016مميوف نسمة )ترؾ برس,  79ممؾ تركيا كتمة سكانية كبيرة تبمغ نحو مجاليا الحيوي. وت
تمتاز بانسجاـ كبير فيما يتعمؽ بالناحية الدينية والمذىبية, فالغالبية الساحقة مف السكاف ىـ مف 
المسمميف السنة, أما مف الناحية العرقية فيشكؿ العرؽ التركي نحو ثبلثة أرباع السكاف, في حيف أف 

% مف السكاف. فيما تنضـ تركيا إلى أقوى حمؼ في العصر الحاضر, 20صؿ نسبة األكراد نحو ت
وىو حمؼ شماؿ األطمسي, ما يعطييا ميزة استراتيجية عالية. يضاؼ إلى كؿ ذلؾ عراقة الثقافة 
وعمؽ التاريخ والماضي االمبراطوري, ما منحيا قدرة عالية عمى صياغة سياستيا واستراتيجيتيا 

 (. 3: 2016كبيرة )عمي,  ةء تحالفاتيا, وفؽ ما تتمتع بو مف معطيات ومميزات جيواستراتيجيوبنا

 الدور اإلقميمي لتركيا: .2

ما تتمتع بو تركيا مف وزف استراتيجي كبير؛ منحيا قدرة فائقة عمى لعب دور اقميمي فاعؿ ومؤثر, 
وجعميا بؤرة اىتماـ قوي لمقوى الدولية الكبرى فضبًل عف القوى اإلقميمية. وبعد صعود العدالة 

وقضايا والتنمية لمحكـ؛ أخذ ىذا الدور بالتوسع والنشاط بشكؿ أكثر فاعمية, فعمؿ ضمف ممفات 
يراف  عديدة منيا: االنخراط في التفاوض عمى مستقبؿ العراؽ, والوساطة بيف الواليات المتحدة وا 

                                                           
(

1
)  http://www.turkpress.co/node/17901 
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بشأف البرنامج النووي لؤلخيرة, والدخوؿ في الوساطة بيف سوريا و)إسرائيؿ( فيما يتعمؽ بعممية 
لحة بيف التسوية, والوساطة بيف الفصائؿ الفمسطينية؛ كحماس وفتح والدخوؿ عمى خط المصا

, ليندنشتراوسالطرفيف. كما مارست دورًا عمى صعيد عممية التسوية بيف الفمسطينييف و)إسرائيؿ( )
(. وقد تبنت تركيا سياسة تصفير المشاكؿ مع جيرانيا, بحسب ما انتيجو أحمد داود 35: 2010

كز, ولـ تعد أوغمو وزير خارجيتيا وميندس سياستيا الخارجية, الذي كاف يعتبر أف تركيا دولة مر 
دولة جسر كما كانت, منطمقًا مف األبعاد الجيواستراتيجية, ومف الموروث الثقافي والحضاري لتركيا 

(. ففي كتابو )العمؽ االستراتيجي( يشرح أوغمو رؤيتو لرسـ سياسة تركية 80: 2011)أبو مطمؽ, 
ي يعطييا وزنًا وثقبًل ميمًا نشطة ومؤثرة, مف خبلؿ ركائز عدة أىميا: أواًل: العمؽ االستراتيجي؛ الذ

لمتحرؾ لبناء العبلقات في مختمؼ االتجاىات, فكمما زاد دورىا وامتدادىا في الشرؽ؛ كمما زادت 
مع بناء عبلقات  الجوار, دوؿ مع المشاكؿأىميتيا في الغرب وفي الساحة والدولية. ثانيًا: تصفير 

؛ (1)ثالثًا: القوة الناعمة (.win – win) لمجميع الربح قاعدة عمى ,األطراؼ كؿ حسنة وقوية مع
التي مف أىـ أدواتيا بناء شبكة واسعة مف العبلقات االقتصادية والثقافية والفكرية والحضارية 

 .(2)(2015)الحاج, 

وتبعًا لذلؾ تحسنت عبلقات تركيا بشكؿ كبير مع دوؿ الجوار, وبنت عبلقات تجارية 
يراف وسوريا وروسيا. وازداد تعمؽ تركيا في العالـ واستراتيجية مع العديد مف األطراؼ مثؿ  العراؽ وا 

العربي مثؿ قطر وليبيا وغيرىـ, كما اتجيت إلى دوؿ أفريقيا لصياغة عبلقات وشراكات تجارية. 
وقد وظفت تركيا البعد االقتصادي بشكؿ كبير في نسج عبلقات منفعة متبادلة مع مختمؼ 

ؾ عزلتيا الدولية مثؿ إيراف وسوريا, في بناء عبلقات األطراؼ, كما وظفت حاجة بعض الدوؿ لف
وطيدة بيف الطرفيف. كؿ ىذه التشعبات في العبلقات التركية مع محيطيا لـ يؤثر في استمرار 
عبلقاتيا مع )إسرائيؿ( رغـ مرور ىذه العبلقات بمطبات وأزمات عديدة, إالَّ أنيا لـ تنقطع يومًا, 

دقيقة في عبلقاتيا مع األطراؼ المتناقضة, ونجحت في خمؽ نوع  فقد استطاعت تركيا بناء توازنات
 مف التوازف بيف المبادئ والمصالح.

غير أف تركيا لـ تستطع المحافظة عمى نيجيا السياسي بعد المتغيرات اإلقميمية الكبيرة 
 التي حدثت عمى إثر ثورات الشعوب العربية, فتعقد المشيد وارتبكت الحسابات. فاختمفت لدييا

المحافظة  –إلى حٍد بعيد  –معادلة المبادئ والمصالح, فمـ تعد قادرة عمى التوفيؽ بينيما. وآثرت 
                                                           

(
1

 تٍذ ٠رّىٓ فمذ اٌجارت١ح, غش٠ك ػٓ اٌذٚي أٚ األفشاد ذفع١الخ ذشى١ً ػٍٝ اٌمذسج» :تأٔٙا إٌاػّح اٌمٛج ٔاٞ جٛص٠ف فؼش  ٠ُ (  

ٚذرطٍغ إٌٝ  حزٖٚ, ٚذحزٚ تّثٍٗ ِؼجثح خشٜأُ  ٔاًّ اتٍذ ٕ٘ان ألْ, اٌؼا١ٌّح اٌغ١اعح فٟ ٔرائج ِٓ ٠ش٠ذ ِا ػٍٝ اٌحصٛي فٟ ِا

 (.24: 2007)ٔاٞ,  «إسغاُِٙ ِٓ تذالًّ  ٌٍٕاط ذخراس , ٚأْذش٠ذ ِا ٠ش٠ذْٚ ا٢خش٠ٓ جؼً أٞ ِغرٛاٖ ِٓ االصد٘اس ٚاالٔفراح,

(
2

  )http://www.alzaytouna.net/2015/11/26/اٌفٍظ-ٚاٌمع١ح-ذشو١ا-84-اعرشاذ١جٟ-ذمذ٠ش/ 
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عمى المبادئ والشعارات التي رفعيا القادة األتراؾ, فاضطرت لبلنحياز لمشعوب في ثوراتيا, فتأزمت 
؛ إال أنيا بقيت عبلقاتيا مع أطراؼ عدة منيا روسيا والنظاـ السوري والمصري. عمى الرغـ مف ذلؾ

تمارس دورًا اقميميًا مركزيًا, مف الصعب عمى أٍي مف األطراؼ تجاوزه, وال زالت تحافظ عمى 
 عبلقات قوية مع كثير مف األطراؼ, رغـ التناقضات والتعارضات الجمة.

 العالقات األمريكية التركية: .3

متحدة األمريكية بعد بدأت العبلقة التركية مع المنظومة الغربية وعمى رأسيا الواليات ال
انتياء الحرب العالمية الثانية, فقد كانت النظرة األمريكية واألوروبية ترى في تركيا أف تشكؿ حاجزًا 
بشريًا وعسكريًا لصد الخطر الشيوعي القادـ مف االتحاد السوفييتي, ما ميد األجواء لبناء حمؼ 

القادـ مف االتحاد السوفييتي, التي خرج  غربي مع تركيا. كما أف القمؽ التركي الناجـ عف التيديد
قبيؿ  1945مارس  19كقوة عظمى نتيجة الحرب, سيما بعد إلغائو معاىدة )الصداقة والحياد( في 

نياية الحرب بأشير قميمة,  وبالنظر إلى أطماعة القديمة في الوصوؿ لممياه الدافئة؛ دفع تركيا 
ت تركيا مف مبدأ تروماف القاضي بمنح المساعدات لمتوجو إلى الغرب مف أجؿ الحماية. وقد استفاد

لتركيا واليوناف لمتصدي لمخطر الشيوعي, والذي كاف فاتحة شراكة استراتيجية مع الواليات المتحدة, 
, وىي الخطوة 1952تمييدًا لدخوؿ تركيا فيما بعد لعضوية حمؼ شماؿ األطمسي )الناتو( في عاـ 

 (.2016تركية الغربية )عمي, األكثر أىمية في تاريخ العبلقات ال

وتنطمؽ النظرة األمريكية لتركيا مف االعتبارات المتمثمة باألىمية االستراتيجية لموقعيا 
ومكانتيا, ودورىا في تأميف المصالح األمريكية في الشرؽ األوسط وآسيا الوسطى والقوقاز, 
والتصدي لممد الروسي, والمحافظة عمى استقرار المنطقة, واالستفادة مف توظيؼ النموذج التركي 

حتواء )األصولية اإلسبلمية(, فضبًل عف ترسيخ العبلقة مع )إسرائيؿ(, في سبيؿ التطبيع العربي ال
واإلسبلمي معيا ودمجيا في المنطقة. وىذه العبلقة ليا أىميتيا الكبرى مف المنظور التركي, حيث 

ضبًل عف تشكؿ الواليات المتحدة حميؼ قوي ودرع حماية مف الدوؿ المحيطة, وعمى رأسيا روسيا, ف
الدوؿ المنافسة أو التي لدييا صراع معيا, مثؿ اليوناف. وكذلؾ حاجة تركيا لممساعدات والتعاوف 

 األمريكي, واتخاذه سندًا لدخوؿ بوابة االتحاد األوروبي. 

وقد تطورت ىذه العبلقة بيف البمديف إلى مستوى عاٍؿ مف التعاوف االستراتيجي منذ مطمع 
ضي, سيما عمى مستوى الدعـ العسكري واألمني, كما انسحب ىذا التسعينات مف القرف الما

التعاوف عمى المستوى االقتصادي. وبدا االنسجاـ واضحًا بيف الطرفيف في العديد مف الممفات ومنو 
الممؼ الفمسطيني, ما ميد الطريؽ ألف تدفع أمريكا باألمور قدمًا باتجاه تطوير العبلقات التركية 

بعنواف )األمف والسبلـ في الشرؽ  1997أكده تقرير الرئاسة األمريكية لعاـ  اإلسرائيمية, وىو ما
فيما يتعمؽ بشؤوف الشرؽ األوسط يجب أف يكوف واضحًا »األوسط( الذي جاء في إحدى فقراتو 
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الدعـ الذي تقدمو الواليات المتحدة لمتعاوف التركي اإلسرائيمي في مجاالت االقتصاد والدفاع, التي 
 -. إف ىذا التعاوف بيف حميفتي الواليات المتحدة 1996اتفاقيات وقعت عاـ  5بلؿ ترجمت مف خ

ىو عبارة عف قضية )اسفينية( داخؿ تركيا,  -الدولتيف الديمقراطيتيف في منطقة الشرؽ األوسط 
تفصؿ غالبية المؤسسة التركية العممانية عف اإلسبلمييف, وأف نجاح ىذا التعاوف سوؼ يقوي 

الجيش التركي ذات الميوؿ الغربية, التي تعرضت لجيود مقاومة كبيرة مف أربكاف ويشجع مؤسسة 
 (.12)النعيمي, ب.ت:  «بيدؼ إبطاء أو تجميد التعاوف مع )إسرائيؿ(

وقد شيدت العبلقات األمريكية التركية نوع مف الفتور نتيجة رفض تركيا لمتعاوف العسكري 
, حيث امتعضت أمريكا مف 2003واف األمريكي عاـ ضد العراؽ انطبلقًا مف أراضييا بعيد العد

ىذا السموؾ. كما شعرت تركيا بنوع مف القمؽ عمى خمفية تطور التعاوف األمريكي مع أكراد شماؿ 
 عقب التحسف في عبلقات الطرفيف بدأتالعراؽ, ودخمت العبلقات بيف البمديف في طور األزمة. 

إلى الواليات المتحدة.  2008 ايةبد في غوؿاهلل عبد و  2007 نياية في ردوغافأل ناجحة زيارات
, وقيامو ىو 2009كما شيدت العبلقات مزيدًا مف التحسف بعد وصوؿ أوباما إلى الحكـ عاـ 

ووزيرة الخارجية ىيبلري كمينتوف بزيارات ناجحة لتركيا, في إطار المساعي األمريكية لتحسيف 
 (.28: 2010, سصورتيا في العالـ اإلسبلمي )ليندنشتراو 

 العالقات التركية اإلسرائيمية: .4

ترتبط تركيا مع )إسرائيؿ( منذ قياميا بعبلقات قوية, فتركيا ىي الدولة اإلسبلمية األولى 
, وقد توطدت العبلقات بيف الطرفيف عمى نحو وثيؽ عمى 1949التي اعترفت بػ)إسرائيؿ( عاـ 

قتصادية والعسكرية واألمنية. وتشكؿ ىذه مدار العقود المتتالية في مختمؼ المجاالت, السياسية واال
العبلقة مصمحة مشتركة لكؿ مف الطرفيف, حيث تستفيد تركيا جراء ىذه العبلقة العديد مف المزايا 
السياسية مثؿ اعتبار )إسرائيؿ( بوابة لمولوج إلى الغرب وخصوصًا الواليات المتحدة, وكذلؾ 

إلى تحقيؽ المزايا االقتصادية المشتركة, حيث  الحصوؿ عمى عضوية االتحاد األوروبي. باإلضافة
وصؿ حجـ التجارية البينية إلى مميارات الدوالرات, فضبًل عف التعاوف العسكري التي تحتاج لو 
تركيا, مثؿ شراء وتطوير الطائرات بدوف طيار, والدبابات, والتدريب والمناورات المشتركة, والتعاوف 

(. ومف أىـ المصالح التي تحققيا )إسرائيؿ( مف وراء 194: 2008األمني المعموماتي )سرور, 
العبلقة؛ ىي حصوليا عمى مصدر لمشرعية, وتحقيؽ المصالح االقتصادية واألمنية المشتركة 

(, باإلضافة إلى تعزيز دورىا ونفوذىا اإلقميمي, وتطويؽ بعض القوى 35: 2010, ليندنشتراوس)
يراف, طبق  ًا لنظرية شد األطراؼ.اإلقميمية مثؿ سوريا والعراؽ وا 

وقد حدث تحوؿ ميـ في مسار العبلقات بيف الطرفيف منذ تولي حزب العدالة والتنمية إدارة 
, حيث تقمص حجـ المصالح المشتركة بيف الطرفيف إلى حٍد معيف, 2002الحكـ في تركيا عاـ 
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ة والتنمية إلى وبرزت العديد مف الخبلفات الجوىرية بيف الطرفيف. وقد أثار وصوؿ حزب العدال
الحكـ؛ مخاوؼ )إسرائيؿ(, عمى إثر خمفيتو اإلسبلمية, وعمى إثر تصريحات قادتو التي انتقدت 
بشكؿ متكرر السياسات اإلسرائيمية. وقد أخذت العبلقة بالتدىور تدريجيًا جراء الممارسات 

عمى  2006 واالعتداءات اإلسرائيمية عمى فمسطيف وعمى لبناف, فقد ساءت العبلقة بعد عدواف
عمى غزة, حيث انتقدت تركيا السموؾ  2009-2008جنوب لبناف, وبشكؿ أكبر بعد عدواف 

اإلسرائيمي بشدة, واتيمت )إسرائيؿ( بممارسة اإلرىاب وانتياؾ حقوؽ اإلنساف, واتياـ أردوغاف ليا 
 بارتكاب جرائـ ضد اإلنسانية. 

ب طيب أردوغاف مف جمسة ممتقى وكاف االنسحاب الشيير لرئيس الوزراء التركي آنذاؾ رج
؛ احتجاجًا عمى كبلـ شمعوف بيريس رئيس )إسرائيؿ( 29/1/2009دافوس االقتصادي بسويسرا في 

في حينو, وعدـ إعطائو الوقت الكافي لمرد عميو؛ نقطة ميمة في تدىور العبلقات, وزيادة تحوؿ 
ة مف المواقؼ التي زادت الموقؼ التركي لصالح الشعب الفمسطيني. كما شيدت العبلقات سمسم

حجـ اليوة بيف الطرفيف, منيا توبيخ نائب وزير الخارجية اإلسرائيمي لمسفير التركي في )إسرائيؿ( 
 التقميدية السياسةعف  بؿ ,الدبموماسية القواعد بشكؿ مذؿ ومييف, ما اعتبر ليس فقط خروجًا عف

, األمر الذي فاقـ تقريباً  ثمف بكؿ تركيامع  سوية عبلقات عمى محفاظ)إسرائيؿ( ل انتيجتيا التي
, ليندنشتراوساألزمة بيف الطرفيف بشكؿ كبير, ما اضطر )إسرائيؿ( لبلعتذار لتركيا فيما بعد )

2010 :43.) 

أما الحادثة التي شكمت محطة فارقة في تاريخ العبلقات البينية؛ فيي اليجوـ اإلسرائيمي 
 سفينة, حيث جرى االعتداء عمى غزة عف الحصار ركس بيدؼ انطمؽ الذي (الحرية أسطوؿعمى )

 ,أتراؾ مدنييف 9 استشياد عف االعتداء اإلسرائيمي أسفر. 2010( التركية في مايو مرمرة مافي)
ما أوصؿ العبلقة إلى درجة  السفينة, متف عمى كانواالذيف النشطاء  مف شخًصا 56 أصيب فيما

خطيرة مف التدىور, حيث تـ سحب السفير التركي مف تؿ أبيب, وخفض مستوى العبلقات 
. فيما وجو رئيس الوزراء التركي رجب (1)(2016الدبموماسية إلى مستوى القائـ باألعماؿ )خوري, 

 ضد ارتكبتيا التي يمةالجر  أفرًا معتب اإلسرائيمية, الحكومة إلى الذعة انتقادات أردوغافطيب 
 التي الدموية اإلبادة وأف ذلؾ, ثمف دفع عمييا وأف ,«مقبوؿ وغير دنيء عمؿ» الحرية أسطوؿ
 . بالغ بجرح أصيب الذي العالمي لمسبلـ واستيداؼ الدولية لمقوانيف انتياؾ)إسرائيؿ( ىي  بدأتيا

 عمى وأف دولة, إرىاب بمثابة الحرية أسطوؿ عمى)إسرائيؿ(  ىجوـأف  أردوغاف اعتبر كما
لػ)إسرائيؿ( )أبو  كفى يقوؿ أف الدولي المجتمع عمى وأف اإلدانة, راربق تكتفي أال المتحدة األمـ

 (. 38: 2011مطمؽ, 

                                                           
(

1
)  https://www.alaraby.co.uk/politics/2016/6/27 
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وقد اشترطت تركيا لتجاوز األزمة؛ اعتذار )إسرائيؿ( وتعويض أسر الضحايا باإلضافة إلى 
العبلقات إلى طبيعتيا تقريبًا إالَّ بعد . ولـ تعد (1)(2015فؾ الحصار عف غزة )نوف بوست, 

, وبعد استجابة )إسرائيؿ( لمعظـ الشروط التركية, 2016 حزيرافاالتفاؽ التركي اإلسرائيمي في 
حيث قدمت االعتذار عف الواقعة وقبمت بدفع التعويضات, فيما اقتصر األمر في شأف غزة عمى 

 .(2)(2016الجزيرة نت, إيصاؿ المساعدات اإلنسانية وتنفيذ بعض المشاريع )

قد تكوف الظروؼ والمتغيرات اإلقميمية والتحديات الخارجية والداخمية التي تواجييا تركيا قد 
دفعتيا باتجاه تسريع عقد االتفاؽ, إال أف المخاوؼ اإلسرائيمية ال تزاؿ موجودة مف فقداف الشراكة 

كية نحو استعادة االستراتيجية مع تركيا, في ظؿ قيادة حزب العدالة والتنمية. كما أف التطمعات التر 
نفوذىا ومجدىا العثماني, والطموح الشخصي ألردوغاف في ىذا االتجاه, وخمفيتو اإلسبلمية؛ تثير 

 نوع مف القمؽ اإلسرائيمي. 

 االتحاد ولدى ردفاأل في سبؽاأل )إسرائيؿ( سفير (عيراف عوديدفي ىذا السياؽ كتب )
؛ في إطار التقدير بيبأ تؿ جامعة في القومي مفاأل دراسات معيد في باحثالو  األوروبي,

 إسرائيؿ عممية عمى أردوغاف رد نفسر أف ينبغي ال ذلؾ وعمى»؛ يقوؿ: 2010االستراتيجي لمعاـ 
 أنو عمى ذلؾ فيـ يجب. فقط غزة في المسمميف خوةاإل معاناة بسبب غضب أنو عمى غزة قطاع في

 كاف فاذا. وسطاأل الشرؽ في لنفسيا تركيا أرادتو الذي الجديد والدور ,العقائدية جذوره بيف تأليؼ
 تركيا حكومة رئيس لمصالحة جداً  القميؿ سوى تعمؿ أف تستطيع ال اسرائيؿ فإف الوضع, ىو ىذا

 (.21: 2010)عيراف,  «الحالي

 تركيا والقضية الفمسطينية: .5

 أىم العوامل المؤثرة في نظرة تركيا لمقضية الفمسطينية:

تاريخيًا؛ شكؿ العامؿ الديني ُبعدًا ميمًا في صياغة العقؿ الجمعي لمشعب التركي, الذي 
ينتمي غالبيتو الساحقة لئلسبلـ الُسنِّي, ما ساىـ بشكؿ عميؽ في جعمو يرتبط بفمسطيف برباط 
تاريخي وحضاري وثقافي, لو عبلقة بتراث الدولة العثمانية ومواقؼ سبلطينيا تجاه فمسطيف, وعمى 
األخص منيـ السمطاف عبد الحميد الثاني, الذي رفض العروض والضغوط الصييونية لبيع فمسطيف 

 لمييود. 

غير أف التحوالت الكبيرة التي مرت بيا تركيا بعد كؿ مف الحرب العالمية األولى والثانية, 
وما تبع ذلؾ مف سقوط االمبراطورية العثمانية, والغاء الخبلفة والتحوؿ إلى الحكـ العمماني؛ جعؿ 

ًة. وضمف السياسة التركية تبتعد عف الشرؽ العربي واإلسبلمي, وتتجو باتجاه الغرب فكرًا وممارس

                                                           
(

1
)  http://www.noonpost.org 

(
2
)  http://www.aljazeera.net/encyclopedia/events/2016/6/27 
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ىذا التوجو كانت عبلقتيا بػ)إسرائيؿ(, مف االعتراؼ بيا كدولة نشأت عمى أرض فمسطيف, إلى 
التعاوف االستراتيجي عمى أعمى المستويات. ولذلؾ كاف التماىي السياسي التركي مع النظرة الغربية 

طينية, فانحصرت تجاه )إسرائيؿ( واضحًا, وانعكس ذلؾ عمى مواقفيا السياسية تجاه القضية الفمس
ىذه المواقؼ عمى األغمب بمطالبة )إسرائيؿ( بااللتزاـ بقرارات الشرعية الدولية, واالستجابة لمجيود 
السممية الرامية لحؿ القضية الفمسطينية. مع عدـ خمو ىذه المواقؼ مف إدانات وانتقادات لمسياسات 

مـ المتحدة واعتبارىا نوعًا مف التمييز اإلسرائيمية في أحياف متعددة, مثؿ استنكار الصييونية في األ
(, وانتقادىا لمعنؼ 69: 2011العنصري. وكذلؾ رفضيا ضـ )إسرائيؿ( لمقدس )الشرطي, 

, واالعتراؼ بمنظمة التحرير الفمسطينية 1987اإلسرائيمي تجاه الفمسطينييف خبلؿ انتفاضة عاـ 
 وفتح مكاتب ليا, ثـ االعتراؼ بالدولة الفمسطينية. 

ف ذلؾ لـ يخرج عف الوجية العامة لمسياسة التركية التي لـ تتبنى مبدًأ مستقبًل غير أ
وواضحًا مف الصراع العربي اإلسرائيمي, غير تمؾ السياسات والمواقؼ العامة التي تتبنى أو تقترب 
مف وجية النظر اإلسرائيمية, أو المرتبطة بالحفاظ عمى المصالح والتأييد الغربي )أبو مطمؽ, 

2011: 87    .) 

حدث التحوؿ النوعي والميـ في السياسة التركية تجاه القضية الفمسطينية إثر وصوؿ حزب  
, والذي أعقبو ميبلف واضح في منحنى العبلقات الخارجية 2002العدالة والتنمية لمحكـ عاـ 

يرة, التركية لصالح فمسطيف. فقد جاء الحزب بثقافة وخمفية ومرجعية مختمفة, ورؤية سياسية مغا
انعكست عمى سموكو ومواقفو في السياسة الخارجية. فكانت القضية الفمسطينية في بؤرة اىتمامو, 
وجزًءا مف استراتيجيتو لمولوج إلى المشرؽ, ضمف أدوات القوة الناعمة التي يستخدميا, وبما ينسجـ 

 تركيا نظرة في المؤثرة العوامؿ ىـمع الخمفيات والمبادئ التي انطمؽ منيا. ويمكف توضيح أ
 في عيد حزب العدالة والتنمية مف خبلؿ: الفمسطينية لقضيةومواقفيا تجاه ا

النظرة الدينية ألرض فمسطيف عمى اعتبار أنيا أرض إسبلمية مقدسة, وقوة حضور القضية  .1
الفمسطينية في الذىنية التركية, قوة العاطفة وروح االنتماء لدى الشعب التركي تجاه فمسطيف 

 الفمسطينية, والتعاطؼ الشعبي التركي مع مظمومية الشعب الفمسطيني.والقضية 

البعد التاريخي التركي في فمسطيف, التي كانت جزء مف الدولة العثمانية, قبؿ احتبلليا مف قبؿ  .2
بريطانيا, واالستحضار الدائـ لموقؼ السمطاف عبد الحميد الثاني الذي رفض تسميـ فمسطيف 

 ط واالبتزاز.لمييود, وعدـ رضوخو لمضغ

اإلدراؾ التركي ألىمية القضية الفمسطينية في امتبلؾ التأثير والقبوؿ لمتمكف مف لعب دور  .3
فاعؿ عمى المستوى اإلقميمي والدولي, ضمف ادوات القوة الناعمة التركية, حيث أف القضية 

, والتأثير الفمسطينية ىي مف أكثر القضايا التي ُتكسب الشعبية والتعاطؼ وااللتفاؼ الجماىيري
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الدولي. ويتجمى ىذا التأثير بشكؿ واضح في العالـ العربي واإلسبلمي, بما يتناغـ مع السياسة 
 التركية التي تتطمع إلى ترسيخ العبلقات مع دوؿ المشرؽ.

نياء حالة الصراع, لتييئة البيئة  .4 الرغبة في إرساء قواعد االستقرار ونزع فتيؿ األزمات وا 
نيوض, ضمف سياسة تصفير المشاكؿ التي تنتيجيا تركيا )الحاج, اإلقميمية لمتنمية وال

2015)(1). 

المرجعية الفكرية اإلسبلمية لحزب العدالة والتنمية, ولقياداتو القوية وعمى رأسيـ أردوغاف  .5
, واستنادىـ إلى التأييد الشعبي الكبير لمقضية الفمسطينية. مف ىنا يتضح قوؿ أردوغاف؛ اوأوغمو 

قرارًا في السياسة الخارجية؛ فيو إنما ُيصغي إلى صوت الشعب المؤيد بشكؿ  أنو عندما يتخذ
 (. 27: 2010كبير لمقضية الفمسطينية )نور الديف, 

 أىم المواقف التركية تجاه القضية الفمسطينية:

يمكف الحديث عف العديد مف المواقؼ التي اتخذتيا الحكومة التركية في عيد العدالة 
 نت مربطة بالقضية الفمسطينية بشكؿ مباشر, ومف أىميا:والتنمية؛ والتي كا

التصريحات القوية والمتكررة لمقادة األتراؾ وعمى رأسيـ رجب طيب أردوغاف عندما كاف في  .1
منصب رئيس الوزراء وفي منصب الرئيس, وكذلؾ أحمد داود أوغمو وزير الخارجية, ورئيس 

 غوؿ, وغيرىـ الكثير مف أقطاب الحكومة الوزراء فيما بعد, وأيضًا الرئيس السابؽ عبد اهلل
وحزب العدالة والتنمية والمسؤوليف األتراؾ. ركزت تمؾ التصريحات عمى تأييد الحؽ الفمسطيني, 
براز مظموميتو ومشروعية مقاومتو, في مقابؿ إدانة الجرائـ اإلسرائيمية وكافة الممارسات ذات  وا 

ذه التصريحات مرتبط في العادة بارتفاع درجة التصعيد الطبيعة االحتبللية. ارتفاع وتيرة وحدَّة ى
بيف الشعب الفمسطيني و)إسرائيؿ(, وتصاعد السياسات العدوانية اإلسرائيمية, مثؿ عدواف 

 , وكذلؾ العدواف اإلسرائيمي عمى أسطوؿ الحرية, وغيرىا.2014, و2012, و2008

مطة الفمسطينية في الضفة أو الدعـ السياسي التركي المستمر لمشعب الفمسطيني, سواء لمس .2
لحماس في غزة, وىذا الدعـ تمثؿ في اتجاىيف متناقضيف؛ استطاعت تركيا المحافظة عمى 
توازف دقيؽ خبللو, وىو دعـ السمطة في خطيا السياسي باتجاه التسوية وما يسمى بالعممية 

لكفاح المسمح ضد السممية, وفي ذات الوقت؛ تقديـ الدعـ لحماس التي تتبنى المقاومة وخيار ا
 )إسرائيؿ(.

حاضنة  –تاريخيًا  -الموقؼ الشعبي الُمتقدـ تجاه نصرة وتأييد الحقوؽ الفمسطينية, والذي شكؿ  .3
شعبية دافعة لمحكومات المختمفة التخاذ مواقؼ إيجابية مع فمسطيف أو أقؿ انحيازًا عمى األقؿ. 
فحتى في ظؿ الحكومات العممانية كانت ىناؾ مواقؼ إيجابية تجاه الحؽ الفمسطيني, 

                                                           
(

1
)  http://www.alzaytouna.net/2015/11/26/اٌفٍظ-ٚاٌمع١ح-ذشو١ا-84-اعرشاذ١جٟ-ذمذ٠ش/ 
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عندما سحبت تركيا سفيرىا مف تؿ أبيب  1956ومناىضة لمعدواف اإلسرائيمي, كما حصؿ عاـ 
بخفض التمثيؿ الدبموماسي إلى مستوى القائـ باألعماؿ, عمى إثر العدواف الثبلثي عمى وقامت 

قاـ نظاـ االنقبلب العسكري بخفض التمثيؿ مرة أخرى إلى مستوى  1980مصر. وفي عاـ 
سكرتير ثاٍف, احتجاجًا عمى ضـ )إسرائيؿ( لشرقي القدس. كذلؾ احتضاف تركيا لمنظمة 

نات, إباف حكـ بولنت أجاويد المعروؼ بتشدده العمماني وعدائو لمتيار التحرير خبلؿ فترة التسعي
اإلسبلمي, وىو أوؿ مف وصؼ الممارسات اإلسرائيمي باإلبادة, عمى الرغـ مف الحساسية 

(. ىذه 27: 2010الكبيرة ليذا التعبير في تركيا, نظرًا الرتباطو بالمسألة األرمنية )نور الديف, 
ية؛ ميدت بشكؿ كبير لقادة العدالة والتنمية التخاذ مواقؼ أكثر مناصرًة الخمفية الشعبية والرسم

لمشعب الفمسطيني, وأكثر تشددًا ضد الجرائـ واالعتداءات اإلسرائيمية, وىذا ما دفع أردوغاف 
إلى القوؿ أنو عندما يتخذ قرارًا في السياسة الخارجية؛ فيو إنما ُيصغي إلى صوت الشعب 

 ضية الفمسطينية.المؤيد بشكؿ كبير لمق

, حيث اتيـ أردوغاف حينيا 2008اإلدانة التركية الواسعة لمعدواف اإلسرائيمي عمى غزة عاـ  .4
)إسرائيؿ( بتدمير عممية السبلـ, وبالخداع بحديثيا عف السبلـ والمفاوضات, في الوقت الذي 

)إسرائيؿ(  كانت تعد العدة لمعدواف عمى غزة. كما وصؼ وزير العدؿ التركي محمد عمي شاىيف
. كذلؾ موقفيا خبلؿ العدواف اإلسرائيمي عمى غزة عاـ «بأنيا المحرضة األولى عمى اإلرىاب»

, الذي شيد أكبر موجة تضامف رسمي مع الشعب الفمسطيني. فقد زار غزة وفود رسمية 2012
عمى أعمى مستوى, مف الدوؿ اإلسبلمية والعربية, مف ضمنيـ عدد كبير مف وزراء الخارجية 

لمسمميف والعرب, مف أبرزىـ كاف أحمد داود أوغمو وزير الخارجية التركي )صحيفة فمسطيف, ا
 , مستفيديف مف األجواء الجديدة التي مرت بيا المنطقة في ظؿ الثورات العربية.(1)(2012

لصالح مشروع قرار يديف )إسرائيؿ( عمى خمفية  2003تصويت تركيا في األمـ المتحدة عاـ  .5
 فصؿ العنصري.بناء جدار ال

 2004 مارس/آذار 24 في أردوغاف طيب رجب يالترك الوزراء رئيس قوي مف تصريحصدر  .6
 عمبلً  بأنيا ياسيف أحمد الشيح حماس حركة لزعيـ )إسرائيؿ( اغتياؿ عممية وصؼ الذي

. إضافة النتقاده لبلعتداءات اإلسرائيمية خبلؿ عممية ما يسمى )قوس قزح( في رفح, إرىابياً 
واستدعاء كؿ مف السفير والقنصؿ التركي لمتشاور, كما تـ رفض دعوة أردوغاف وعبد اهلل غوؿ 

 لػ)إسرائيؿ( عمى نفس الخمفية.

, حيث صرح 2006ترحيب تركيا بفوز حماس خبلؿ االنتخابات التشريعية الفمسطينية عاـ  .7
رئيس الوزراء أردوغاف بأنو عمى المجتمع الدولي أف يحتـر قرار الشعب الفمسطيني. وتبع ذلؾ 
زيارة رئيس المكتب السياسي لحركة حماس خالد مشعؿ لتركيا, واجتماعو بوزير الخارجية عبد 

                                                           
(

1
)  http://felesteen.ps/details/news/83615/2012 
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عمى الرغـ مف أف االجتماع تـ في مقر حزب العدالة والتنمية وليس في المقرات اهلل غوؿ. و 
الحكومية, كما لـ يتـ االجتماع برئيس الوزراء كما كاف مقررًا سمفًا, وأف غوؿ دعا حماس 

 لبلعتراؼ بػ)إسرائيؿ( ونبذ العنؼ؛ فقد احتجت )إسرائيؿ( عمى الزيارة.

طة بيف األطراؼ المرتبطة بالقضية الفمسطينية, مف ذلؾ قياـ تركيا بالعديد مف محاوالت الوسا .8
محاولة تركيا التوسط بيف حماس و)إسرائيؿ( إلعادة الجندي اإلسرائيمي )شاليط( الذي أسرتو 

, وقد أجرت الحكومة التركية اتصاالت متعددة ليذا الغرض مع رئيس 2006المقاومة في 
رئيس السوري بشار األسد لحثو عمى التدخؿ الوزراء الفمسطيني إسماعيؿ ىنية, ومف ثـ مع ال

إلنياء األزمة. كما لعبت تركيا دور الوسيط بيف السمطة الفمسطينية و)إسرائيؿ( في عاـ 
, بيدؼ تذليؿ العقبات أماـ عممية التسوية, وفي ىذا اإلطار تـ عقد اجتماع بيف رئيس 2007

بدعوة مف الرئيس التركي عبد  السمطة محمود عباس وبيف الرئيس اإلسرائيمي شمعوف بيريز,
اهلل غوؿ, والسماح لمطرفيف بالتحدث أماـ البرلماف التركي. فضبًل عف التوسط بيف حركتي 

جراء المصالحة بينيما.  حماس وفتح ألنياء حالة االنقساـ وا 

, الذي 2009موقؼ أردوغاف الشيير خبلؿ ممتقى دافوس االقتصادي بسويسرا في يناير  .9
محتجًا عمى كبلـ شمعوف بيريز, وعمى عدـ إعطائو الوقت الكافي لمرد انسحب مف الجمسة 

عميو, بعد أف اتيمو أردوغاف بأنو قاتؿ األطفاؿ. ىذا الموقؼ أحدث صدًى واسعًا, سيما في 
األوساط الشعبية, سواء عمى المستوى التركي أو العربي واإلسبلمي, باتجاه زيادة حالة الغضب 

 ات والجرائـ اإلسرائيمية.الشعبي العاـر ضد الممارس

بتأجيؿ مناورات )نسر األناضوؿ( ألجؿ غير ُمسمى, ورغـ  2009قياـ تركيا في أكتوبر  .10
النفي التركي؛ فقد اعتبرت )إسرائيؿ( أف دوافع تركيا ىي سياسية, جاءت عمى خمفية مشاركة 

 (.38-31: 2011)إسرائيؿ( في ىذه المناورات )أبو مطمؽ, 

ىانة  .11 , وكذلؾ واقعة عدواف 2009السفير التركي في )إسرائيؿ( في أكتوبر حادثة توبيخ وا 
مف  116, والتي تـ ذكر تفاصيميما في صفحة 2010)إسرائيؿ( عمى اسطوؿ الحرية في مايو 

ىذا البحث. شكؿ كؿ منيما محطة فارقة في تاريخ العبلقات التركية اإلسرائيمية, حيث زادت 
ولـ تمتئـ ىذه العبلقات إال بعد االتفاؽ بيف الطرفيف في  بشكؿ الفت حدة التوتر بيف الطرفيف,

 .2016 حزيراف

تقديـ الدعـ بشكؿ متواصؿ لمشعب الفمسطيني مف قبؿ الحكومة والمؤسسات التركية, لجوانب  .12
متعددة, مثؿ الجانب اإلغاثي والتعميمي واإلعبلمي والثقافي, وكذلؾ ترسيخ العبلقات التجارية 

 (.74: 2011عمى مستوى الضفة الغربية وقطاع غزة )الشرطي,  مع السمطة الفمسطينية
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سيما بعد التغير الميـ في النظاـ  -بشكؿ عاـ فإف المواقؼ التركية العديدة والمتكررة 
تتجو بشكؿ كبير إلى تأييد الحؽ الفمسطيني, ورفض سياسات االحتبلؿ – 2002الحاكـ منذ عاـ 

تؿ والقمع واالعتقاؿ والتيويد واالستيطاف والحصار, اإلسرائيمي ضد الشعب الفمسطيني, مف الق
وغيرىا مف الممارسات االحتبللية العنصرية. ما يدؿ عمى وجود سياسة تركية ثابتة إلى حٍد كبير, 
تميؿ لصالح القضية الفمسطينية. مع حفاظيا عمى توازف دقيؽ في التعامؿ مع الصراع الدائر؛ مف 

 ؿ(, وعدـ وصوليا إلى حد القطيعة في أي وقت مف األوقات.خبلؿ استمرار العبلقة مع )إسرائي

 :تركيا تجاه األمريكية الخارجية السياسة في )إسرائيل( موقعثانيًا: 

مف خبلؿ العرض السابؽ؛ والتعرؼ عمى وزف ودور تركيا في المنطقة ومدى تأثيرىا عمى 
المتحدة و)إسرائيؿ(, وكذلؾ المصالح األمريكية, وطبيعة العبلقات بيف تركيا وكؿ مف الواليات 

موقؼ تركيا مف القضية الفمسطينية, ورؤيتيا لمصراع العربي اإلسرائيمي؛ يمكف استنباط وزف وموقع 
 )إسرائيؿ( في السياسة الخارجية األمريكية عبر النقاط التالية:

سطى, اإلدراؾ األمريكي ألىمية وحساسية موقع ووزف تركيا الكبير في الشرؽ األوسط وآسيا الو  .1
والنابع مف خطورة موقعيا الجيواستراتيجي, ومدى تأثيره عمى المصالح األمريكية المتعددة 
والمتشابكة في الشرؽ األوسط, وفي المقدمة منيا )إسرائيؿ(. فإف حدود تركيا ال تبتعد عف 

كـ, كما أف )إسرائيؿ( تحرص بشكؿ كبير عمى استمرار  370حدود )إسرائيؿ( سوى بنحو 
 تحكـ جانب إلىعبلقة مع تركيا نظرًا ألىميتيا وتأثيرىا في المنطقة. ىذا إلى جانب وتطوير ال

 آسيا مف والغاز النفط لخطوط معبًرا وكونيا والدردنيؿ, البوسفور في البحرية الممرات في تركيا
 .(1)(2014)خولي,  األمريكية المتحدة والواليات أوروبا إلى قزويف وبحر الوسطى,

)إسرائيؿ( أحد أىـ محددات السياسة الخارجية األمريكية في الشرؽ األوسط, وبالتالي ُتشكؿ  .2
فإف النظرة األمريكية لممنطقة وما يترتب عمييا مف سياسات واستراتيجيات؛ تضع في القمب 

 منيا مصالح )إسرائيؿ(, وضماف أمنيا وتفوقيا.

ى باإلرىاب, الذي يشكؿ خطرًا دور تركيا الميـ وفؽ المنظور األمريكي في محاربة ما يسم .3
مشتركًا عمى الواليات المتحدة و)إسرائيؿ( وعمى تركيا نفسيا, سيما وأف تركيا تتعرض لضربات 
إرىابية متكررة, كما أف الحواضف اإلرىابية موجودة عمى مقربة مف حدودىا, والمتمثؿ في 

 تنظيـ )داعش( الموجود في سوريا والعراؽ.

نياء الصراع في الشرؽ الدور الميـ الذي يمكف  .4 أف تمعبو تركيا في إطار عممية التسوية وا 
األوسط, واستيعاب )إسرائيؿ( بشكؿ طبيعي في المنطقة مف خبلؿ سياسة التطبيع. خصوصًا 

 وأف تركيا دولة إسبلمية كبيرة ليا حضورىا وتأثيرىا, يمكف أف ليا دور بارز في ىذا االتجاه.
                                                           

(
1
)  http://rawabetcenter.com/archives/1820 
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مرتبطة بشكؿ كبير بعبلقة تركيا مع )إسرائيؿ(, فكمما تطورت العبلقات األمريكية التركية  .5
العبلقات التركية اإلسرائيمية كمما زاد ذلؾ مف فرص الرضى األمريكي عف تركيا, األمر الذي 
ينعكس إيجابيًا عمى العبلقات البينية, والعكس بالعكس. لدرجة أف الواليات المتحدة اعتادت أف 

ًا, مف أجؿ النظر بشكؿ أعمؽ لممصمحة اإلسرائيمية, وترسيخ يكوف سفيرىا لدى تركيا ييودي
(. وىذا ناتج عف السياسة األمريكية 67: 2011العبلقات التركية اإلسرائيمية )أبو مطمؽ, 

ورؤيتيا لممنطقة, والتي تأخذ ضمنيا )إسرائيؿ( بعيف االعتبار بشكؿ الفت, مع عدـ إغفاؿ 
 يونية في ىذا االتجاه.الضغوطات الكبيرة مف جماعات الضغط الصي

الرغبة األمريكية بأف تمعب تركيا دورًا إقميميًا يخدـ الرؤية األمريكية لترتيب المنطقة, والمشاركة  .6
في العمؿ عمى حؿ الممفات الساخنة وفؽ األجندة األمريكية, التي ُتراعي بشكؿ أساسي 

عراؽ, والممؼ النووي المصالح والحاجات اإلسرائيمية. وعمى رأس ىذه الممفات؛ سوريا وال
 مادليف ومنيـ الغربييف المسؤوليف كبار عميو وقع غربي تقرير وضع بعد اإليراني. خصوصاً 

 اإلقميمي دورىا وأكدوا ,اإلسبلمي العالـ في األىـ بأنيا تركيا وصفوا ,ارميتاج وريتشارد أولبرايت
 .(1)(2009)النعيمي,  كذلؾ

مف التوازف في المنطقة, لكبح وتحجيـ الدور اإليراني, ترغب الواليات المتحدة في إحداث نوع  .7
والحد مف الطموحات اإليرانية, سيما النووية منيا, مف خبلؿ تقوية ودعـ تركيا. باإلضافة 
لتقميص الدور اإليراني الفاعؿ والمؤثر في القضية الفمسطينية, وخاصة فيما يتعمؽ بدعـ 

 المقاومة.

احتواء التيار اإلسبلمي, خصوصًا ما يتعمؽ بحركات المقاومة تتطمع أمريكا لدور تركي في  .8
وعمى رأسيا حماس, عمى اعتبار أف تركيا دولة عممانية ديمقراطية, وقد سبقت ونصحت العرب 
أف يحذو حذوىا في ىذا االتجاه, مف خبلؿ كبلـ أردوغاف في جامعة القاىرة عندما نصح 

. كذلؾ فقد دعا وزير الخارجية عبد (2)(2013ف, المصرييف بتبني العممانية كنظاـ حكـ )جورد
حماس لبلعتراؼ بػ)إسرائيؿ( ونبذ العنؼ, خبلؿ زيارة خالد مشعؿ  2006اهلل غوؿ في عاـ 

 لتركيا.

خشية الواليات المتحدة مف ابتعاد تركيا عف الفمؾ األمريكي, وتحالفيا أو اقترابيا مف قوى  .9
المصالح األمريكية, وعمى )إسرائيؿ(. سيما في  عالمية أو اقميمية أخرى, وانعكاس ذلؾ عمى

ظؿ السياسات التركية الجديدة, والتي تتطمع لبناء عبلقات وشراكات استراتيجية مع محيطيا 
اإلقميمي, فضبًل عف الرغبة التركية لمتحمؿ النسبي مف سطوة الواليات المتحدة, ومف االنحصار 

و الشرؽ والعالـ العربي, ضمف سياساتيا في العمؿ في ساحة الغرب. فقد توجيت تركيا نح
                                                           

(
1
)  http://elaph.com/Web/AsdaElaph/2009/5/443512.htm 

(
2
)  http://www.al-masdar.net/ 
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الجديدة لبلنطبلؽ نحو عمقيا االستراتيجي, وتبعًا لسياسة تصفير المشاكؿ. وفي إطار ىذا 
يراف,  التوجو فقد طورت عبلقاتيا السياسية واالقتصادية وربما العسكرية مع روسيا والصيف وا 

 فضبًل عف السعودية وقطر وغيرىـ.

وجيات التركية التي ابتعدت نسبيًا عف )إسرائيؿ(, واقتربت مف العالـ القمؽ األمريكي مف الت .10
العربي, وساندت القضية الفمسطينية, ودعمت حركة حماس التي تتبنى المقاومة ضد )إسرائيؿ( 

(1)
(Cagaptay, 2009) ىذا التحوؿ في السياسة التركية؛ شكؿ قمقًا لدى الدوائر السياسية .
 صداه بشكؿ مباشر لدى صانع القرار األمريكي.  واألمنية اإلسرائيمية, وجد

في ىذا السياؽ يرى الباحث أف الواليات المتحدة تنظر باىتماـ بالغ إلى العبلقات مع تركيا,  
نظرًا لثقميا وتأثيرىا اإلقميمي النابع مف أىميتيا الجيواستراتيجية, وكذلؾ بسبب تأثيرىا المباشر عمى 

بلقتيا مع )إسرائيؿ(. فضبًل عف أنيا دولة عضو في حمؼ القضية الفمسطينية, وخصوصية ع
الناتو, وأف الواليات المتحدة بحاجة لمقواعد العسكرية التركية لبلنطبلؽ منيا لعمميات وحمبلت 

 جوية محتممة في الشرؽ األوسط كمنطقة ساخنة ومتحركة.

تركيا, واستثمار  لذلؾ سوؼ تعمؿ الواليات المتحدة جاىدة عمى المحافظة عمى عبلقاتيا مع 
ىذه العبلقات في تمرير رؤيتيا واستراتيجيتيا في الشرؽ األوسط, وكذلؾ في محاولة إنجاز تسوية 
لمقضية الفمسطينية ال تبتعد عف الرؤية والمصمحة اإلسرائيمية. ىذا فضبًل عف العمؿ عمى احتواء 

لمتاخـ ألوروبا وانعكاسات ذلؾ تركيا كدولة اسبلمية ذات ثقؿ سكاني كبير, نظرًا لحساسية موقعيا ا
 ديموغرافيًا, وارتباطو بموجات اليجرة والنزوح مف الشرؽ والجنوب باتجاه الدوؿ األوروبية.

                                                           
(

1
)  http://www.washingtoninstitute.org/policy-analysis/view/the-akps-foreign-policy-the-

misnomer-of-neo-ottomanism 
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 المبحث الثاني:

 موقع )إسرائيل( في السياسة الخارجية األمريكية تجاه العالم العربي

 وحدًة سياسية واحدة. عند الحديث عف العالـ العربي ال يعني أننا نقصد شيئًا واحدًا, وال
فالعالـ العربي يتكوف مف اثنتيف وعشريف دولة, كؿ دولة ليا سياساتيا وتوجياتيا ومصالحيا 
وتحالفاتيا التي قد ال تتوافؽ بالضرورة مع األخرى, وكثيرًا ما يكوف الصراع والتناحر ىو المغة 

ربي في ضوء تناوؿ قضية السائدة بيف بعض مكوناتو. لكف عند التعامؿ مع مصطمح العالـ الع
الصراع العربي )اإلسرائيمي(, وعبلقات العالـ العربي بالواليات المتحدة, وألغراض التحميؿ؛ يكوف 

. باعتبار ما يجمعيا مف قواسـ مشتركة, المقصود ىو ذلؾ المكوف الذي يضـ كافة األقطار العربية
سـ السياسة المشتركة, التي تبرز في الجية جغرافية وتاريخية ودينية وثقافية, والكثير أيضًا مف القوا

المقابمة مف )إسرائيؿ(, عند تناوؿ قضية الصراع العربي )اإلسرائيمي(, وما يرتبط بو مجموعة 
 الحمفاء الغربييف لػ)إسرائيؿ( وعمى رأسيـ الواليات المتحدة.

وؿ العربية, وفي المقابؿ يمكف القوؿ أف الواليات المتحدة لـ تتبنى سياسة موحدة تجاه الد
ولـ تضع العرب جميعًا في سمة واحدة, حيث ظير التبايف واضحًا في التعامؿ األمريكي مع العالـ 
العربي, بحسب التصنيؼ األمريكي لمكوناتو. فقد قسمت الواليات المتحدة العالـ العربي إلى نوعيف 

الستبدادية بغية القضاء مف األنظمة؛ األنظمة الشمولية واألنظمة االستبدادية, فدعمت األنظمة ا
عمى األنظمة الشمولية, حسبما َبيَّنت مستشارة الرئيس ريغاف, والسفيرة لدى األمـ المتحدة فيما بعد 

(. وىذا التصنيؼ يعتمد عمى قرب الدولة ودرجة 10: 2013)بينت جيف كيركباترؾ( )بشارة, 
الح االستراتيجية األمريكية. كما تبعيتيا وتناغميا مع السياسة األمريكية, وموقعيا مف خدمة المص

ىو التصنيؼ األمريكي الدارج حاليًا؛ حيث يطمؽ عمى الدوؿ الموالية لمواليات المتحدة, دوؿ 
االعتداؿ, في مقابؿ دوؿ الممانعة, أو محور الشر بحسب تصنيؼ ادارة بوش. كما أف ىذا 

خارجة عمى القانوف التصنيؼ الذي يميز بيف دوؿ عربية صديقة لمغرب, وبيف دوؿ عربية 
(Rogue States) مرتبط إلى حٍد بعيد بطريقة تعاطي ىذه الدوؿ مع )إسرائيؿ( وتقبميا ليا ,

 .(1)(2004واستعدادىا لمتطبيع معيا )اليياجنة, 

وعمى الرغـ مف ذلؾ؛ فقد تأثرت السياسة الخارجية األمريكية تجاه العالـ العربي بالنظرة 
والمسمميف, وتحكمت في العبلقة مجموعة مف المحددات والمؤثرات التي األمريكية العامة لمعرب 

 سنبينيا فيما يمي:
 

                                                           
(

1
)  http://www.aljazeera.net/specialfiles/pages/d30dea35-3071-4d65-9132-9b260114faa3 
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 أواًل: النظرة األمريكية لمعرب والمسممين:

% مف 27؛ فإف 2014طبقًا لبلستطبلع الذي أجراه المعيد العربي األمريكي في تموز 
تزداد سمبية لدى أنصار الحزب األمريكييف فقط ينظروف بإيجابية إلى المسمميف, وأف النظرة 

 بيف خطأً  يخمطوف األميركييف مف كثيراً  أف» زغبي جيمس المعيد رئيس الجميوري, ويقوؿ
, BBC) «مسمموف األميركييف العرب معظـ أف منيـ ظناً  ,واإلسبلمية العربية المجتمعات

العربي والمسمـ . وقد ساىـ الضخ اإلعبلمي الكثيؼ في ترسيخ صورة ذىنية مشوىة عف (1)(2014
 نتاج في الثقافة والعقمية األمريكية, حيث تـ ربط صورتو باإلرىاب والعنؼ والتخمؼ والشيوة. وىي

 الحروب فترة إلى - المؤرخيف بعض يرى كما - تعود ,قروف عبر تكونت وحضارية ثقافية تراكمات
 لمحرب التالية الفترة إلى ووصوالً  أمريكا, ونشأة األوربي االستعمار بعصور مروراً  ذاتيا, الصميبية
. حيث ازدادت ىذه النظرة بشكؿ حاد عمى خمفية أحداث الحادي الراىنة المرحمة ثـ الثانية العالمية

عشر مف سبتمبر, التي القت صدًى واسعًا في المجتمع األمريكي, وتـ استغبلليا عمى أوسع نطاؽ 
يف في المجتمع األمريكي, وفي مقدمتيـ جماعات مف قبؿ التيارات والقوى الُمعادية لمعرب والمسمم

 ويرىالضغط الموالية لػ)إسرائيؿ(, مستفيدة وموظِّفة لتصرفات بعض العرب والمسمميف الُمسيئة. 
 ىذه في لئلسبلـ الغرب معرفة أف (االستشراؽ) رأسيا عمى مؤلفاتو مف عدد في سعيد إدوارد

 ,نسبياً  منظـ بشكؿ تمت ىذه المعرفة عمميو وأف فيمو, وليس عميو السيطرة بغرض كانت المرحمة
 األوربية االستعمار مؤسسات مع وثيقاً  تعاوناً  األوربية والمعرفة الفكر مؤسسات فيو تعاونت
ىذه المنيجية انعكست بشكؿ  .رةالمستعمَ  المجتمعات عمى لمسيطرة البلزمة بالمعرفة لمدىا ,الرسمية

 لبعض التي أصغت – سعيد إدواردبحسب  –مباشر عمى أداء وسموؾ اإلدارة األمريكية السياسي 
 اإلسبلـ حوؿ أفكاره لعرض اإلدارة استدعتو الذي ,لويس برنارد مثؿ الغربييف المستشرقيف أشير
 في المتحدة والواليات لمغرب فالمسممي نظرة أف لفكرة لويس ويروج .األبيض بالبيت العامميف عمى
 المسيحي الغرب عمى وحقدىـ حضارتيـ سقوط بعد الدولية بالميانة شعورىـ يحكميا ؛الراىنة الفترة

 الصراع خطأ؟ حدث ماذا) الحالية الفترة في االنتشار الواسع كتابو في نياضمَّ  نظرية وىي المتقدـ,
 كتاب في (ليتؿ دوجبلسكما يرى ) .2003الصادر عاـ  (األوسط الشرؽ في والحداثة اإلسبلـ بيف
 فيـ» أف ,2002الذي صدر عاـ " 1945 منذ األوسط والشرؽ أمريكا: األمريكي االستشراؽ"

 النمطية والصور الثقافية الخمفية فيـ يتطمب 1945 عاـ بعد األوسط الشرؽ مع أمريكا مواجيات
 ليتؿ يرى لذا .اإلسبلمي والعالـ األوسط الشرؽ تجاه« األمريكييف غالبية بيا يعتقد التي العنصرية

                                                           
(

1
)  http://www.bbc.com/arabic/worldnews/2014/07/140729_usa_arabs_openion 
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 مصالح العامؿ األوؿ ىو: ,ثابتاف عامبلف حددىا 1945 عاـ منذ العرب تجاه أمريكا سياسة أف
 العربية, األنظمة بعض واحتواء )إسرائيؿ( أمف وحماية العربي البتروؿ عمى الحصوؿ في أمريكا
 قدرات تقدير إلساءة ميؿ» أنو عمى ليتؿ عرفو والذي ,"األمريكي االستشراؽ": الثاني والعامؿ
 «أفضؿ أوضاع إلى السمبية األوضاع تحويؿ عمى أمريكا قدرة تقدير في والمبالغة المنطقة شعوب

  .(1)(2004)بيومي, 
بدوره يوضح )مايكؿ ىانت( مسألة النظرة لآلخر, وخروج العرب مف دائرة )األنا( الغربية: 

إف مشاعر األبوة واالزدراء التي ظيرت في مغامرة فيتناـ؛ تدؿ عمى الثابت والمستمر لنظرة إلى »
, والتي تضع األمـ والشعوب في ترتيب [لوف البشرة  ]العالـ قائمة عمى الثقافة, ومستغرقة في الموف 

وىذه النظرة اجتماعي يتدرج بيف طرفيف؛ أحدىما الحضارة والحداثة, واآلخر البربرية والجمود. 
تجعؿ الغرب ذا ميؿ نحو اإلسرائيمييف الذيف ُينظر إلييـ كأوروبييف في صراع مع عرب ُسمر, 
ممتحيف, مزواجيف ومتعصبيف. وىي نفس النظرة التي ُتغذي التماثؿ مع البيض المتحضريف في 

 . «جنوب أفريقيا, في مواجية طبقة سوداء خرجت بالكاد مف أصوليا القبمية البدائية

عف النظرة األمريكية مف الوجية الحضارية والتاريخية تجاه العرب, يقوؿ المؤرخ األمريكي و 
مف زاوية نظر المؤرخ األمريكي؛ يشكؿ العرب شعبًا عاش خارج التاريخ .. »)ولياـ ليفشتنبرغ(: 

ويستطيع المرء أف ُيراجع أي كتاب مف كتب تاريخ أمريكا, حتى الحديث منيا, ليخرج بانطباع 
: 2002)ىوادؼ,  «اده أف العرب لـ يكف ليـ تاريخ, أو أف تاريخيـ لـ يكف لو أي شأف ُيذكرمف

204-206 .) 

 الواليات يف مقيـاألكاديمي ال ستاذ( األسميماف ميخائيؿ) الدكتوروفي دراسة عممية أعدىا 
لعقؿ إف صورة العرب في ا»(, يقوؿ فييا: األمريكييف عقوؿ يف العرب صورةبعنواف ) المتحدة

 يسيئوف غريبة, مبلبسيـ متحضريف, غير بدائيوف, متخمفوف, أغبياء, أنيـ يف تتمخص األمريكي
 دائمة وبرغبة والمكر, بالغدر يتميزوف لمدماء, متعطشوف بالحروب, مولعيف يبدوف المرأة, معاممة

 وغامضة صحيحة, وغير مشبوىة, مجمميا يف بالطبع الصورة وىذه. وبالقسوة القوة, استخداـ يف
 تظير ال بحيث وبحنكة,. بذكاء يستخدميا واإلسبلـ لمعرب يالمعاد اإلعبلـ ولكف كبير, حد إلى
 العرب غالًبا مباشرة غير بطرؽ الذىنية القوالب ىذه ويستدعى التشويو, يف والرغبة اإلساءة نوايا

 العاـ يالرأ يف يستثير أف معادٍ  يأ عمى تسيؿ العاـ يالرأ يف الصورة ىذه وبقاء. والمسمميف

                                                           
(

1
)  http://www.aljazeera.net/knowledgegate/opinions/2004/10/3 
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 أو بمد, أو زعيـ, يأ وضد والمسمميف, العرب ضد المشاعر خصوًصا, واألمريكي عموًما, يالغرب
 العمؿ مف سنوات تراكـ بفعؿ ,الوجداف يف متغمغمة الذىنية الصور ىذه ألف مسمـ, أو يعرب شعب

 – منصؼ أو محايد عقؿ يأل تبدو كما – صورة أنيا رغـ .نظـالمُ  يوالثقاف يوالتعميم ياإلعبلم
 ويكرر يمح, عاـ بشكؿ يالغرب اإلعبلـ أف إلييا يضاؼ صحيحة, وغير وغامضة ومشوىة, عامة,
 ضد والمسمميف العرب أف إلثبات والشخصيات واألحداث واألحاديث الصور عرض يف وسيمة بكؿ

 غير كسالى, بالخرافات, ويؤمنوف لممنطؽ, تفكيرىـ يخضع وال العقؿ, إلى االحتكاـ وضد العالـ,
 العمؿ عمى والدأب ,القوى حشد إلى تحتاج يالت الطموحة الكبرى باألعماؿ القياـ عمى قادريف

 المسائؿ يف إال يفكروف ال يوف,نشيوا السمطة, أماـ خانعوف بالعناد, يتميزوف أيًضا وىـ الصعب,
)البنا,  )!(مكاف حياتيـ يف ليا فميس العميا, والمثؿ اليامة, واألفكار الراقية, الفنوف أما الحسية,
1994)(1). 

وىكذا فقد تشكمت صورة ذىنية بالغة السوء والوضاعة عف العرب في الثقافة األمريكية, 
وجدت صداىا في السموؾ السياسي لدى النخب الحاكمة أو القريبة مف دوائر الحكـ وصنع القرار. 
وبالتالي ليس مف السيؿ فصؿ ىذه النظرة المترسخة في الذىنية األمريكية؛ عف عممية صنع القرار 

الدوائر واألوساط المنوط بيا رسـ السياسة الخارجية لمواليات المتحدة؛ وعمى وجو التحديد تمؾ في 
المتعمقة بالعالـ العربي واإلسبلمي. مع استفادة النخب التي تساىـ في عممية صنع القرار, مف حالة 

كما يشير إلى  الجيؿ الواضح في األوساط األمريكية الشعبية فيما يتعمؽ بالشأف الخارجي والدولي,
 .(2)2015ديسمبر  18في  Public Policy Pollingذلؾ االستطبلع الذي نشرتو مؤسسة 

 ثانيًا: محددات السياسة األمريكية تجاه العالم العربي:

في ضوء ما سبؽ عرضو, وبالنظر إلى المحددات العامة لمسياسة الخارجية األمريكية, 
التعامؿ مع القضايا العربية والعالـ العربي, والسياقات ومف خبلؿ التجارب األمريكية الطويمة في 

العامة لمتوجيات والسياسات األمريكية؛ يمكف اعتبار أف أىـ المحددات التي تنطمؽ منيا السياسة 
 الخارجية األمريكية تجاه العالـ العربي تتمثؿ في:

نظرة سمبية, ال تنفصؿ عف  تأثير النزعة الثقافية والدينية األمريكية التي تنظر لمعرب والمسمميف .1
اإلرث التاريخي والروح العدائية الممتدة إلى الحروب الصميبية, كما أف صورة العربي مرتبطة 

                                                           
(

1
)  http://www.ragabelbanna.com/ahram1994004.htm 

(
2

  )-his-of-41-nationally-grows-leads-ling.com/main/2015/12/trumphttp://www.publicpolicypol

bi.html#more-maintains-clinton-aladdin-from-country-bomb-to-want-voters 

http://www.publicpolicypolling.com/main/2015/12/trump-leads-grows-nationally-41-of-his-voters-want-to-bomb-country-from-aladdin-clinton-maintains-bi.html#more
http://www.publicpolicypolling.com/main/2015/12/trump-leads-grows-nationally-41-of-his-voters-want-to-bomb-country-from-aladdin-clinton-maintains-bi.html#more
http://www.publicpolicypolling.com/main/2015/12/trump-leads-grows-nationally-41-of-his-voters-want-to-bomb-country-from-aladdin-clinton-maintains-bi.html#more


 

135 

في الذىنية األمريكية بالتخمؼ واالنحبلؿ والعنؼ واإلرىاب. وأف أنظمتيـ يييمف عمييا الفساد 
 الحضارة الغربية. واالستبداد وعدـ اإليماف بالديمقراطية والحرية وغيرىا مف قيـ

ضماف التفوؽ المطمؽ لػ)إسرائيؿ( سياسيًا وعسكريًا واقتصاديًا, وبالتالي عدـ السماح ألٍي مف  .2
القوى المحمية بتجاوز الحدود المسموح بيا في مسألة امتبلؾ القوة, بما يؤثر عمى مصالح 

نات والمساعدات البلزمة ونفوذ الواليات المتحدة وحميفتيا )إسرائيؿ(. وبالتالي تقديـ كافة المعو 
لتحقيؽ ىذا اليدؼ, سيما عمى المستوى العسكري االستراتيجي. والسماح لػ)إسرائيؿ( في ىذا 
اإلطار بأف تكوف اليد الذراع الضاربة لمواليات المتحدة في المنطقة. لذلؾ تـ تدمير المفاعؿ 

ير الزور في سوريا, وكبح النووي العراقي, واحتبلؿ العراؽ وتدميره فيما بعد, وتدمير مفاعؿ د
 األسبؽ؛ األمريكي الدفاع وزير نائب( وولفتز بوؿ) حدد قدجماح طموحات إيراف النووية. و 

 ردع بضرورة» ,1992 عاـ أعدىا مذكرة في الخارجية سياستيا في المتحدة الواليات اتجاىات
 .(1)(2010 ,)الحسيني «إقميمي أو عالمي بدور لمقياـ تتطمع محتممة قوة أي

المحافظة عمى المصالح األمريكية االستراتيجية في المنطقة العربية, وفي مقدمتيا ضماف تدفؽ  .3
ف  الطاقة بأقؿ أسعار ممكنة, حيث تممؾ المنطقة أكبر احتياطي عالمي مف البتروؿ والغاز. وا 
كانت الواليات المتحدة تسعى منذ سنوات إلى محاولة التخفيؼ مف االعتماد عمى النفط العربي 

, وتكثيؼ البحوث (2)(2014تدريجيًا, مف خبلؿ العمؿ عمى تنوع مصادر الطاقة )فاضؿ, 
 واالكتشافات عمى األرض األمريكية لمبحث لمتنقيب عف النفط الصخري.

تأثير القوى والجماعات الضاغطة عمى القرار األمريكي تجاه العالـ العربي, وعمى رأس ىذه  .4
الييود أو مف المسيحية الصييونية الموالية لػ)إسرائيؿ(.  الجماعات الموبي الصييوني, سواء مف

باإلضافة إلى تأثير الجماعات القوية األخرى مثؿ شركات السبلح والمجموعات االقتصادية 
 األخرى, فضبًل عف وسائؿ اإلعبلـ ذات التأثير القوي في الشارع األمريكي. 

معاىدات السبلـ العربية اإلسرائيمية,  المحافظة عمى استقرار المنطقة العربية مف خبلؿ تثبيت .5
وتقديـ الدعـ لؤلنظمة التي تدور في الفمؾ األمريكي لمتمكف مف تثبيت أركانيا, بغض النظر 
عف استبداد تمؾ األنظمة, فالنظرة األمريكية نظرة برغماتية تراعي المصمحة وما يحقؽ اليدؼ 

 في المقاـ األوؿ.

ج األمريكي, والتي ال تنسجـ مع السياسات والمصالح محاربة وتحجيـ القوى المعادية لمني .6
: 2014األمريكية, وعدـ السماح بظيور قوى جديدة مناىضة لمسياسة األمريكية )مرداف, 

16.) 

                                                           
(

1
)  http://www.ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=204725 

(
2
)  http://araa.sa/index.php?view=article&id=1769:2014-07-15-09-58-

08&Itemid=172&option=com_content 
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ضماف حرية المبلحة في المضائؽ والممرات المائية التي تمر بيا معظـ واردات النفط  .7
ألخرى التي تمر عبرىا مف أو إلى األمريكي, فضبًل عف الصادرات والواردات مف السمع ا

السوؽ األمريكية. كما أف األساطيؿ األمريكية التي تجوب بحار العالـ لتأميف المصالح 
 األمريكية؛ ال تستغني عف المرور عبر ىذه الممرات. 

, بحيث يتـ تعزيز وتوسيع دائرة منطقةال في السياسية القوى خارطةالعمؿ عمى إعادة رسـ  .8
لمواليات المتحدة, وبناء تحالفات محمية موجية ضد مناوئي الغرب, في إطار ما القوى الموالية 

, والعمؿ عمى دفع مختمؼ األطراؼ (1)(2014عرؼ سابقًا باإلجماع االستراتيجي )فاضؿ, 
لتطبيع عبلقاتيا مع )إسرائيؿ(. وكذلؾ استمرار المساعي في إطار عممية التسوية إلنياء 

نما المقصود االستمرار في  الصراع العربي اإلسرائيمي, )ليس بالضرورة أف تُنتج تسوية, وا 
 .     ( (Process)العممية(

االعتماد بقدر اإلمكاف عمى حمفاء محمييف لخدمة المصالح األمريكية, وحماية األمف القومي  .9
 األمريكي, وتنفيذ المياـ التي تخدـ ىذه األىداؼ.

 الخارجية األمريكية تجاه العالم العربي:ثالثًا: موقع )إسرائيل( في السياسة 

باإلشارة إلى ما سبؽ مف معطيات وسياقات؛ يمكف استنتاج موقع )إسرائيؿ( في السياسة 
 الخارجية األمريكية تجاه العالـ العربي, مف خبلؿ النقاط التالية:

تخؿ السياسة األمريكية المعتادة تقضي بعدـ السماح بظيور قوى منافسة صاعدة, يمكف أف  .1
(, وىذا يتضح مف خبلؿ أمريف؛ 11: 2014بمعادلة التفوؽ )اإلسرائيمي( المطمؽ )مرداف, 

األمر األوؿ: الدعـ البلمحدود الذي تقدمو الواليات المتحدة لػ)إسرائيؿ(, وخصوصًا في النواحي 
 العسكرية واالستراتيجية, فضبًل عف الغطاء والتأييد السياسي األمريكي الذي تتمتع بو دولة
االحتبلؿ في كافة سياساتيا وممارساتيا. األمر الثاني: الموقؼ األمريكي المعادي والُمحبط 

أو الوحدة أو التفوؽ العسكري, ومحاربة أي  (2)(2004ألي محاولة عربية لمنيضة )اليياجنة, 
نظاـ عربي ال يتماشى مع السياسات األمريكية. وذلؾ باستخداـ أدوات شتى منيا األداة 

كما حصؿ عندما تـ  –سواء بتنفيذ أمريكي مباشر أو عبر الوكيؿ اإلسرائيمي  –ة العسكري
قصؼ المفاعؿ النووي في كؿ مف العراؽ وسوريا, وكما تمت محاربة العراؽ وحصاره عاـ 

. وقد جرى قبؿ ذلؾ (3)(2010)محمد ومحمد,  2003, ومف ثـ احتبللو وتدميره عاـ  1991
                                                           

(
1
)  http://araa.sa/index.php?view=article&id=1769:2014-07-15-09-58-

08&Itemid=172&option=com_content 

(
2
)  http://www.aljazeera.net/specialfiles/pages/d30dea35-3071-4d65-9132-9b260114faa3 

(
3
)  http://iasj.net/iasj?func=fulltext&aId=44886 
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مف قبؿ الطائرات األمريكية عمى خمفية تنازع النفوذ عمى  ,1986قصؼ ليبيا في ابريؿ عاـ 
. ويجري 1998, ثـ قصؼ مصنع الشفاء لؤلدوية في السوداف في أغسطس عاـ (1)خميج سرت
تدمير لسوريا في ظؿ صمت دولي وتواطؤ أمريكي, لحساب )إسرائيؿ(. كما  2011منذ العاـ 

حيث فرضت الواليات المتحدة الحصار  جرى استخداـ أداة الحصار مف أجؿ الضغط واالبتزاز,
عمى خمفية مواقفيا السياسية 1997ثـ زادت تشديده عاـ  1983عمى السوداف منذ العاـ 

. ونفس الوضع جرى في فمسطيف حيث تـ تضييؽ الحصار والخناؽ عمييا (2)(2014)الميؿ, 
 . 2006عقب فوز حركة حماس باالنتخابات التشريعية عاـ 

لمتحدة أف )إسرائيؿ( بمثابة شرطي المنطقة, والذراع الطولى لتحقيؽ قوة اعتبرت الواليات ا .2
الردع وتنفيذ المياـ بالوكالة عف الواليات المتحدة, كما جرى في حاالت ضرب المفاعؿ الذري 
في كؿ مف العراؽ وسوريا كما تـ توضيحو سابقًا. فيي مف ناحية تحارب نيابة عف الواليات 

وة تشكؿ تيديدًا لمصالح الواليات المتحدة وأمنيا القومي, ومف ناحية المتحدة لمنع ظيور أي ق
أخرى تحمى مصادر الطاقة األمريكية, المتمثمة في البتروؿ العربي؛ السمعة األكثر أىمية في 
االستراتيجية األمريكية. باإلضافة إلى حماية األنظمة الموالية لمواليات المتحدة األمريكية, 

حائبًل أماـ قياـ أي نوع مف التنمية أو الوحدة العربية )محمد ومحمد, فضبًل عف أنيا تقؼ 
. لذلؾ ُتعتبر )إسرائيؿ( الحميؼ االستراتيجي األىـ واألكثر موثوقية, نظرًا لحجـ (3)(2010

ونوعية وحساسية الخدمات التي تقدميا لمواليات المتحدة, والتي تغطي الجوانب العسكرية 
 ثقافية, بما ال يضاىييا أي دولة أخرى.واألمنية واالقتصادية وال

ُتشكؿ )إسرائيؿ( قاعدة أمريكية متقدمة في الشرؽ, ففييا أكبر مخزوف تسميحي أمريكي في  .3
 شرؽ في الطارئة المتحدة الواليات خطط لدعـ مميار دوالر, وىو متاح 1.2المنطقة, يبمغ نحو 

العربي. بما يساىـ في حماية المصالح األمريكية ودرء المخاطر التي  والخميج المتوسط البحر
يمكف أف يواجييا األمف القومي األمريكي, ومنظومة الدوؿ المتحالفة معيا أو التابعة ليا. كما 
يسيؿ وجود ىذا المخزوف أي عممية تدخؿ سريع وطارئ لمحاربة القوى المعادية لمواليات 

بًل عف الخدمات العديدة األخرى التي تقدميا )إسرائيؿ( لمواليات المتحدة و)إسرائيؿ(. ىذا فض
المتحدة؛ مثؿ الخدمات األمنية واالستخبارية, حيث تشكؿ )إسرائيؿ( المصدر الرئيس 
لممعمومات األمريكية حوؿ المنطقة. وكذلؾ الخدمات في مجاؿ تطوير األسمحة واختبارىا 

                                                           
(

1
 )

http://www.marefa.org/index.php/%D9%82%D8%B5%D9%81_%D9%84%D9%8A%D8%A8

%D9%8A%D8%A7_1986  

(
2
)  http://www.aljazeera.net/news/ebusiness/2014/3/4 

(
3
)  http://iasj.net/iasj?func=fulltext&aId=44886 
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غيرىا مف الخدمات البحثية والعممية في المجاالت عمميًا, وعمى صعيد تكنولوجيا المعمومات, و 
 .(Eisenstadt & Pollock, 2012: 3-11)المختمفة 

الدعـ التي تقدمو الواليات المتحدة لؤلنظمة الحميفة ليا, يصب باألساس في خدمة األمف  .4
, كما والمصمحة اإلسرائيمية, إذ ُيقدَّـ لدعـ وتثبيت أنظمة تقيـ عبلقات ومعاىدات مع )إسرائيؿ(

. كما أف دائرة االىتماـ والتركيز (1)(2009ىو الحاؿ في حالة مصر واألردف )الجزراوي, 
األمريكي عمى الدوؿ العربية, سواء مف ناحية تقديـ الدعـ السياسي والعسكري واالقتصادي, أو 
مف ناحية حماية األنظمة الحاكمة وضماف استمراريتيا؛ مرتبط إلى حٍد بعيد بدرجة قربيا 

جغرافي مف )إسرائيؿ(, وبالتالي تأثيرىا المباشر عمى األمف اإلسرائيمي. فالتركيز ُيَصب ال
بالدرجة األولى عمى الدائرة األقرب مف دولة االحتبلؿ بما ُيسمى بدوؿ الطوؽ, والتي تربطيا 

 حدود مباشرة مع )إسرائيؿ(. 

االحتبلؿ, فنجحت في حالة لذلؾ تجمى االىتماـ األمريكي بجمب ىذه الدوؿ لمربع التطبيع مع 
كؿ مف مصر واألردف في إبراـ اتفاقيات )سبلـ( مع )إسرائيؿ(, بينما تستمر الضغوط عمى سوريا 
لجرىا ليذا المربع, في حيف أف تركيبة الحالة المبنانية المعقدة؛ حالت دوف الوصوؿ إلى نوع مف 

تـ ترويضيا بيذا االتجاه, غير أف التطبيع الرسمي, مع أف العديد مف القوى والمكونات الداخمية 
مكونات أخرى ليا وزنيا وثقميا في الساحة المبنانية, تمثؿ خطًا ممانعًا مف خبلؿ تمسكيا بنيج 
المقاومة؛ أعاقت ذلؾ. وتتمقى مصر ثاني أكبر معونة خارجية أمريكية بعد )إسرائيؿ(, حيث تقدر 

ًا, تتمقاىا مصر منذ توقيع اتفاقية كامب مميار دوالر سنوي 1.8حجـ المساعدات األمريكية بنحو 
مميار دوالر لممجاؿ  1.3, يذىب منيا نحو 1978ديفيد لمسبلـ بيف مصر و)إسرائيؿ( سنة 

العسكري, في حيف يوجو المبمغ الباقي لؤلوجو االقتصادية. ييدؼ ىذا الدعـ بشكؿ أساسي لحماية 
دة السبلـ ضمف مسار التسوية )نصر, أمف )إسرائيؿ( مف خبلؿ ضماف استمرار التزاـ مصر بمعاى

2013(2) . 

 تحت المصرية المسمحة القوات بقاءل  المتحدة لمواليات ىذه المساعدات ضمانة كما تشكؿ
 لتوازنات األمريكية مرؤيةل رىينة المصري لمجيش حيةيالتسم القدرات يجعؿ المعونة فبرنامج السيطرة,

 وخططيا وعقيدتيا المسمحة القوات بتوجيات ودائـ مباشر إطبلع عمى ويجعميا بالمنطقة, القوى
 ىيئة رئيستحدث  لمصر,األمريكية  المعونة تقديـ عمى المترتبة االمتيازات. وحوؿ المستقبمية
 استماع جمسة في( Martin Dempsey ديمبسي مارتف) المشتركة األمريكية العسكرية األركاف

 باعتبارىا مزايا مف بو تتمتع ما المتحدة الواليات يفقد المعونة قطع أف مف محذراً  بالكونجرس,
 ومف .السويس بقناة العبور والمتيازات المصري, الجوي المجاؿ األمريكية القوات الستخداـ الضماف

                                                           
(

1
)  http://www.dhiqar.net/1921/Makalat/MK-Aljazrawe13-02-09.htm 

(
2
)  http://democraticac.de/?p=48444 
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 وتبني الخصخصة, برنامج في بالتقدـ المعونة ربط مف المتحدة الواليات تستفيد االقتصادية الناحية
 . العاـ القطاع وتفكيؾ تقميص مقابؿ الخاص القطاع ودعـ الحرة, السوؽ سياسات

 قطع خطورة فإ» قاؿ: حيث إلييا, المشار الكونجرس جمسة في( ديمبسي) منو حذر ما وىذا
. كما يؤكد )ديفيد «المتحدة الواليات عف المصري الجيش في القادمة األجياؿ إبعاد ىي المعونة

إف قطع المعونة سيكوف ضارًا جدًا »وولش( مساعد وزير الخارجية األمريكية؛ في ذات اإلطار: 
 600(. في حيف تتمقى األردف معونات أمريكية بنحو 28-18: 2012)فايد,  «بمصالحنا القومية

ى مميار دوالر لمواجية مميوف دوالر سنويًا, أعمنت الواليات المتحدة مؤخرًا أنيا سترفع المبمغ إل
المخاطر األمنية التي تتعرض ليا األردف ولمواجية تنظيـ داعش وتكاليؼ تدفؽ البلجئيف مف 

 .(1)(2015العراؽ وسوريا )العربية نت, 

تنظر الواليات المتحدة الى )إسرائيؿ( باعتبارىا تمثؿ امتدادًا لمحضارة الغربية, فيي تتماىى إلى  .5
مريكية, وىي الدولة الديمقراطية الوحيدة في الشرؽ األوسط حد كبير مع الثقافية األ
(Stephens, 2003: 5) في ظؿ عالـ عربي يسوده الجيؿ والتخمؼ واالستبداد. وبالتالي ,

فإف )إسرائيؿ( تمثؿ النقطة الُمضيئة في المنطقة مف المنظور األمريكي. حيث يرى غالبة 
 المتحدة, الواليات تمتمكيا التي بتمؾ شبيية يةديمقراط تمتمؾ )إسرائيؿ( أفالشعب األمريكي 

 مف   ٪80   مف أكثر بأف   ,2008   عاـ في إجراؤه تـ   لمرأي, استطبلع أكده ما وذلؾ حسب
 الحرية احتراـ في المتحدة الواليات مع تتشارؾ )إسرائيؿ( أف يروف األمريكييف المواطنيف

و)إسرائيؿ( عمى حد وصؼ لجنة المصالح األمريكية  (Rynhold, 2015: 5). والديمقراطية
صديؽ ديمقراطي مجرب وثميف, وحميؼ لمواليات المتحدة, وىي »في الشرؽ األوسط؛ ىي 

أوفى ما يمكف لبمد حميؼ. فنظاميا الديمقراطي ضمانة لبلستقرار, وسموكيا يمكف التنبؤ بو, ثـ 
المستويات كافة, ميما يكف قادة األحزاب  إف فييا إجماعًا بشأف التوجو الموالي ألمريكا يسود
وقد تـ  (.14: 2008)معروؼ, وراضي,  «السياسية الرئيسة, وميما تكف االئتبلفات الحكومية

التعرض لمعامؿ الثقافي بشيء مف التفصيؿ خبلؿ المبحث الثالث مف الفصؿ األوؿ, ضمف 
 محدداتلمحدد األوؿ مف باعتباره ا الحاكمة لمسمطة والثقافي الفكري الجانبالحديث عف 

                                                                                      .( مف ىذا البحث32, وذلؾ في الصفحة رقـ )(إسرائيؿ) تجاه األمريكية الخارجية السياسة

مف ىنا يرى الباحث أف السياسة الخارجية األمريكية تجاه العالـ العربي محكومة بمحددات 
مف أىميا النظر لمعالـ العربي مف منظور )إسرائيمي(, مع تأثير الصورة النمطية لئلنساف العربي 
 في العقمية األمريكية, فضبًل عف الحفاظ عمى تخمؼ وتبعية العالـ العربي, وعدـ ضيور أي قوى
منافسة. غير أف ىذه المحددات نفسيا محكومة باألساس بالسموؾ العربي, والسياسات والتوجيات 
الناظمة لحكوماتو, فمف غير المتوقع أف تتغير النظرة وبالتالي السياسة األمريكية تجاه العالـ العربي 

                                                           
(

1
)  http://www.alarabiya.net/ar/arab-and-world/2015/02/04 
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يرية, ثـ تجاه ما لـ تتغير نظرة وتوجيات وسياسات العالـ العربي تجاه نفسو وتجاه قضاياه المص
العالـ الخارجي ومف ضمنو الواليات المتحدة األمريكية. وبالتالي عمى العالـ العربي أف يمارس دوره 
عمى المسرح الدولي بفعالية وكفاءة تتناسب مع طموح ومتطمبات وتحديات المرحمة, وليس 

 بالخضوع والتبعية واالستكانة.
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 المبحث الثالث:

 األمريكية تجاه الصراع الفمسطيني اإلسرائيميالسياسة الخارجية 

 أواًل: القضية الفمسطينية في الوعي األمريكي:

في دراسة أخرى بعنواف )فمسطيف والفمسطينيوف في العقؿ األمريكي( لمدكتور )ميخائيؿ 
سميماف(, يستعرض فييا مواقؼ األمريكييف مف القضية الفمسطينية, استنتج خبلليا العديد مف 

التي توضح جانب ميـ مف الوعي الجمعي األمريكي تجاه القضية الفمسطينية, ىي النقاط 
 (:7: 2008)معروؼ, وراضي, 

 لـ يكف لمفمسطينييف حتى وقت قريب أثر في وعي األمريكييف. .1

ف كاف لدييـ تاريخ فيو  .2 أف الفمسطينييف في المنظور األمريكي ىـ شعب عاش خارج التاريخ, وا 
 مسجؿ عمى نحو سمبي.

اآلراء األمريكية عف فمسطيف والفمسطينييف ال تقـو عمى أساس الواقع الحقيقي لفمسطيف؛  أف .3
 بقدر ما تقوـ عمى نتائج تاريخ أمريكا وبيئتيا.

بما أف ىذه المواقؼ متغمغمة بشكؿ كبير, فإنو مف السيؿ عمى الذيف يكتبوف عف الموضوع؛ أف  .4
ضعافو.  يقوموا بتشويو وضع الفمسطينييف وا 

ا يعاني منو الفمسطينيوف مف ضعؼ وتخمؼ, فإنيـ غالبًا ما ُيَعدُّوف غير جديريف بسبب م .5
 بتقرير المصير.

ىذا الواقع انعكس بشكؿ مباشر عمى صيغ التعامؿ األمريكي مع الفمسطينييف, وبات أحد 
 المحددات التي تنطمؽ منيا السياسة الخارجية األمريكية تجاه القضية الفمسطينية, وبالتالي فمف

أف تنحاز الواليات المتحدة إلى )إسرائيؿ(. سيما وأف الجيود  -بناء عمى ىذه النظرة  –الطبيعي 
المبذولة عربيًا وفمسطينيًا لتغيير ىذه الصورة ضعيفة ومحدودة, في ظؿ حالة مف الضعؼ العربي 

ية في الساحة والفمسطيني العاـ, يقابميا تأثير قوي ومنظـ مف قبؿ القوى المعادية لمحقوؽ الفمسطين
األمريكية. والحالة كذلؾ؛ ال ُيتصور معيا إحداث تغيير جوىري في النظرة األمريكية تجاه القضية 

 الفمسطينية.

 ثانيًا: رؤية بوش االبن لمصراع العربي اإلسرائيمي:

, أظير بوش االبف عدـ رغبتو بالتدخؿ بشكؿ كبير 2001في بداية توليو الرئاسة في يناير 
(, تاركًا لطرفي الصراع المجاؿ لبذؿ 81: 2009لعربي اإلسرائيمي )الشاىر, في الصراع ا
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نياء الصراع في الشرؽ األوسط, فتبنى سياسة رفع اليديف.  المساعي إليجاد سبؿ لحؿ القضية وا 
لكف ىذا الموقؼ وفي ظؿ دعمو المطمؽ إلسرائيؿ, ال يعبر عمميًا؛ إال عف إطبلؽ يدي )إسرائيؿ( 

 ى األرض, وبالتالي فرض رؤيتيا في أي عممية تسوية محتممة.لفرض الوقائع عم

, فباإلضافة إلى 11/9غير أف الموقؼ األمريكي اختمؼ بشكؿ كبير في أعقاب ىجمات 
الخمفيات الدينية وااليدولوجية التي انطمقت منيا إدارة بوش االبف, فإف موجة العداء العارمة ضد 

األحداث, والدعاية التي بثتيا )إسرائيؿ( وأنصارىا داخؿ  العرب والمسمميف التي تولدت عمى خمفية
الواليات المتحدة, عمى اعتبار أف الواليات المتحدة و)إسرائيؿ( تواجياف عدوًا مشتركًا ىو 
)اإلرىاب(؛ شكمت أرضية ميمة إلحداث انعطافة إضافية في الموقؼ األمريكي المعادي لمحقوؽ 

 الفمسطينية.

ىو الرئيس األمريكي األوؿ الذي نادى بدولة فمسطينية فبعد أف كاف بوش االبف 
(, وكاف يدعو لوقؼ االستيطاف )اإلسرائيمي(, ضمف رؤيتو إلنياء الصراع 26: 2014)الجيوسي, 

في الشرؽ األوسط؛ بات الخطاب األمريكي يطرح شروطًا مستحيمة لموصؿ إلى قياـ دولة 
تي كانت مندلعة آنذاؾ, والسيطرة التامة لمسمطة فمسطينية. مثؿ المطالبة بوقؼ انتفاضة األقصى ال

حداث تغييرات كبرى في بنية وىيكمية السمطة تطاؿ الرئيس  الفمسطينية عمى األوضاع األمنية, وا 
الراحؿ ياسر عرفات نفسو. مع اصبلح مؤسسات السمطة وفؽ الرؤية األمريكية, التي أصبحت 

وتنسجـ مع موقؼ شاروف والميكود مف مشروع  تشكؿ انعكاسًا لمرؤية والمصالح )اإلسرائيمية(,
لخطة خارطة  -أحد مكونات المجنة الرباعية  -التسوية. وعمى الرغـ مف تبني الواليات المتحدة 

, فإنيا ما لبثت أف غيَّرت موقفيا منيا بعد عاـ مف إعبلنيا 17/9/2002الطريؽ التي طرحت في 
 خارطة حوؿ عشر األربعةتحفظات اإلسرائيمية وبدء التفاوض حوليا, فصدر التبني األمريكي لم

. وبرسالة الضمانات األمريكية؛ تـ إفراغ 14/4/2004 بتاريخ لشاروف بوش وعد خبلؿ الطريؽ
الخارطة مف مضمونيا, وتمادت )إسرائيؿ( في جرائميا في أرجاء الضفة الغربية, ودمرت البنى 

. وبات الموقؼ (1)(2014جنيف )القدومي, التحتية والمنازؿ والمزروعات, وارتكبت المجازر في 
األمريكي أكثر انحيازًا إلسرائيؿ, التي دأبت عمى العمؿ عمى تصفية القضية الفمسطينية؛ وأكثر 
تنكرًا لمحقوؽ الفمسطينية المشروعة. فخبلؿ مؤتمر صحفي مشترؾ مع رئيس الوزراء أرئيؿ شاروف؛ 

, وعودة البلجئيف الفمسطينييف, 1967ى حدود أعمف الرئيس بوش االبف أف انسحاب )إسرائيؿ( إل
زالة المستوطنات مف الضفة؛ ىي طروحات غير واقعية. كما أف اإلدارة األمريكية لـ تنجح في  وا 

 العكس بؿ عمى أنابوليس, مؤتمر استحقاقات لتنفيذ أولمرت اإلسرائيمي الوزراء رئيسالضغط عمى 
 عمى عدوانيات شنيا عمى الشعب الفمسطيني, حيث تمادت )إسرائيؿ( في تغول فقد ,تماماً  ذلؾ مف

                                                           
(

1
)  http://www.raialyoum.com/?p=101993 
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, بدعـ وتواطؤ أمريكي واضح )شعث, 18/1/2009-27/12/2008 الفترة خبلؿ غزة قطاع
2014 :11 .) 

ويمكف إجماؿ الرؤية األمريكية في تمؾ الفترة حوؿ الصراع العربي اإلسرائيمي مف خبلؿ ما 
خمس نقاط تراتبية, تعتمد كؿ نقطة عمى ورد في خطاب الرئيس جورج دبميو بوش, ممخصة في 

 (.97: 2010سابقتيا, وىذه النقاط ىي )شيباني, 

أف يتخمى الفمسطينيوف عف خيار العنؼ في صراعيـ مع )إسرائيؿ(, باعتباره )إرىابًا(,  .1
 وباعتباره السبب الرئيس الستمرار االحتبلؿ اإلسرائيمي.

ئيس ياسر عرفات, الذي تعتبره اإلدارة األمريكية تغيير القيادة الفمسطينية المتمثمة في شخص الر  .2
 إرىابيًا ومعطبًل لمسيرة السبلـ مع )إسرائيؿ(.

اجراء اصبلحات ديمقراطية وانتخابات تفرز قيادة جديدة تتعاطى مع الطروحات األمريكية  .3
تقؼ وتقبؿ باألمر الواقع وفؽ المعايير الدولية المحكومة بالمقاييس اإلسرائيمية واألمريكية, و 

 ضد التنظيمات التي تتبنى المقاومة ضد االحتبلؿ.

, وىو 2000سبتمبر  28وقؼ األنشطة االستيطانية, وانسحاب القوات اإلسرائيمية إلى ما قبؿ  .4
تاريخ اندالع انتفاضة األقصى عمى خمفية زيارة شاروف لمحـر القدسي, والتي كاف مف أسباب 

 مفاوضات التسوية. اندالعيا؛ انسداد األفؽ السياسي نتيجة فشؿ

قياـ دولة فمسطينية خبلؿ ثبلث سنوات, استنادًا لما تُفضي إليو المفاوضات التي تجري بيف  .5
 .338, 242الطرفيف وفؽ قراري األمـ المتحدة 

 ثالثًا: رؤية أوباما لمصراع العربي اإلسرائيمي:

الكثير مف الطموح ؛ حامبًل 2009يناير  20استمـ الرئيس األمريكي باراؾ أوباما الحكـ في 
والتفاؤؿ تجاه المنطقة العربية, عمى الرغـ مف صعوبة الظرؼ الذي جاء فيو, بعدما ورث تركة 
ثقيمة مف سمفو بوش االبف, الذي ترؾ الحكـ ُمخمفًا أزمات عدة عانت منيا الواليات المتحدة 

لمتمثمة في أزمة الرىف األمريكية. أحداىا كانت األزمة المالية التي ضربت االقتصاد األمريكي, وا
العقاري. األزمة األخرى تمثمت في تدىور صورة الواليات المتحدة في العالـ وتحديدًا في العالـ 
العربي واإلسبلمي, نتيجة الحروب التي خاضتيا الواليات المتحدة ضد المنطقة. احتمت خبلليا كؿ 

والجرحى مف المدنييف األبرياء, مف أفغانستاف والعراؽ, وخمفت وراءىا مئات اآلالؼ مف القتمى 
وبمديف ُمَدمريف, أنيكتيما الحروب األىمية, كؿ ذلؾ باسـ محاربة )اإلرىاب( ونشر الديمقراطية. ىذا 
فضبًل عف الصورة السيئة لمواليات المتحدة الموجودة والحاضرة أصبًل لدى الشعوب اإلسبلمية 

 ئ بشكؿ دائـ مع االحتبلؿ اإلسرائيمي. والعربية, نتيجة الموقؼ األمريكي المنحاز والمتواط
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لذلؾ جاء أوباما حامبًل رؤية مختمفة لمتعامؿ مع المنطقة, مف أجؿ ترميـ صورة الواليات 
المتحدة المتآكمة. فتبنى االنسحاب التدريجي مف كؿ مف العراؽ وأفغانستاف, وبذؿ الجيود في 

دث عف ذلؾ في لقائو مع قناة العربية محاولة إلنجاز تسوية لمصراع العربي اإلسرائيمي. وقد تح
)الجماصي,  «ميمتي أماـ العالـ اإلسبلمي ىي توضيح أف األمريكييف ليسوا أعداًء لكـ»قائبًل: 
2016 :159 .) 

المقبوؿ  الدولتيف حؿ موضوع طرح أعادوفي إطار مساعيو لتحريؾ عجمة التسوية؛ 
 االستمرار إف: »قاؿ حيث وأعمف رفضو لسياسات )إسرائيؿ( المندفعة نحو االستيطاف, ,فمسطينياً 

 إسرائيؿ مصمحة مف فمسطينية دولة قياـ وأف شرعيًا, ليس اإلسرائيمية المستوطنات بناء في
 الفمسطيني لمشعب المشروعة لمتطمعات ظيرىا تدير لف ببلده أف موضحاً , والعالـ وأمريكا وفمسطيف

 سبلـ في والفمسطينيوف اإلسرائيميوف فييما يعيش دولتاف ىو الوحيد الحؿ أف مضيفاً  دولتو, قياـ في
  (.14: 2014, شعث) «وأمف

وقد قاـ بتعييف السيناتور جورج ميتشؿ مبعوثًا لمسبلـ في المنطقة, الذي قاـ بعدة جوالت 
عادة طرفي الصراع إلى طاولة  المفاوضات. غير أف مكوكية لممنطقة لتقريب وجات النظر وا 

صراره عمى االستمرار في سياسات التوسع االستيطاني؛ التي اشترط الطرؼ  التعنت اإلسرائيمي وا 
الفمسطيني عمى وقفيا؛ حالت دوف إحراز أي تقدـ ممموس في ىذا االتجاه. خصوصًا في ظؿ 

ف عف عدـ التزامو , الذي أعم(1)(2010حكومة إسرائيمية يمينية يرأسيا بنياميف نتنياىو )عبيدات, 
 . 2007بحؿ الدولتيف, وال بتفاىمات مؤتمر أنابوليس الذي انعقد في نوفمبر 

وقد حاولت اإلدارة األمريكية إقناع )إسرائيؿ( بوقؼ نشاطاتيا االستيطانية لمدة عاـ, مف 
أجؿ تييئة األجواء الستئناؼ المفاوضات, وحث الطرؼ العربي لمتطبيع مع )إسرائيؿ(, غير أف 

شارات القادمة مف )إسرائيؿ( تقوؿ بأنيـ يفضموف وقؼ ىذه النشاطات لمدة ستة أشير فقط. كما اإل
في محاولة لتحريؾ الجمود الذي  2009سبتمبر  23قاـ أوباما بجمع األطراؼ في واشنطف في 

ساد األجواء, حيث اجتمع مع الرئيس الفمسطيني محمود عباس ورئيس الوزراء اإلسرائيمي نتنياىو, 
 . (2)(2015وف الوصوؿ إلى شيء يذكر )الجزيرة نت, د

غير أف الجديد في الموقؼ األمريكي ىو التراجع عف مطمب وقؼ االستيطاف, حيث لـ 
تفمح الضغوط األمريكية في ذلؾ, وعمى العكس مف ذلؾ تمامًا؛ فقد نجحت الضغوط اإلسرائيمية في 

وقؼ االستيطاف. ظير ذلؾ مف خبلؿ كبلـ ميتشؿ ثني اإلدارة األمريكية عف مطالبتيا لئلسرائيمييف ب
إف تجميد )إسرائيؿ( لبلستيطاف ليس ضروريًا مف أجؿ استئناؼ محادثات السبلـ »نفسو الذي قاؿ: 

                                                           
(

1
)  http://www.ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=200182 

(
2
)  http://www.aljazeera.net/encyclopedia/events/2015/11/12/ 
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, ومف خبلؿ وزيرة الخارجية ىيبلري كمينتوف التي قالت كبلمًا (1)(2009)بحوث,  «مع الفمسطينييف
بنفس المضموف. كما أضاؼ نتنياىو مزيدًا مف العراقيؿ عندما طالب الفمسطينييف باالعتراؼ بما 

 ُيسمى ييودية الدولة, كشرط الستئناؼ المفاوضات. 

قة عمى استئناؼ وبدورىا فقد قامت اإلدارة األمريكية بالضغط عمى الفمسطينييف لممواف
المفاوضات دوف شروط, مف خبلؿ الرسالة التي بعثيا أوباما لمحمود عباس, مكونة مف ستة عشر 
نقطة, تضمنت الترغيب والترىيب مف خبلؿ سياسة العصا والجزرة التي تمارسيا اإلدارة األمريكية 

انية لمدة عشرة مع الفمسطينييف. وفي ظؿ قبوؿ إسرائيمي بتجميد مؤقت لبعض األنشطة االستيط
؛ تـ استئناؼ المفاوضات في واشنطف (2)(2009أشير دوف أف تشمؿ شرقي القدس )الجزيرة نت, 

, مع إعبلف نتنياىو أنو يقبؿ بدولة فمسطينية في الضفة الغربية وقطاع غزة عمى 2010في العاـ 
القدس,  أف تكوف منزوعة السبلح. واستمرت المفاوضات خبلؿ جوالت عدة في شـر الشيخ وفي

لكنو سرعاف ما انيارت نتيجة استئناؼ )إسرائيؿ( ألنشطتيا االستيطانية, رافضًة تمديد قرار تجميد 
 االستيطاف, مع إصرار السمطة الفمسطينية وتمسكيا بيذا الشرط.

طرح الرئيس أوباما خطة جديد لمسبلـ ترتكز عمى  2011مايو  19وخبلؿ خطاب لو في 
 1967طيني بدولة ييودية, مقابؿ قياـ دولة فمسطينية عمى حدود دعامتيف, األولى: قبوؿ فمس

بتبادالت مشتركة ومتفؽ عمييا, مع االعتراؼ والسبلـ المتبادؿ بيف الدولتيف, ومنح كؿ منيما حؽ 
تقرير المصير. أما الدعامة الثانية: فتقوـ عمى تأجيؿ قضايا الحؿ الدائـ وتركيا لمتفاوض بيف 

 األطراؼ. 

وصمت إلى طريؽ مسدود, ولـ تفمح مختمؼ المساعي في إحراز أي تقدـ في لكف األمور 
استئناؼ المفاوضات, وفي مسار التسوية عمومًا. فقد رفض نتنياىو المبادرة بحجة عدـ قدرة 

. وكاف جورج ميتشؿ قد استقاؿ في 1967)إسرائيؿ( لمدفاع عف نفسيا في حاؿ انسحابيا لحدود 
(, نتيجة لتعثر ميمتو, ووصمت السمطة 170-157: 2016)الجماصي,  2011مايو  13

الفمسطينية إلى نتيجة مفادىا عدـ جدوى كؿ التحركات الجارية باتجاه استئناؼ المفاوضات, نتيجة 
الصمؼ اإلسرائيمي. فحاولت المجوء إلى الييئات الدولية وخصوصًا مجمس األمف في محاولة 

 النتزاع نوع مف االعتراؼ بدولة مستقمة. 

ر أف ىذه الجيود اصطدمت في الرفض مف قبؿ الطرؼ األمريكي الذي ُيصر عمى غي
عدـ جواز اتخاذ أي خطوات أحادية, بحجة أف الطريؽ الوحيد لمحؿ يجب أف يكوف عبر التفاوض 
المباشر لموصوؿ إلى اتفاؽ مشترؾ. وبالتالي فإف المساعي األمريكية لـ تُفمح بالضغط عمى 

                                                           
(

1
)  http://www.islamtoday.net/bohooth/artshow-12-119967.htm 

(
2
)  http://www.aljazeera.net/programs/behindthenews/2009/12/2 
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ع مف التقدـ, ولـ يستطع أوباما نتيجة العتبارات عديدة أف ينجز التسوية )إسرائيؿ( لتحقيؽ أي نو 
 المنشودة.

وعمى أية حاؿ فإف وجية النظر الُمعمنة ألوباما ال تختمؼ كثيرًا عما جاء بو بوش االبف 
في رؤيتو, وما جاء في خارطة الطريؽ, فيو يرى في المفاوضات الطريؽ الوحيد لمحؿ, كما يؤيد 

. كما ال يختمؼ في تأييده ودعمو المطمؽ لػ)إسرائيؿ(, والمحافظة عمى أمنيا وتفوقيا, حؿ الدولتيف
 (.347: 2012ومساندتيا في إبقاء القدس عاصمة موحدة تحت سيادتيا )نعيرات وحامد, 

تبرز مسألتاف في التعامؿ األمريكي مع )إسرائيؿ( فيما يتعمؽ  -كما يرى الباحث  –وىنا 
وىما القدرة والرغبة, فمسألة القدرة تشير إلى عدـ قدرة اإلدارة األمريكية عمى  بالقضية الفمسطينية؛

تجاوز السقؼ المعروؼ لمتعاطي األمريكي مع )إسرائيؿ(, نتيجة المكانة الخاصة التي تحظى بيا 
)إسرائيؿ( في الضمير األمريكي وفي االستراتيجية األمريكية, باإلضافة لمجموعة واسعة مف 

ؤثرة األخرى. أما مسألة الرغبة فتشير إلى عدـ رغبة اإلدارة األمريكية بممارسة الضغوط العوامؿ الم
الكافية عمى )إسرائيؿ( إلجبارىا عمى التسميـ بالحقوؽ الفمسطينية أو ببعضيا عمى األقؿ, ألنو في 

احية؛ ال حسابات المقاربات والتوازنات؛ فإف اإلدارة األمريكية لـ تكف مضطرة إلى ذلؾ, ألنيا مف ن
ترغب في خسارة أو إغضاب شريؾ وحميؼ استراتيجي بيذا المستوى, ومف ناحية أخرى؛ أنيا لـ 
تكف ميددة بضياع فرصة بديمة أو التعرض لخسارة فادحة, ولـ ُيمارس عمييا أي ضغوط كافية؛ 
 مف األطراؼ العربية خاصة؛ كي تجازؼ بمثؿ ىذا التوجو. وعميو والحاؿ ىكذا ستظؿ الواليات
المتحدة تمارس سياستيا المسقوفة بالرغبة والرضى اإلسرائيمي, دوف أف تتجاوز؛ ذلؾ طالما أف 

 األثماف الُمقدمة ضمف المستوى المعيود.

 رابعًا: الرؤية األمريكية لمصراع العربي اإلسرائيمي:

بعد استعراض رؤية كؿ مف بوش االبف وأوباما لمصراع العربي اإلسرائيمي؛ والذي تعكس 
ى حد معيف موقؼ ورؤية الحزب الذي ينتمي لو كؿ رئيس, وتعكس أيضًا الزوايا الخاصة الذي إل

ينظر مف خبلليا كؿ رئيس إلى ىذا الصراع وفقًا لنظرتو الكمية لموقع الصراع وتداعياتو عمى 
المصالح األمريكية, في سياقاتيا الزمانية والمكانية والموضوعية؛ يمكف التطرؽ إلى الرؤية 

ريكية العامة لمصراع, والتي تعكس السياؽ العاـ والثابت بيف مختمؼ اإلدارات األمريكية األم
المتعاقبة, وتمثؿ الرؤية الكمية لمدولة األمريكية تجاه الصراع العربي اإلسرائيمي, مف خبلؿ النقاط 

 التالية: 

بنظرتيا السمبية  تأثرت الواليات المتحدة في موقفيا مف الصراع العربي اإلسرائيمي بشكؿ كبير .1
 تجاه العرب والمسمميف, والمترسخة إلى حٍد كبير في الوعي والثقافة األمريكية.
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االنحياز الدائـ والثابت لمطرؼ اإلسرائيمي متأثرة بدوافع داخمية وخارجية عديدة, تمثؿ الدوافع  .2
ة إلى تأثير الداخمية مزيج مف المؤثرات الدينية والثقافية واأليدولوجية والحضارية, باإلضاف

جماعات الضغط والمصالح ووسائؿ اإلعبلـ والرأي العاـ ومراكز التفكير. أما العوامؿ الخارجية 
فتتمثؿ في البعد الكولونيالي لمصراع وحجـ الخدمات والمصالح االستراتيجية والدور الوظيفي 

 عبدالدكتور الذي تؤديو )إسرائيؿ( لخدمة االستراتيجية األمريكية في المنطقة. وكما يقوؿ 
 ,الذاتية مصالحياناًء عمى ب عاـ بشكؿ تتحددإف سياسة الواليات المتحدة » المسيري, الوىاب

 الوبالتالي . العمبلقة والشركات الصناعي العسكري والمجمع الحاكمة النخبة لمنظور وفقا
)عواد, « العاـ األمريكي االستراتيجي النيج ريغيِّ  فأ ومؤثراً  قوياً  كاف ميما لوبي اي يستطيع
2011)(1). 

النظر لمصراع في الغالب مف زاوية الرؤية اإلسرائيمية, مع التركيز عمى ضماف المصالح  .3
الحيوية األمريكية, وبالتالي فضماف أمف ومصالح )إسرائيؿ( ىي أحد ثوابت السياسة الخارجية 
األمريكية تجاه القضية الفمسطينية. كما أف إضعاؼ ومحاربة أعداء )إسرائيؿ( ىي أيضًا مف 

الدائمة لمواليات المتحدة األمريكية. وىذا ما تعبر عنو عديد المواقؼ األمريكية  السياسات
المرتبطة بمحطات الصراع المختمفة, مف المواجية الساخنة والحروب, إلى غرؼ المفاوضات 

 ومشاريع التسوية. 

ٍي بقاء استحواذ الواليات المتحدة عمى مفاتيح الصراع, وعدـ السماح إلعطاء أي دور ميـ أل .4
مف األطراؼ, حتى األطراؼ الغربية المتحالفة مع األمريكاف, مثؿ الدوؿ األوروبية. وكذلؾ 
عرقمة أي جيود تيدؼ لتدويؿ القضية الفمسطينية, ظير ذلؾ مف خبلؿ الرفض األمريكي الدائـ 
لعقد مؤتمر دولي لمسبلـ في الشرؽ األوسط, حيث تفضؿ الواليات المتحدة صيغة المفاوضات 

. كما تعارض الواليات المتحدة خطوات (2)(2011ية بداًل مف تدويؿ القضية )جرادات, الثنائ
السمطة الفمسطينية اليادفة النتزاع اعتراؼ بدولة فمسطينية مستقمة عبر التوجو لؤلمـ المتحدة 
والمنظمات الدولية. ومنع المبلحقة القانونية لمجرمي الحرب اإلسرائيمييف عبر القضاء الدولي 

 مثؿ في محكمة العدؿ الدولية.المت

تعتبر الواليات المتحدة )إسرائيؿ( حميفيا األقوى واألىـ في المنطقة, واألكثر قدرة وموثوقية عمى  .5
المحافظة عمى مصالح الواليات المتحدة وخدمة أمنيا القومي في المنطقة, لذلؾ فقد وصؿ 

(, إلى أبعد مف التعاوف 275: 1985التعاوف بيف الطرفيف إلى أبعد المستويات )الشريؼ, 
والشراكة االستراتيجية, حيث وصمت العبلقة إلى التحالؼ العضوي. ولـ تصؿ أي مف دوؿ 

                                                           
(

1
)  http://www.grenc.com/show_article_main.cfm?id=22411 

(
2
)  https://www.arab48.com 
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المنطقة في عبلقتيا أو شراكتيا مع الواليات المتحدة إلى ىذا المستوى, بؿ أف الفجوة بقيت 
 , مقارنة بػ)إسرائيؿ(. شاسعة عمى الدواـ, حتى مع حمفاء الواليات المتحدة التقميدييف في المنطقة

إلى حٍد بعيد, فيو مجرد بشكؿ كبير مف  يالموقؼ األمريكي تجاه الفمسطينييف موقؼ براغمات .6
المبدأ األخبلقي القائـ عمى الحؽ والعدؿ, لكنو ينطمؽ مف البعد المصمحي غالبًا. فحتى 

الواليات المتحدة المساعي األمريكية إلنياء الصراع أو عمى األقؿ إلدارة الصراع؛ ترى فييا 
مصمحة أمريكية قبؿ أف تكوف مصمحة إسرائيمية, بالنظر إلى المصالح األمريكية مع العالـ 
العربي واإلسبلمي. فنظرة الواليات المتحدة الدائمة ىي باتجاه مصالحيا الحيوية ومصالح 

قية. وىذا ما عبر حميفتيا األولى في المنطقة )إسرائيؿ(, بعيدًا عف االعتبارات اإلنسانية واألخبل
عنو وزير الخارجية األسبؽ جيمس بيكر عندما قاؿ لموفد الفمسطيني المفاوض قبيؿ انعقاد 

المسألة ال تتعمؽ بالحؽ أو العدالة, أو بما ُيحتمؿ أف يكوف صحيحًا, »مؤتمر مدريد لمسبلـ بأف 
)إسرائيؿ(  (. وىذا الواقع ىو ما برعت153: 2005)خضر,  «إنيا مسألة الواقع عمى األرض

في تغييره عمى الدواـ, مف خبلؿ فرض وتثبيت وقائع جديدة عمى األرض, مف شأنيا تغيير 
المعادلة لصالحيا في أي تسوية مستقبمية. وىذا التغيير يجري عمى سمع وبصر الواليات 

 المتحدة, بؿ بدعـ وغطاء دائـ منيا.

مومًا؛ مف خبلؿ كبلـ وبشكؿ عاـ يمكف تمخيص الموقؼ األمريكي مف قضية فمسطيف ع
الكاتب محمد حسنيف ىيكؿ الذي رأى أف موقفيا ينطمؽ مف التجربة األمريكية نفسيا, التي اعتبرت 
زالة كؿ الموانع التي تقؼ أماـ طموح  أنيا تتوسع في فضاء مفتوح, فعممت عمى تحدي العوائؽ, وا 

وىنا يمكف فيـ الرؤية األمريكية لقضية فمسطيف, »القادميف الجدد, مادية كانت أو بشرية؛ فيقوؿ: 
نما ىو كذلؾ وبقوة الجواد والمسدس  فالمستوطف الييودي ليس فقط ُمياجرًا إلى أرض جديدة, وا 
)المجنزرة والمدفع الرشاش ىذه المرة( عائد إلى أرض يممؾ عمييا امتيازًا مف قديـ )وىذه حجة 

واألحراش في القارة األمريكية قابمة لئلزالة, فإف )الخبلء( إضافية يزيد عمييا أنو إذا كانت الغابات 
شأنو شأف  –الفمسطيني مف باب أولى ال بد مف تجييزه لبلستيطاف, ثـ إف )الفمسطيني( األصمي)!( 

إذا لـ يكف لمحؽ األزلي اعتبار  -وِلـ ال؟  –عميو أف يختفي وجودًا وظبًل  –اليندي األحمر 
ذا لـ يكف لمحقا ئؽ الحية عمى األرض قبؿ المستوطف الييودي )وقبؿ المياجر األمريكي( قانوني, وا 
 (.29: 2002)ىيكؿ,  «اعتبار إنساني وأخبلقي!
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 خالصة الفصل الرابع

ترتبط عبلقات الواليات المتحدة بدوؿ المشرؽ العربي واإلسبلمي؛ بدرجة كبيرة بالمحدد 
منظومة األمف اإلسرائيمي في السياسة الخارجية األمريكية. فطالما أف )إسرائيؿ( تمثؿ ركنًا ميمًا في 

كثر التصاقًا القومي, وحماية المصالح األمريكية الحيوية والدائمة, وأنيا الحميؼ األقوى واألىـ واأل
بالواليات المتحدة؛ فإف األخيرة ُتحدد عبلقاتيا وتحالفاتيا وصداقاتيا وعداواتيا؛ بناًء عمى اقتراب أو 

 ابتعاد ىذه الدوؿ مف الدوراف في فمؾ السياسة األمريكية, والتي تشكؿ )إسرائيؿ( أحد أىـ أقطابيا.

ما الميمة منيا, باتجاه التطبيع وقد حرصت الواليات المتحدة عمى احتواء دوؿ المنطقة, سي
مع )إسرائيؿ(, واستيعابيا سياسيًا وثقافيًا في اإلقميـ, فعادت كؿ مف ُيعادي )إسرائيؿ( وصادقت كؿ 
مف يصادؽ )إسرائيؿ(, أو يقبؿ بيا سرًا أو عبلنية. كما قامت بتصنيؼ الدوؿ إلى محور لمخير 

مثمت )إسرائيؿ( أىـ األطراؼ في محور الخير  ومحور لمشر, بأبعاد دينية وأيدولوجية واستعمارية,
بما تحممو مف أبعاد قيمية وأخبلقية! ومشابية حضارية وثقافية مع الغرب. كما  –بطبيعة الحاؿ  –

لـ تكف مصادفة أف ُيصنَّؼ أعداء )إسرائيؿ( ومناوئييا ضمف محور الشر, الذي شمؿ قوى المقاومة 
إدارة بوش االبف, ولـ يعد متداواًل إعبلميًا؛ إال أف التعامؿ وداعمييا. ورغـ أف ىذا التصنيؼ ارتبط ب

 سياسيًا وفقًا لمضمونو؛ ال زاؿ معمواًل بو امريكيًا بشكؿ أو بآخر بغض النظر عف اإلدارة الحاكمة.

يراف  وعمى ىذا األساس تـ التعامؿ أمريكيًا مع مختمؼ دوؿ المنطقة, وفي مقدمتيـ تركيا وا 
ة, باعتبار المصمحة األمريكية واالسرائيمية, باإلضافة إلى اعتبارات ثقافية فضبًل عف الدوؿ العربي

وحضارية واستعمارية أخرى. فقرب الدولة مف )إسرائيؿ( والتعاطي معيا وانخراطيا بمشروع التسوية 
والتطبيع معيا, ُيشكِّؿ أرضية ميمة وربما شرطًا ضروريًا لبلقتراب مف الواليات المتحدة وتجسير 

 قة معيا.العبل

وبالتالي فقد حجزت الواليات المتحدة لػ)إسرائيؿ( مكانًا مرموقًا ومتقدمًا في االستراتيجية 
األمريكية, بنت مف خبلليا الواليات المتحدة سياستيا الخارجية وتعامميا مع الدوؿ المشرقية؛ 

سة الخارجية باعتبار كامؿ لموجود والمصمحة والتفوؽ اإلسرائيمي, الذي بات أحد ركائز السيا
 األمريكية تجاه دوؿ المنطقة وأحد ثوابتيا.

أما السياسة الخارجية األمريكية تجاه الصراع العربي اإلسرائيمي فباتت محكومة بشكؿ كبير 
بالرؤية والمصمحة اإلسرائيمية, المرتبطة عضويًا بالمصالح األمريكية, مف دوف اسقاط تدخؿ 

والكولونيالية في معادلة الصراع الدائر, والتي ُتعتبر بمجمميا  العوامؿ الثقافية والدينية والحضارية
 ضمف المحددات الثابتة التي تحكـ السياسة الخارجية األمريكية تجاه )إسرائيؿ(.
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 انفصم اخلامس: 

 اخلالصة واننتائج وانتىصيات
 انخالصت انؼايت :  أوالا

 ثانياا: اننخائج 

  إسرائيم(ثىابج انسياست انخارجيت األيريكيت حجاه( 

 )يخغيراث انسياست انخارجيت حجاه )إسرائيم 

 اننخائج انؼايت 

 ثانثاا: انخىصياث 

  االسخراحيجياث انًقخرحت نخؼذيم انسياست انخارجيت األيريكيت حجاه

 )إسرائيم( بًا يخذو انًصانح انفهسطينيت وانؼربيت

 حىصياث ػايت 
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 أواًل: الخالصة العامة

مف خبلؿ فحص مختمؼ السياقات والتفسيرات المقدمة لفيـ حقيقة السياسة الخارجية 
األمريكية تجاه )إسرائيؿ(, والتي مثمت نمطًا ثابتًا لمتأييد والدعـ والتحالؼ؛ يمكف القوؿ أف الدراسة 
تمكنت مف إيجاد ترتيب متسؽ لمختمؼ العوامؿ الُمحركة والمتحكمة في تمؾ السياسة, وبالتالي 
مف استنباط ما يمكف اعتباره مف ثوابت أو متغيرات السياسة الخارجية األمريكية تجاه )إسرائيؿ(. 

 عمى ليا نظير الفقد بينت الدراسة أف العبلقة األمريكية اإلسرائيمية ىي عبلقة فريدة مف نوعيا, و 
موعة وىي نتاج مج –عمى حد اطبلع الباحث  –في العصر الحديث  الدولية العبلقات مستوى

واسعة ومعقدة مف التشابكات والتداخبلت, تدخؿ ضمنيا المكونات الدينية والثقافية والقيمية 
واأليديولوجية والمصمحية والكولونيالية. كما أف التحالؼ الحاصؿ بيف الطرفيف ىو تحالؼ غير 

 تقميدي وفوؽ استراتيجي, ويمكف وصفو بأنو تحالؼ عضوي.

فأنو ال يمكف تفسير العبلقة األمريكية اإلسرائيمية بالنظر  أما ما يتعمؽ بالبعد التفسيري؛
إلى جانب واحد فقط مف الجوانب الناظمة لحالة الترابط السائدة, كالبعد االستراتيجي أو 
األيديولوجي مثبًل, بمعزؿ عف مجموعة العوامؿ األخرى, فالعبلقة تحكميا جممة مف المقاربات, 

امؿ والتداخبلت التي أثرت بشكؿ واضح عمى مسار السياسة وتدخؿ في تشكيميا العديد مف العو 
الخارجية األمريكية تجاه )إسرائيؿ(. وقد أقحمت نفسيا؛ جممة واسعة مف العوامؿ الداخمية 
والخارجية المتعمقة بالواليات المتحدة بنوع مف االنتظاـ والرتابة, والتي ساىمت في صياغة مسار 

 بير مف تشكيؿ خط عاـ وثابت, غير قابؿ بسيولة لبلنكسار.ىذه السياسة, واقترابيا إلى حد ك

كما اتضح أف مساحة الثوابت في السياسة الخارجية األمريكية تجاه )إسرائيؿ( ىي 
مساحة واسعة, وتتمركز في محاور مفصمية واستراتيجية, في حيف أف مساحة المتغير ضيقة, 

, وبالتالي فإف غمبة الثابت عمى وتنحصر معظميا في تعارضات ىامشية وتكتيكية وتفصيمية
المتغير في الكـ والنوع؛ َشكَّمت الصورة النمطية والثابتة ليذه السياسة. وتبعًا لذلؾ؛ باتت 
المحافظة عمى بقاء )إسرائيؿ( وتفوقيا المطمؽ في المنطقة, كأحد ضمانات المصالح األمريكية 

 في المنطقة؛ الخط الثابت لمسياسة الخارجية األمريكية.

وبناًء عمى ىذه المعطيات؛ وفي سبيؿ محاولة إحداث تغير ليذا الواقع مف قبؿ الطرؼ 
العربي والفمسطيني؛ ينبغي التأكيد عمى أف التعامؿ مع المجتمع الدولي يحتاج إلى منطمقات 
جديدة, تعتمد بشكؿ كبير عمى مبدأي القوة والمصمحة, والعمؿ عمى فرض الذات عمى المسرح 

لخمؽ حضور قوي وفاعؿ ضمف مجموعة الفواعؿ الدولية المؤثرة. وعمى األمة  الدولي, والسعي
التخمص مف التعامؿ مع العالـ ضمف المسار الرتيب والتقميدي الذي يقوـ عمى االستجداء 
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واالستعطاؼ, فالعالـ ال يحتـر الضعيؼ وال يتعاطؼ معو, إال في حدود إنسانية دعائية ضيقة, 
 أي ىوامش حقيقية مف قواعد العدالة واإلنصاؼ.ال ترقى إلى أف تصؿ إلى 

والمقصود بالقوة ىي القوة بمختمؼ جوانبيا ومكوناتيا, والتي تشكؿ بمجمميا مجموع 
معطيات القوة الشاممة لمدولة, بمستوياتيا الثابتة والمتغيرة, وبمجاالتيا السياسة واالقتصادية 

ية. وىذا ال يتأتى إال عبر بناء اإلنساف, فالعنصر والعسكرية والعممية والثقافية والتاريخية واإلدار 
البشري ىو أىـ المكونات في معادلة القوة الشاممة لمدولة. والناظـ لكؿ أطراؼ ىذه المعادلة 
والمحرؾ ليا؛ ىي القيادة الفاعمة بآفاقيا االستراتيجية ورؤاىا النيضوية وأدواتيا النافذة, التي تعمؿ 

وارد مف أجؿ امتبلؾ ىذه المقومات. بما يؤدي بالدولة إلى أف عمى توظيؼ كؿ الطاقات والم
يكوف ليا وزنيا الفاعؿ والمؤثر في المنظومة الدولية, وبالتالي القدرة عمى توظيؼ قوتيا النسبية 
المرتبط بتحكميا في شبكة واسعة وميمة مف العبلقات والمصالح المتقاطعة مع المحيط اإلقميمي 

 ة القومية واالستراتيجية لمدولة.والدولي؛ لتحقيؽ المصمح

أما في البعد االستشرافي لمستقبؿ السياسة األمريكية تجاه )إسرائيؿ(؛ فميس َثمَّة ما يشير 
إلى امكانية حدوث تحوؿ جوىري في مسار ىذه السياسة عمى المدييف القصير والمتوسط, وذلؾ 

ظمة ليذه السياسة, والروابط لعدـ وجود توقعات لمتغير في مجموعة المعطيات والعوامؿ النا
نة لمعبلقة بيف الطرفيف. وىذا يستوجب جيدًا كبيرًا مف قبؿ الطرؼ الفمسطيني والعربي  المكوِّ
إليجاد آليات واستراتيجيات تيدؼ إلى إحداث خمخمة وتغيير في ُمعطيات وُمدخبلت السياسة 

 يمكف التأثير بيا عربيًا. األمريكية المتعمقة بػ)إسرائيؿ(, سيما مف ناحية المعطيات التي 

وبالتالي فإف توقع حدوث تغير ُمعتَبر في السياسة الخارجية األمريكية تجاه )إسرائيؿ(؛ 
منوط بشكؿ كبير بتغير السموؾ والتعاطي العربي مع الواليات المتحدة وتغيير قواعد المعبة 

كافة االمكانات والمقدرات وأدوات واستراتيجيات العمؿ لممرحمة الُمقبمة, بما لو عبلقة بتوظيؼ 
وأوراؽ القوة العربية في ىذا السياؽ. يؤدي ىذا التوجو إلى إحداث تآكؿ تدريجي في الوزني 
النسبي االستراتيجي لػ)إسرائيؿ(, في مقابؿ تنامي تدريجي لموزف النسبي االستراتيجي لؤلطراؼ 

ه تغيير نمط التعاطي العربية في الحسابات األمريكية. بما سوؼ ينعكس بشكؿ واضح باتجا
األمريكي مع القضية الفمسطينية, بحيث يصبح أقؿ انحيازًا لػ)إسرائيؿ( وأكثر انصافًا لمشعب 
الفمسطيني, وذلؾ بناًء عمى حسابات الربح والخسارة مف المنظور األمريكي, إذا ما كاف لمواليات 

 المتحدة َثمَّة ما تخسره في حاؿ استمرت في سياساتيا الحالية.
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 ثانًيا: النتائج

 النتائج العامة: . أ

مف خبلؿ ما سبؽ عرضو مف سياقات وتوجيات ومواقؼ نظرية وعممية في مسارات 
السياسة الخارجية األمريكية المتعمقة بػ)إسرائيؿ(, يمكف تفصيؿ ما خمصت إليو الدراسة مف نتائج 

 مف خبلؿ النقاط التالية:

السياسة الخارجية األمريكية تجاه )إسرائيؿ(, كما  توجد تركيبة واسعة مف الثوابت التي تتحكـ في .1
توجد مجموعة مف المتغيرات التي تدخؿ ضمف ىذه السياسة, غير أف الثوابت تفوؽ بكثير 
المتغيرات مف ناحية األىمية والثقؿ والتأثير, كما أف العديد مف المتغيرات يتـ توظيفيا لخدمة 

 الثوابت.

ياغتيا مف قبؿ عدة جيات ومؤسسات مف أىميا مؤسسة السياسة الخارجية األمريكية يتـ ص .2
الرئاسة وما يتبعيا مف أجيزة تنفيذية مثؿ مجمس األمف القومي والبنتاغوف والمخابرات ووزارة 
الخارجية. كما تشكؿ السمطة التشريعية المتمثمة في الكونجرس بمجمسيو النواب والشيوخ؛ الخمفية 

طبلقيا أو تقييدىا عبر اعتماد الموازنات القانونية والتشريعية إلقرار ىذه ال سياسة وتحديدىا, وا 
 البلزمة ليا.

تحظى )إسرائيؿ( بوضعية خاصة جدًا في الوجداف األمريكي, سواء عمى مستوى النخب الحاكمة  .3
أو عمى مستوى غالبية المجتمع األمريكي. لذا يشكؿ الدعـ الثابت والدائـ لػ)إسرائيؿ( أحد 
الوجيات الثابتة والراسخة في السياسة الخارجية األمريكية, دوف أف تؤثر تقمبات األحزاب وتغير 

 لرؤساء وتعاقب اإلدارات عمى المسار العاـ ليذه السياسة بشكؿ جوىري. ا

التماىي الثقافي الكبير بيف الواليات المتحدة و)إسرائيؿ(, والتشابو الكبير في منظومة القيـ  .4
نة لمديناميات المسمكية لكبل المجتمعيف. فضبًل عف المشابية الحضارية؛ النابعة  والمبادئ المكوِّ

مف التشابو في النشأة والتكويف بيف الواليات المتحدة و)إسرائيؿ(. شكَّمت ىذه العوامؿ  بدرجة كبيرة
أرضية ميمة ودافع قوي لئلدارات األمريكية الحاكمة؛ لبلستمرار في تقديـ الدعـ الواسع 

 لػ)إسرائيؿ(, والمساىمة بشكؿ كبير في فرادة العبلقة وخصوصية التحالؼ. 

شعب األمريكي رغـ عممانية الدولة دستوريًا, حيث أنو يحظى بإحدى قوة الحضور الديني لدى ال .5
أعمى معدالت التديف في العالـ. وبالتالي ال يمكف إغفاؿ البعد الديني في الحياة السياسية 

 األمريكية, وانعكاساتو وتأثيره عمى دوائر ُصنع القرار في السياسة الخارجية األمريكية.
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لمذىب البروتستانتي الذي ينتمي إليو غالبية الشعب األمريكي, وبيف التقارب الديني الشديد بيف ا .6
الييود, األمر الذي يعني أف المجتمع األمريكي بغالبيتو ُيشكؿ حاضنة واسعة وقوية لدعـ 

 ومساندة )إسرائيؿ(, وقوة ضاغطة أو مميدة لصانع القرار األمريكي لتبني سياسات مؤيدة ليا.

 بر اقتلا اذى عو ضخو   )إسرائيؿ(, مع األمريكي التقارب أسباب حوؿ اآلراء عمى الرغـ مف تعدد .7
 ؛التقارب ىذا مرد أف   والت, ستيففو ميرشايمر  جوف مثؿ  البعض, رأي فقد  ؛ةنيابتم تار يسفت ةدعل

 ىذه تفسير آخروف حاوؿ فيما .المتحدة الواليات داخؿ إلسرائيؿ الموالي الموبي تأثير قوة إلي يعود
تبعًا لما تساىـ بو )إسرائيؿ( في خدمة وحماية    ,االستراتيجية المصالح مفيوـ إلي استناداً  العبلقة

                                                    األمف القومي والمصالح الحيوية األمريكية:

a)  غير قادرة عمى تفسير  -مع أىميتيا ووجاىتيا  -لذا فإف الباحث يرى أف ىذه العوامؿ
العبلقة بشكؿ كاٍؼ, حيث أف العوامؿ الثقافية والدينية واأليدولوجية تتقدـ عمى ىذه األسباب في 

ي تفسير العبلقة الفريدة مف نوعيا. فقد كاف لمجموعة القيـ الدينية والثقافية واأليدولوجية الت
يؤمف بيا الشعب األمريكي, والتي انعكست عمى سموكو وتصوراتو األخبلقية؛ أعمؽ األثر في 

 نسج وصياغة ىذه العبلقة. 

b)  عمى الرغـ مف قوة تأثير الموبي الييودي في الواليات المتحدة, إال أف الييود وحدىـ في
سياسة الخارجية تجاه الواليات المتحدة, ليس بمقدورىـ إحداث كؿ ىذا الكـ مف التأثير في ال

)إسرائيؿ(. فباإلضافة إلى تأثير الموبي الييودي؛ فَثمَّة تأثير كبير لموبي الصييوني, األعـ 
واألشمؿ مف الموبي الييودي, والذي يتكوف مف أنصار الصييونية المسيحية المتجذرة في 

 ليا. المجتمع األمريكي, والتي تشكؿ البروتستانتية الحاضنة الواسعة واألساسية 

ُتحقؽ )إسرائيؿ( مصمحة استراتيجية كبرى لمواليات المتحدة األمريكية, بحيث ال يمكف ألي دولة  .8
أخرى مف دوؿ المنطقة منافستيا في ذلؾ, وذلؾ نظرًا لما تممكو )إسرائيؿ( مف مقومات مادية 

)إسرائيؿ(  ومعنوية كبيرة, ولطبيعة العبلقة وخصوصية الروابط المبينة سابقًا. وكذلؾ لما تقدمو
مف خدمات ومزايا ميمة عمى الصعيد االستراتيجي واألمني والتكنولوجي, والتي تجعؿ منيا حميفًا 

 مفضبًل لمواليات المتحدة. 

يوجد تركيز أمريكي شديد عمى المساعدات ذات الطابع العسكري واألمني الُمقدمة لػ)إسرائيؿ(,  .9
ؿ الفترة التي شممتيا الدراسة, ما يعكس % مف إجمالي المساعدات خبل90فقد تجاوزت نسبتيا 

تركيزًا وحرصًا أمريكيًا واضحًا لتعزيز قدرات )إسرائيؿ(, بما يضمف بقاء تفوقيا المطمؽ عمى 
 محيطيا. 
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عمى الرغـ مف أف )إسرائيؿ( قد تسبب الضرر أحيانًا لمواليات المتحدة, خصوصًا عمى صعيد  .10
ي؛ إال أف )إسرائيؿ( ال زالت تحافظ عمى موقع صورتيا وسمعتيا في العالـ العربي واإلسبلم

مرموؽ ومتقدـ لدى مختمؼ النخب السياسية الحاكمة, وكذلؾ لدى الرأي العاـ في الواليات 
المتحدة, وذلؾ نظرًا لما تحققو مف مكاسب استراتيجية, ولما تمثمو مف تناغـ وتطابؽ كبيريف في 

 رفيف.البنى الفكرية والثقافية واأليدولوجية لدى الط

يوجد فروؽ بيف سياسات كؿ مف الحزبيف األمريكييف الرئيسيف الديموقراطي والجميوري تجاه  .11
)إسرائيؿ(, غير أف ىذه الفروؽ ليست جوىرية وال ترقى إلى إحداث تغيرات جذرية في التعاطي 

تجاه األمريكي مع )إسرائيؿ(. نظرًا ألف مساحة الثوابت التي تحكـ السياسة الخارجية األمريكية 
 )إسرائيؿ( أكبر وأعمؽ مف مساحة المتغيرات.

مف غير المتوقع حدوث تحوؿ جوىري في مسار السياسة الخارجية األمريكية المتعمقة  .12
بػ)إسرائيؿ( عمى المدييف القصير والمتوسط, وذلؾ لعدـ وجود توقعات لمتغير في مجموعة 

 نة لمعبلقة بيف الطرفيف.المعطيات والعوامؿ الناظمة ليذه السياسة, والروابط المكوِّ 

حدوث تغير ُمعَتبر في السياسة الخارجية األمريكية تجاه )إسرائيؿ(؛ منوط بشكؿ كبير بتغير  .13
السموؾ والتعاطي العربي والفمسطيني مع الواليات المتحدة وتغيير قواعد المعبة وأدوات 

مكانات والمقدرات وأوراؽ واستراتيجيات العمؿ لممرحمة الُمقبمة, بما لو عبلقة بتوظيؼ كافة اال
 القوة في ىذا السياؽ, بما ينعكس إيجابًا عمى القضية الفمسطينية والمصالح العربية.

 

 ثوابت السياسة الخارجية األمريكية تجاه )إسرائيل(:

العبلقة العقائدية التقارب الديني الكبير بيف غالبية الشعب األمريكي وبيف الييود, وذلؾ مف خبلؿ  .1
الصييونية المسيحية التي يؤمف بيا البروتستانت, والتي ينتمي إلييا معظـ الشعب  الدينية بيف

 األمريكي؛ وبيف الييود الذيف انتجوا المشروع الصييوني الذي أفرز )إسرائيؿ( فيما بعد.
التماىي الثقافي بيف الشعب األمريكي و)إسرائيؿ( التي تعتبر وليدة الغرب ثقافيًا وحضاريًا,  .2

بيعيًا لو. لذلؾ فإف عممية صنع القرار المتعمؽ بالسياسة الخارجية األمريكية؛ تتأثر وامتدادًا ط
بشكؿ كبير بالمكوف الداخمي؛ المرتبط بالبعد الثقافي والديني إضافة إلى قوة تأثير الموبي 

 الصييوني, ما يجعؿ مف )إسرائيؿ( أحد المكونات الثابتة في قرار السياسة الخارجية. 
ائيؿ( تمثؿ الحميؼ األىـ لمواليات المتحدة في المنطقة ببل منازع, فيي الدولة التي ال تزاؿ )إسر  .3

أنيا الوحيدة القادرة عمى الحفاظ  –مف وجية نظر غالبية النخب األمريكية  –أثبتت األحداث 
 عمى المصالح القومية الكبرى لمواليات المتحدة األمريكية.
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مى أنيا جزء مف استراتيجية األمف القومي األمريكي, كما الواليات المتحدة تنظر إلى )إسرائيؿ( ع .4
أف )إسرائيؿ( تنظر إلى الحميؼ األمريكي عمى أنو جزء مف استراتيجية األمف القومي 
)اإلسرائيمي(. ىذا الترابط القوي بيف الطرفيف يجعؿ مف )إسرائيؿ( أحد المحددات الثابتة في 

 السياسة الخارجية األمريكية.
سة الخارجية األمريكية إلى قاعدة المصالح االستراتيجية الكبرى لمواليات المتحدة, احتكاـ السيا .5

وخصوصًا ما يتعمؽ باألمف القومي األمريكي, وما يدخؿ في نطاقو أو يؤثر عميو بشكؿ مباشر 
أو غير مباشر. وبالتالي فإف األىداؼ االستراتيجية والغايات الكبرى لمواليات المتحدة ثابتة, أما 

 ئؿ تحقيقيا فيي متغيرة.وسا
المحافظة عمى وجود )إسرائيؿ( وتفوقيا وحماية أمنيا وصيانة مصالحيا ىي مف ثوابت السياسة  .6

الخارجية األمريكية, عمى اعتبار أف )إسرائيؿ( تمثؿ جزءًا ال يتجزأ مف منظومة المصالح 
 االستراتيجية األمريكية.

إسرائيؿ( أو التفوؽ عمييا أو تيديدىا, وعمى ىذا عدـ السماح ألي مف القوى اإلقميمية لمنافسة ) .7
يجري العمؿ بشكؿ دائـ في السياسة الخارجية األمريكية تجاه المشرؽ العربي منذ قياـ )إسرائيؿ( 
تقريبًا. يرتبط ذلؾ بالضرورة بالنظرة األمريكية التي تعتبر أف تجاوز أي دولة عربية لحدود 

طرًا عمى المصالح األمريكية وبالتالي ُييدد األمف القومي المسموح بو مف القوة والتطور؛ يشكؿ خ
 لمواليات المتحدة.

 
 متغيرات السياسة الخارجية تجاه )إسرائيل(:

التبايف في الرؤى بيف الرؤساء واإلدارات األمريكية المختمفة, في ما يتعمؽ برسـ السياسة الخارجية  .1
لتكتيكات أو االستراتيجيات, التي قد تشيد في الشرؽ األوسط. ىذا التبايف يمكف أف ينسحب عمى ا

تمايزًا بيف اإلدارات المختمفة في طريقة صياغتيا وتحديد موقع )إسرائيؿ( منيا ابتعادًا أو اقترابًا مف 
 الرؤى المذكورة, لكف بمساحات وىوامش طفيفة, ال تصطدـ عادًة بالثوابت المعروفة. 

مفة تجاه )إسرائيؿ(, المرتبط في الغالب بالقدرة عمى التفاوت في درجة الحماس بيف اإلدارات المخت .2
التحمؿ نسبيًا مف الضغوط الصييونية ومف سطوة التمويؿ االنتخابي, ومف تأثير التركيبة اإلدارية 

 لئلدارة األمريكية, ودرجة قربيا وارتباطيا بػ)إسرائيؿ( والموبي المؤيد ليا.
ى وتوجيات اإلدارة األمريكية, فأحيانًا تحدث بعض درجة تناغـ وتوافؽ الحكومة اإلسرائيمية مع رؤ  .3

االختبلفات والتعارضات بيف الطرفيف, خصوصًا في الحاالت التي تكوف تركيبة الحكومة 
اإلسرائيمية أكثر يمينية, بينما تكوف تركيبة اإلدارة األمريكية أكثر ليبرالية. ظير ذلؾ عبر العديد 
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لة الفمسطينية المستقمة, ومسألة االستيطاف, ومسألة نقؿ مف القضايا, مثؿ الموقؼ مف مسألة الدو 
 السفارة األمريكية إلى القدس.

التبايف في المصالح المباشرة والكمية لمواليات المتحدة عف المصالح الجزئية لػ)إسرائيؿ(, وىذا يتمثؿ  .4
سيما إذا  في تعارض بعض السياسات االسرائيمية مع التوجيات والمصالح األمريكية االستراتيجية,

تعمؽ األمر باألمف القومي األمريكي, غير أف ىذه التعارضات ال ُتشير إلى أي نوع مف االفتراؽ 
والتبايف االستراتيجي, بقدر ما تعبر عف تباينات وتعارضات تكتيكية مؤقتة, مرتبطة بالتفاصيؿ 

 أكثر منيا بالمبدأ.
سب التطورات التي حدثت خبلؿ العقود التحالفات األمريكية مع الدوؿ العربية واإلسبلمية؛ بح  .5

السابقة؛ ىي تحالفات متغيرة ومتحركة, كميًا أو جزئيًا, وذلؾ تبعًا لتبدؿ المصالح ودرجة المنفعة, 
 وتبعًا ألولويات السياسة الخارجية األمريكية.

األساليب واألدوات والتكتيكات تتغير بحسب الظروؼ والمعطيات, وىي وسائؿ موضوعة لتحقيؽ  .6
ات وأىداؼ ثابتة, وتتراوح األدوات بيف استخداـ وسائؿ القوة الخشنة مثؿ القوة العسكرية, وبيف غاي

وسائؿ القوة الناعمة كالدبموماسية والتأثير الثقافي واإلعبلمي, وما بينيما مف قوة اإلرغاـ كاستخداـ 
 الحصار والعقوبات االقتصادية.

ة بالقضية الفمسطينية مثؿ مسألة حؿ الدولتيف الموقؼ األمريكي مف المسائؿ الفرعية المتعمق .7
 ومسألة رعاية المفاوضات.

 ثالثًا: التوصيات

االستراتيجيات المقترحة لتعديل السياسة الخارجية األمريكية تجاه )إسرائيل( بما يخدم  - أ
 المصالح الفمسطينية والعربية:

 :عمى المستوى السياسي 

نيوض شاممة؛ واقعية وطموحة ومتدرجة, تيدؼ العمؿ الجاد والدؤوب عمى صياغة استراتيجية  .1
إلى حجز موقع متقدـ ضمف خارطة األمـ ومنظومة العبلقات الدولية, باالعتماد عمى معطيات 
القوة الكامنة, وتحويميا إلى قدرة عمى الفعؿ والتأثير ولعب دور حاسـ عمى المسرح الدولي. وىذا 

يادة ذات تفكير استراتيجي نيضوي قائـ عمى يتطمب امتبلؾ لئلرادة السياسية الحرة مف قبؿ ق
 أسس عممية منيجية.

اعتماد اسموب التخطيط في رسـ السياسة الخارجية, وبناء نماذج التخطيط المناسبة ليذا المجاؿ,  .2
مثؿ التخطيط بالسيناريو, واعتماد اساليب التحميؿ الكمي أكثر مف النوعي, والتوظيؼ المنيجي 

 لخبرة والكفاءة والتفكير االستراتيجي.لمعقوؿ المتميزة مف ذوي ا
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العمؿ عمى تقوية لغة المصالح المشتركة, والتي تشكؿ واحدًا مف أىـ محركات ودوافع العبلقات  .3
(, مع اتقاف أدواتيا وأساليبيا, وصواًل إلى توظيؼ Win-Winالدولية, عمى قاعدة الكؿ يكسب )

ىا أحد المنطمقات والمحددات التي ُتصاغ بيا ىذه المعبة في خدمة االستراتيجية الوطنية, واعتبار 
 السياسة الخارجية.

العمؿ عمى بناء منظومة تحالفات دولية بديمة أو إضافية, وعدـ المخاطرة باالعتماد عمى  .4
التحالؼ مع الغرب وحده. مع انتياج سياسة متوازنة تجاه مختمؼ القوى, والعمؿ عمى تعدد 

حيث تشمؿ المستوى السياسي واالقتصادي والعسكري مستويات العبلقة مع الطرؼ الواحد, ب
 والثقافي وغيرىا مف مستويات التشبيؾ الدولي. 

تبني موقؼ عربي موحد وقوي في التعاطي مع قضايا المنطقة, يجعؿ الواليات المتحدة تتحسس  .5
ب إرادة مصالحيا وتمتفت إلى المنطقة بعيوف أكثر انصافًا, أو أقؿ انحيازًا لػ)إسرائيؿ(. وىذا يتطم

 سياسية حقيقية, وتنسيؽ بيني عالي, ومستوى متقدـ مف التحدي الموزوف.
االستفادة مف االقتراب اإليجابي مف القضية الفمسطينية ودعميا بمختمؼ السبؿ, فالقضية  .6

نسانية؛ تشكؿ رافعة ميمة لمف يتبناىا,  الفمسطينية بما تمثمو مف أبعاد دينية وحضارية ووطنية وا 
يؼ ىذه الورقة الرابحة؛ لتحقيؽ حضور وتأثير وثقؿ ميـ عمى المستوى اإلقميمي حيث يمكف توظ

 والدولي.
تكثيؼ الحوار والتواصؿ الرسمي وغير الرسمي مع الواليات المتحدة, لتوصيؿ الرسائؿ الصحيحة  .7

لمنخب األمريكية خاصة, ولعموـ المجتمع األمريكية. وفي ىذا اإلطار ينبغي العمؿ عمى معرفة 
الشخصيات والمؤسسات األمريكية األكثر تأثيرًا, وابتكار أساليب لمتواصؿ والحوار معيا,  خارطة

 واستخداـ أسموب الدبموماسية الشعبية, وتوظيؼ أدوات القوة الناعمة. 
إنشاء مراكز بحثية داخؿ الواليات المتحدة, فضبًل عف تقديـ الدعـ المالي لممراكز البحثية  .8

التفكير والمؤسسات اإلعبلمية بما يسمح بو القانوف األمريكي؛ بغية توجيو األمريكية ومراكز 
النخب وصناع القرار والرأي العاـ نحو االىتماـ والتعاطؼ مع القضايا والحقوؽ العربية, 
والحرص عمى إيصاؿ االنتاج الفكري ليذه المراكز ألكبر شريحة ممكنة مف النخب األمريكية 

 العاـ. الفاعمة والمؤثرة ولمرأي
توظيؼ مؤسسات وشركات العبلقات العامة األمريكية لتحسيف الصورة والترويج لمحقوؽ العربية  .9

 والقضية الفمسطينية ودحض الدعاية اإلسرائيمية.
االستفادة مف المغة القانونية واإلنسانية عند مخاطبة الشعب والمؤسسات األمريكية, واالستفادة  .10

 العاممة في ىذا المجاؿ. مف المؤسسات األمريكية والدولية
بذؿ الجيود الكافية لتوحيد الجالية اإلسبلمية والعربية داخؿ الواليات المتحدة, والعمؿ عمى تقوية  .11

امكاناتيا وتنظيـ وتكثيؼ جيودىا مف أجؿ التأثير في عممية صنع القرار األمريكي, واتجاىات 
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ريكي, وىذا يتطمب تشكيؿ إطار االنتخابات العامة, وتحقيؽ حضور مقبوؿ داخؿ المجتمع األم
 قيادي جامع ومؤثر لمجالية.

االستفادة مف التبايف النسبي في التوجيات السياسية بيف الحزبيف الجميوري والديمقراطي,  .12
ومحاولة توظيؼ الصوت اإلسبلمي في االنتخابات األمريكية باتجاه تمبية بعض المصالح 

 اسية والتشريعية.اإلسبلمية مف قبؿ المرشحيف لبلنتخابات الرئ
تعزيز ودعـ حركة المقاطعة ضد االحتبلؿ اإلسرائيمي داخؿ الواليات المتحدة, واالستفادة مف  .13

أنشطتيا لمخاطبة المجتمع األمريكي, والتواصؿ مع الفئات أو األقميات التي قد تكوف أكثر تفيمًا 
 الفمسطيني.لمحقوؽ الفمسطينية, وأكثر تممسًا لظمـ االحتبلؿ وجرائمو ضد الشعب 

وقؼ كافة أشكاؿ التطبيع والتعاوف العربي والفمسطيني مع )إسرائيؿ(, لما يشكِّمو ذلؾ مف أوراؽ  .14
ضاغطة عمى الواليات المتحدة التي تسعى لمحفاظ عمى استقرار المنطقة حماية لمصالحيا 

 الحيوية.

 :عمى المستوى االقتصادي 

خميجية منيا؛ لمتأثير عمى االقتصاد األمريكي, كما توظيؼ القدرات المالية العربية اليائمة سيما ال .1
 تفعؿ بعض الدوؿ مثؿ الصيف. 

توظيؼ الثروات العربية اليائمة سيما الثروة النفطية إلحداث نوع مف التوازف بيف المصالح العربية  .2
 والمصالح األمريكية, بما ينعكس عمى السياسة األمريكية تجاه القضايا العربية.

عمؽ الجيواستراتيجي لممنطقة العربية خصوصًا ما يتعمؽ بالتحكـ في عدد مف أىـ االستفادة مف ال .3
 الممرات البحرية العالمية, في سبيؿ تحسيف الوزف االستراتيجي العربي عمى المستوى الدولي.

توظيؼ أىمية األسواؽ العربية لبلقتصاد األمريكي, مف خبلؿ فتح منافذ جديدة لمواردات عبر  .4
المية تنافسية, ما يجعؿ مف عممية استرضاء الطرؼ العربي أمرًا واردًا في قوى اقتصادية ع

 الحسابات األمريكية, بغية الحصوؿ عمى حصة سوقية ُمعَتبرة.

تحسيف مستوى التنمية والقدرات االقتصادية العربية, بما فييا القدرات االنتاجية لما يشكمو ذلؾ  .5
 مف قوة سياسية ضاغطة.

ة عمى المنتج األمريكي سيما في المجاؿ التسميحي, وذلؾ مف خبلؿ تنويع تقميؿ درجة االعتمادي .6
المصادر, لما يشكمو ذلؾ مف تقميؿ درجة التبعية السياسية العربية لمواليات المتحدة, وتحسيف 
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القدرة العربية عمى مساومة الطرؼ األمريكي الذي يستشعر بإمكانية فقداف أحد األسواؽ الميمة 
 األمريكي عمومًا.لمسبلح, والمنتج 

 :عمى المستوى اإلعالمي 

صياغة استراتيجية إعبلمية لمخاطبة المجتمع الغربي عمومًا واألمريكي عمى وجو الخصوص,  .1
 بمحددات تتناسب مع طبيعة ىذه المجتمعات مف الناحية الثقافية والنفسية والقيمية.

مريكي, ومخاطبة إنشاء محطات فضائية متخصصة إليصاؿ الرواية الصحيحة لممجتمع األ .2
 المجتمع األمريكي باستخداـ األدوات واألساليب والبرامج المناسبة.

االستثمار االقتصادي في اإلعبلـ األمريكي بغية التأثير عمى الرأي العاـ, مستفيديف مف شروط  .3
 النظاـ االقتصادي الرأسمالي والسوؽ الحرة.

كوف القدرة عمى الحديث بطبلقة كاممة, عمى تعييف ناطقيف إعبلمييف بالمغة اإلنجميزية, ممف يمتم .4
أف يكوف لدييـ إلماـ كاٍؼ بالثقافة الغربية عمومًا واألمريكية عمى وجو الخصوص, ومعرفة جيدة 
بالخطاب السياسي األمريكي وخمفياتو ومنطمقاتو, والخبرة اإلعبلمية الكافية إلحداث التأثير في 

 الرأي العاـ.
الجديد في مخاطبة المجتمع األمريكي, واالستفادة مف التكنولوجيا  اتقاف وتوظيؼ أدوات اإلعبلـ .5

 الحديثة ومواقع التواصؿ االجتماعي وعناويف البريد اإللكتروني وغيرىا.
االعتماد بشكؿ أكبر عمى تأثير الصورة, فتوظيؼ الصورة بشكؿ جيد إلبراز الحؽ أو المعاناة أو  .6

بكثير, سيما في عصر اإلعبلـ السريع وطغياف عدالة القضية؛ ربما تكوف أبمغ مف الكبلـ 
 الصورة.

 :عمى المستوى الثقافي 

عند محاولة قراءة أمريكا والخمفيات الُمحركة لسياساتيا الخارجية بشكؿ عاـ واتجاه )إسرائيؿ(  .1
والعرب بشكؿ خاص؛ ال ينبغي التركيز عمى زاوية واحدة مف زوايا التأثير عمى السياسة 

اختزاؿ المشيد بالتقاط صورة جزئية فقط, كتأثير الموبي الييودي, أو الديف, الخارجية. وال يجوز 
أو المصمحة أو غير ذلؾ. بؿ يجب االجتياد لموصوؿ إلى مشاىدة الصورة الكمية بأبعادىا 
وزواياىا المختمفة, وكذلؾ قراءة خارطة األولويات والمقاربات المتحركة, وربطيا بسياقيا الزماني 

 ضوعي.والمكاني والمو 
 تكثيؼ التواصؿ عمى المستوى الثقافي والفني والنخبوي. .2
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إنشاء مراكز ومحطات متخصصة لمتواصؿ والتأثير في الرأي العاـ األمريكي, مثؿ التجمعات  .3
الشبابية, واتحاد لخريجي الواليات المتحدة األمريكية, ورابطة لممتحدثيف بالمغة االنجميزية, وغيرىا 

 يا مد جسور التواصؿ اإليجابي مع الشعب األمريكي.مف التجمعات التي مف شان
االستفادة مف األكاديمييف الذيف تخرجوا مف الغرب عمومًا ومف الواليات المتحدة تحديدًا لمكتابة  .4

والنشر بالمغة اإلنجميزية, والعمؿ عمى توصيؿ الرسائؿ اإليجابية عمى صعيد القضية الفمسطينية 
زالة الشوائب والتشوىات  وقضايا اإلسبلـ عمومًا, وذلؾ في إطار التواصؿ الحضاري والثقافي, وا 

 ودحض الدعاية المضادة.
إشراؾ المسيحييف العرب في الحوار والتواصؿ مع المجتمع األمريكي, واالستفادة مف وجود  .5

الشرائح المسيحية مف غير البروتستانت, مثؿ الطائفة الكاثوليكية التي تمثؿ نحو ثمث السكاف في 
 ت المتحدة, وذلؾ لمحد مف تأثير األصولية المسيحية.الواليا

 

 :توصيات عامة - ب

والتي مف يود البحثية التي تتناوؿ دراسة الشأف األمريكي وكذلؾ الشأف اإلسرائيمي, الج تكثيؼ .1
شأنيا إعطاء صورة حقيقية ودقيقة, وفيـ عميؽ وتفصيمي عف ىذه الجيات, تمكِّف مف التعامؿ 

 معيا بشكؿ صحيح وواقعي.

زيادة عدد المتخصصيف في كؿ مف الشأف األمريكي واإلسرائيمي, مف أجؿ رفد صناع القرار  .2
بمادة عممية متخصصة ودقيقة, وكذلؾ المساىمة في زيادة الوعي العاـ بحقيقة ما يدور في ىذه 

 , وآليات صنع القرار فييا.المجتمعات, وطبيعة تركيبتيا الداخمية, وميكانيزمات عمميا

ُتعنى بالشأنيف األمريكي واإلسرائيمي, مع  Think-Tanksمتخصصة لمتفكير  انشاء مراكز .3
 .تطوير المراكز الموجودة, ورفدىا بالكوادر البشرية واالمكانات المادية الكافية

انتاج دراسات سوسيولوجية تتناوؿ كؿ مف المجتمع األمريكي واإلسرائيمي بالبحث والتحميؿ, بغية  .4
 الفكرية والثقافية واالجتماعية ليذيف المجتمعيف.التعرؼ عمى مختمؼ البنى 

تبني المقترحات مف قبؿ الجيات الرسمية, وعدـ االكتفاء بالجيود واالجتيادات الفردية والخاصة,  .5
والعمؿ وفؽ منيجية مؤسساتية منظمة, وتكثيؼ الجيود وتوظيؼ االمكانيات, لموصوؿ إلى 

 أفضؿ مستويات التأثير.

خؿ الواليات المتحدة ُيعنى بالشأف الفمسطيني والعربي عمومًا, ويسمط إنشاء مراكز بحثية دا .6
الضوء عمى قضية الصراع العربي اإلسرائيمي بشكؿ موضوعي, بما يعكس الرؤية العربية 
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والفمسطينية ويدحض الرواية الصييونية. ويمكف االستفادة في الجانب التنفيذي والتمويمي ليذا 
 والعربية, واالستثمارات العربية داخؿ الواليات المتحدة األمريكية.األمر مف الجالية اإلسبلمية 
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 (1)( يبين أىم التوصيات والجيات المنوطة بالتنفيذ9جدول رقم )

 الجيات المنوطة بالتنفيذ التوصية م

1 

اعتماد اسموب التخطيط في رسـ السياسة الخارجية, وبناء نماذج التخطيط 
التخطيط بالسيناريو, واعتماد اساليب التحميؿ المناسبة ليذا المجاؿ, مثؿ 

الكمي أكثر مف النوعي, والتوظيؼ المنيجي لمعقوؿ المتميزة مف ذوي الخبرة 
 .والكفاءة والتفكير االستراتيجي

 وزارة الخارجية 
 األبحاث مراكز 

العمؿ عمى تقوية لغة المصالح المشتركة, والتي تشكؿ واحدًا مف أىـ  2
 (.Win-Winالعبلقات الدولية, عمى قاعدة الكؿ يكسب )محركات ودوافع 

 القيادة السياسية 

3 
العمؿ عمى بناء منظومة تحالفات دولية بديمة أو إضافية, وعدـ المخاطرة 
باالعتماد عمى التحالؼ مع الغرب وحده. مع انتياج سياسة متوازنة تجاه 

 .مختمؼ القوى
 القيادة السياسية 

4 
الرسمي وغير الرسمي مع الواليات المتحدة,  تكثيؼ الحوار والتواصؿ

لتوصيؿ الرسائؿ الصحيحة لمنخب األمريكية خاصة, ولعموـ المجتمع 
 األمريكية.

 القيادة السياسية 
 األحزاب السياسية 
  المؤسسات الفكرية

 والبحثية واألكاديمية

5 
الواليات توجيو ودعـ الجالية الفمسطينية والعربية إلنشاء مراكز أبحاث داخؿ 

المتحدة؛ بغية توجيو النخب وصناع القرار والرأي العاـ نحو االىتماـ 
 .والتعاطؼ مع القضايا والحقوؽ الفمسطينية والعربية

 القيادة السياسية 
 المؤسسات الخاصة 

 الصورة لتحسيف األمريكية العامة العبلقات وشركات مؤسسات توظيؼ 6
 .اإلسرائيمية الدعاية ودحض الفمسطينية والقضية العربية لمحقوؽ والترويج

 القيادة السياسية 
 المؤسسات اإلعبلمية 

7 
 والمؤسسات الشعب مخاطبة عند واإلنسانية القانونية المغة مف االستفادة
 ىذا في العاممة والدولية األمريكية المؤسسات مف واالستفادة, األمريكية
 .المجاؿ

 المؤسسات اإلعبلمية 
 القانونية  الييئات

 والحقوقية

وقؼ كافة أشكاؿ التطبيع والتعاوف العربي والفمسطيني مع )إسرائيؿ(, لما  8
يشكِّمو ذلؾ مف أوراؽ ضاغطة عمى الواليات المتحدة التي تسعى لمحفاظ 

 القيادة السياسية 
  القوى الشعبية

                                                           
(

1
 ( اٌجذٚي ٠مرصش ػٍٝ اٌرٛص١اخ اٌخاصح تاٌمع١ح اٌفٍغط١ٕ١ح ٚاٌجٙاخ اٌفٍغط١ٕ١ح إٌّٛغح ترٕف١ز٘ا.
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 الجيات المنوطة بالتنفيذ التوصية م

 والمؤسسات األىمية .عمى استقرار المنطقة حماية لمصالحيا الحيوية

9 
استراتيجية إعبلمية لمخاطبة المجتمع الغربي عمومًا واألمريكي صياغة 

عمى وجو الخصوص, بمحددات تتناسب مع طبيعة ىذه المجتمعات مف 
 الناحية الثقافية والنفسية والقيمية.

 المؤسسات اإلعبلمية 

11 
إنشاء محطة فضائية متخصصة إليصاؿ الرواية الصحيحة لممجتمع 

نجميزية, ومخاطبة المجتمع األمريكي باستخداـ األمريكي ناطقة بالمغة اال
 األدوات واألساليب والبرامج المناسبة.

 وزارة اإلعبلـ 

االستثمار االقتصادي في اإلعبلـ األمريكي بغية التأثير عمى الرأي العاـ,  11
 رجاؿ األعماؿ  مستفيديف مف شروط النظاـ االقتصادي الرأسمالي والسوؽ الحرة.

12 

إعبلمي بالمغة اإلنجميزية, ممف يمتمكوف القدرة عمى الحديث تعييف ناطؽ 
بطبلقة كاممة, عمى أف يكوف لديو إلماـ كاٍؼ بالثقافة الغربية عمومًا 
واألمريكية عمى وجو الخصوص, ومعرفة جيدة بالخطاب السياسي األمريكي 

 وخمفياتو ومنطمقاتو.

 القيادة السياسية 

 وزارة اإلعبلـ 

13 
أدوات اإلعبلـ الجديد في مخاطبة المجتمع األمريكي, اتقاف وتوظيؼ 

واالستفادة مف التكنولوجيا الحديثة ومواقع التواصؿ االجتماعي وعناويف 
 البريد اإللكتروني وغيرىا.

 المؤسسات اإلعبلمية 

14 
االعتماد بشكؿ أكبر عمى تأثير الصورة, فتوظيؼ الصورة بشكؿ جيد إلبراز 

عدالة القضية؛ ربما تكوف أبمغ مف الكبلـ بكثير, سيما الحؽ أو المعاناة أو 
 في عصر اإلعبلـ السريع وطغياف الصورة.

 المؤسسات اإلعبلمية 

15 

إنشاء مراكز ومحطات متخصصة لمتواصؿ والتأثير في الرأي العاـ 
األمريكي, مثؿ التجمعات الشبابية, واتحاد لخريجي الواليات المتحدة 

لممتحدثيف بالمغة االنجميزية, وغيرىا مف التجمعات التي األمريكية, ورابطة 
 مف شانيا مد جسور التواصؿ اإليجابي مع الشعب األمريكي.

 المؤسسات األىمية 
 الثقافية المؤسسات 

16 
االستفادة مف األكاديمييف الذيف تخرجوا مف الغرب عمومًا ومف الواليات 

اإلنجميزية, والعمؿ عمى توصيؿ المتحدة تحديدًا لمكتابة والنشر بالمغة 
 الرسائؿ اإليجابية عمى صعيد القضية الفمسطينية وقضايا اإلسبلـ عمومًا.

 المؤسسات األىمية 
 األكاديمية المؤسسات 



 

165 

 الجيات المنوطة بالتنفيذ التوصية م

17 
يود البحثية التي تتناوؿ دراسة الشأف األمريكي وكذلؾ الشأف الج تكثيؼ .7

وفيـ عميؽ  والتي مف شأنيا إعطاء صورة حقيقية ودقيقة,اإلسرائيمي, 
 وتفصيمي عف ىذه الجيات, تمكِّف مف التعامؿ معيا بشكؿ صحيح وواقعي.

  المؤسسات البحثية
 واألكاديمية

زيادة عدد المتخصصيف في كؿ مف الشأف األمريكي واإلسرائيمي, مف أجؿ  18
 األكاديمية المؤسسات  رفد صناع القرار بمادة عممية متخصصة ودقيقة.

19 
ُتعنى بالشأنيف األمريكي  Think-Tanksانشاء مراكز متخصصة لمتفكير  .8

واإلسرائيمي, مع تطوير المراكز الموجودة, ورفدىا بالكوادر البشرية 
 .واالمكانات المادية الكافية

 الجيات الحكومية 
 األكاديمية المؤسسات 
 الخاص القطاع 

 

21 
األمريكي واإلسرائيمي انتاج دراسات سوسيولوجية تتناوؿ كؿ مف المجتمع  .9

بالبحث والتحميؿ, بغية التعرؼ عمى مختمؼ البنى الفكرية والثقافية 
 واالجتماعية ليذيف المجتمعيف.

 األكاديمية المؤسسات 
 المؤسسات البحثية 

 القيادة السياسية  تبني المقترحات مف قبؿ الجيات الرسمية. 21
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