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 اإلىداء

خالص كتحدٍّ  الحياة عمؿه  عممني بصبره كؿ قيـ التربية، كأفيمني أف  ركح مف  إلى   ...كا 

 كالدم الغالي ركح إلى

ا إلى ...  افي عينيا حبنا كعطفنا كحنانن  كؿ يكـو  ري غي ، كأصٍ مف تزداد في عيني كؿ يكـو تقديرنا كاحترمن
 ةإلى أمي الغالي

 ة العيف كنبض الفؤاد أكالدم كبناتيإلى قر  

ا إلى رفيقة الدرب شغالي بالعمـ كالعمؿ عنيا، بؿ كانت خير ان زكجتي العزيزة التي ما شكت يكمن
 عكف لي عمى ذلؾ

 خكاتي األعزاءكأى  مطيع ، طاىر خكتيإلى مف شارككني حضف أمي كبيـ أستعيد طفكلتي أي 

 إلى أخي القدكة عطكة 

 إلى أقاربي كأصيارم

 سرل فمسطيفأإلى 

 إلى أركاح الشيداء

 

 إلى أستاذم كمشرفي الدكتكر أحمد حماد
 عزاء في العمؿ كفي األكاديمية إلى زمالئي األ

 ىدم ىذا العمؿ..أي  إلييـ جميعنا

 /الباحث                                                                    
 عطكة مصطفى محمد
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 تقديرشكر و 

البياف، كالصالة كالسالـ عمى خير  رب العالميف، خالؽ اإلنساف كمعمموي صنعةى  للً  الحمدي 
 يدنا، محمد صمكات الل عميو كبعد:ؽ بالضاد كأباف عف مرامي الكالـ سمف نط

لي مف تكجيو الشكر كالتقدير كالعرفاف لكؿ  د  بي و الفبعد أف مٌف الل عمي بإنجاز ىذه الدراسة، فإن  
 ، كانطالقناليـ بالفضؿ ، كذلؾ عرفاننامف ساعد كساىـ في إثراء ىذا البحث كلك بنصيحة ثمينة

 : "مف لـ يشكر الناس لـ يشكر الل". دنا كحبيبنا كمعممنا محمد مف قكؿ سي
كـ قد ى تركا أن  لـ تجدكا ما تكافئكه فادعكا لو حتٌ  فكافئكه فإفٍ  : مف صنع إليكـ معركفناكقكلو 

 كافأتمكه".
كقبكؿ  لتفضمو عمي   حماد أحمدني بداية أسجؿ شكرم كتقديرم كفخرم لمدكتكر نٌ كا  

الدراسة، كعمى ما أفادني بو مف نصائح كتكجييات، كما منحني مف كقتو اإلشراؼ عمى ىذه 
كجيده طيمة فترة إعداد ىذه الدراسة كفي زحمة االنشغاؿ باألعماؿ، مما كاف لو األثر الكاضح 
في إثراء ىذا البحث، كخركجو عمى ىذا الكجو، كصبره عمي بالتقصير، فجزاه عني كعف طمبة 

 العمـ خير الجزاء.
دـ بالشكر ككافر العرفاف كعظيـ االمتناف لجميع العامميف في أكاديمية اإلدارة كما أتق

 لمساىمتو كنصحو. ةأحمد جواد الوادي  كالسياسية، كأتقدـ بشكرم الخالص لمدكتكر 
ىيء لي لمناقشة الماجستير كالحكـ عمييا لجنة مكقرة، تضـ  أفٍ  كما كقد زادني شرفنا

؛ فميما مف المنزلة كالمكانة ما يكسؼ كالدكتكر / كماؿ االسطؿكريميف/ الدكتكر/ احمد  أستاذيف
يشرؼ الرسالة، كيسيـ في إثرائيا كتطكيرىا، كالكصكؿ بيا إلى كجو أفضؿ، فالل أسأؿ أف ينفع 

 بيا كأف ينعـ عمييما مف فضمو في الداريف.
 الذيف كةاألخكذلؾ أتكجو بالشكر الجزيؿ لألساتذة المحكميف ألدكات الدراسة، كما أشكر 

 استعنت بيـ في تطبيؽ ىذه األدكات مف نخب إعالمية كسياسية في قطاع غزة.
سترؽ بعض الكممات ألناس أعانكا فأخمصكا، مف بيف سطكر العرفاف كاالمتناف، أك 

كبعمميـ الكافر أسيمكا، كبعكنيـ الصادؽ جادكا كأكرمكا، فميـ مف الشكر كالتقدير ما يضيؽ عنو 
عطائيـ مف فيض عمميـ  ا منحكني بصبرىـ ككريـمى تعبير عنو البياف، لً المقاـ، كيقصر مف ال

لي  أخكةن  أغفمتي  دٍ قى  ال أككفى  نني في لحظات تقديـ الشكر كعظيـ االمتناف، أرجك أفٍ أنيمكني. كا  
 في إنجاز عممي ىذا أككف بذلؾ قد ذخرتيا ليـ عند مميؾ مقتدر. كانكا عكننا
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 الممخص

دفت الدراسة التعرؼ إلى تأثير اإلعالـ األمريكي في السياسة الخارجية األمريكية تجاه القضية ى
( مف كجية نظر النخب اإلعالمية كالسياسية الفمسطينية، 2016 - 2008الفمسطينية خالؿ الفترة )

صنع القرار، كلتحقيؽ أىداؼ الدراسة تـ استخداـ المنيج التاريخي، كالمنيج الكصفي التحميمي، كمنيج 
( مف 7بقت عمى )كذلؾ لمناسبتيا لطبيعة الدراسة الحالية، كتمثمت أدكات الدراسة بمقابمة شخصية طي 

مف النخب اإلعالمية كالسياسية. كناقشت  فردنا (130) النخب اإلعالمية كالسياسية، كاستبانة طبقت عمى
ضايا أىميا تطكر كفمسفة اإلعالـ الدراسة في ضكء األدبيات السابقة كبعض الدراسات مجمكعة مف الق

األمريكي، كأىـ العكامؿ الحاكمة في السياسة الخارجية األمريكية، كمحددات السياسية الخارجية 
 األمريكية، كتأثير اإلعالـ عمى صنع القرار األمريكي خالؿ فترة الرئيس باراؾ أكباما.

سة الخارجية األمريكية تتبع السيا كخمصت الدراسة إلى مجمكعة مف النتائج كاف أىميا أف  
التـز بو باراؾ أكباما، كىذه  المؤسسة كال تتبع الشخص، كأف السياسة الخارجية األمريكية ليا إطاره 

السياسات تتحدد في ضكء المصالح العامة لمكاليات المتحدة األمريكية، كأمنيا القكمي، كقدمت كسائؿ 
ا الخارجية، كتضمنت حمالت تبرر مكاقؼ الكاليات اإلعالـ األمريكية الدعـ الكافي لسياسات أكبام

اإلعالـ األمريكي استخدـ في بعض األحياف كسائؿ مضممة  ى أفى المتحدة تجاه القضايا العالمية، حتٌ 
قضية  أف   فى ر لمعالـ صكرة كردية لمكاليات المتحدة األمريكية كسياساتيا الخارجية. كما تبيٌ كصد  

 محكرية في السياسات األمريكية، ككاف باراؾ أكباما مف مؤيدم فكرة حؿاالستيطاف تعد مف القضايا ال
سرائيمية في قضية الالجئيف، كىك مف بيف تبنى باراؾ أكباما الرؤية اإل، كتالدكلتيف، لكنو لـ يحرؾ ساكننا

مريكية كسائؿ اإلعالـ األ مؤيدم فكرة "الحؿ العادؿ كالتكافقي لقضايا المجكء"؛ كأظيرت النتائج أيضان أف  
اإلعالـ األمريكي االىتماـ الكافي بالقضايا الفمسطينية  كؿً تناكلت القضايا الفمسطينية مجرد أخبار، كلـ يي 

سرائيمي بذكاء كأسمكب ناعـ، كما كشفت الدراسة أف اراؾ أكباما الصراع الفمسطيني اإلالجكىرية، كأدار ب
سياسات باراؾ  ، كاستنتجت الدراسة أف  أكباما كاضحة عمى سياسات باراؾ تأثير كسائؿ اإلعالـ األمريكي

كاقعية  ف أف  باراؾ أكباما لـ يقدـ حمكالن ، كذلؾ تبيٌ عمى القضية الفمسطينية رت سمبناأكباما الخارجية أثٌ 
ككاضحة تجاه القضايا الفمسطينية خالؿ فترة كاليتو، كلـ يتبع باراؾ أكباما سياسات ثابتة، كما تبيف أف 

 قراراتو كخطاباتو. فيؿ أداة ضغط عمى سياسات أكباما الخارجية كظير ذلؾ ني شكٌ المكبي الصييك 
ـ الباحث مجمكعة مف التكصيات كاف أىميا إنياء االنقساـ الفمسطيني أصبح ضركرة قد  ك 

مظاىر االنقساـ ؿ األمانة عمى عاتقيـ مف أجؿ كقؼ ممحة، كعمى القيادات كصناع القرار حم
كطنية لكسب بعض جماعات الضغط المؤثرة عمى  ستراتيجيةاة صياغة كافة، كضركر  سطينيالفم

المستكل العالمي، ككسب الرأم العاـ األمريكي عبر إطالؽ مبادرات مشتركة عبر مؤسسات الدكؿ 
الرسمية أك مؤسسات المجتمع المدني، كأىمية االبتعاد عف التجاذبات السياسية سكاء المحمية أك العربية 

لتركيز عمى القضايا الفمسطينية في تناكؿ المكاد اإلعالمية، كمحاكلة الكصكؿ إلى أك اإلقميمية، كا
 .بما في ذلؾ الرأم العاـ األمريكيالجميكر العالمي، 



 ؾ 

 

Abstract 

The study aimed to identify the impact of the American media on the American 

foreign policy towards the Palestinian issue during the period 2008-2016 from the 

viewpoint of the Palestinian media and political elites. In order to achieve the study 

objectives, the following research approaches that fit the study objectives were 

adopted: the historical approach, the analytical descriptive approach, and decision-

making approach. Data collection tools included an interview of 7 individuals of the 

Palestinian media and political elites, and a questionnaire distributed to 35 individuals 

of the Palestinian media and political elites. In the light of the previous literature, the 

study discussed several issues. Most importantly, this included development and 

philosophy of American media, the most important factors governing the American 

foreign policy, determinants of the American foreign policy, and the impact of media 

on the American decision-making during the presidency of Barack Obama. 

The study concluded with a set of results. Most importantly, the study 

concluded that the US foreign policy is driven institutionally, and not personally. It 

has a framework which President Barack Obama abided by. These policies are 

determined in the light of the US general interests and the requirements of its national 

security. In this context, the US media provided enough support for Obama's foreign 

policy. This included some campaigns that justify US positions on some global issues. 

In some cases, the American media used misleading means to introduce these policies 

to the world in a rosy manner. The study also concluded that the issue of Israeli 

settlements is one of the central issues in the US policy. Barack Obama was a 

supporter of the idea of a two-state solution, but he did not stir a finger in this regard. 

The study confirmed Obama's adoption of the Israeli vision regarding the refugee 

issue, as he supported the idea of a "just and consensual solution to refugee issues". 

The results also showed that the American media dealt with the Palestinian issues as 

mere news, and did not give sufficient attention to the core Palestinian issues. Barack 

Obama managed the Palestinian-Israeli conflict with intelligence and soft style. The 

study also concluded that Barack Obama's foreign policy has negatively impacted the 

Palestinian issue. He in fact did not offer realistic and clear solutions to the 

Palestinian issues during his presidency. He also did not follow a consistent policies 

in this regard. Rather, the Zionist lobby was a pressure tool on Obama's foreign 

policies, which was clearly reflected in his decisions and speeches. 

The study made a set of recommendations. Most importantly, the study 

concluded that ending the Palestinian division has become an urgent necessity to 

support the Palestinian stance. The Palestinian leaders and decision-makers should do 

their best to eliminate all aspects of Palestinian division, and to formulate a national 

strategy to gain the support of some influential lobbies at the international level.  It is 

essential in this context to gain the American public opinion’s support through 

initiating some joint initiatives through the official institutions or through the 

concerned civil society institutions. The study stressed on the importance of avoiding 

political disputes, whether they are local, Arab, or regional ones, and to focus on 

presenting the Palestinian issues in media in a way that is adequate for the 

international audience, including the American public opinion
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 الفصل األول: اإلطـــار العــــام لمدراســـة

 :مقدمة

ة يكالسياس ،االقتصاديةنكاحي الحياة  جميععالـ مف أكثر األدكات التي تؤثر في يعتبر اإل
تغيير نمط ك ، عمى مستكل العالـ كر فاعؿ في تكجيو الشعكب كالساسةكاالجتماعية كغيرىا، كلو د

ات نحك أىدافيا المعدة ، كمف خاللو تتخذ كثير مف الخطك كتككيف الرأم العاـ التفكير اإلنساني
 عالـ عمييا.كمدل تأثير اإل ميةاألحداث العالمية كاإلقميمف  في كثير ا، كقد ظير جمين اليا مسبقن 

كمع تعاقب اإلدارات األمريكية حظيت القضية الفمسطينية بأىمية كبيرة في السياسات 
الخارجية لمكاليات المتحدة األمريكية، كىذه السياسات كاف ليا محددات متعددة، كمف أىـ ىذه 

ريع كتفاىمات حكؿ القضية المحددات الكسائؿ اإلعالمية كالرأم العاـ، كقدمت ىذه اإلدارات مشا
منيا  طبيؽ أيًّايا لـ تستطع تإلسرائيؿ، إال أن   معظميا كاف منحازنا الفمسطينية، كعمى الرغـ أفٌ 

المشاريع كالسياسات، ككاف لو  تنفيذ ىذهعمى أرض الكاقع، ككقؼ اإلعالـ األمريكي بجانب 
 اكتنافرن  اجذبن لبحث خاصة كأنيا شيدت جديرة با تأثير كاضح فييا، كتيعد كاليتي باراؾ أكباما فترةن 

كلقد شيد الشرؽ األكسط خالؿ ىذه  فيو. ككاف لمقضية الفمسطينية جانبنا كاختالفات في اآلراء؛
 الفترة تغيرات جذرية في النكاحي السياسية كالثقافية كاالجتماعية كاالقتصادية.

ركب التي قامت بيا فرفض باراؾ أكباما سياسات إسرائيؿ االستيطانية، لكنو برر الح
مقطاع، ككاف لمكبي الصييكني دكرنا إسرائيؿ تجاه قطاع غزة، كشارؾ في الحصار اإلسرائيمي ل

في سياسات أكباما فبعض الضغكط التي مارسيا المكبي الصييكني كاف بطرؽ مباشرة،  مؤثرنا
؛ الـ األمريكيكأىـ الطرؽ غير المباشرة التأثير في اإلع ،كبعضيا اآلخر كاف بطرؽ غير مباشرة

 لما يممكو مف سيطرة عمى ىذه الكسائؿ. نظرنا

عمى السياسات الخارجية  عالـإلا عالـ كالسياسة، كتأثيريؽ بيف اإلالرتباط الكثل نظرناك 
مف  د  كاف البي السمكؾ السياسي األمريكي، ف أدكاتحد أككنو ك المستقبمة أك المرسمة،  كاءن لمدكؿ س

ا؛ ألمريكية تجاه قضية فمسطيف تحديدن جريات السياسة الخارجية افي معالـ اإل الكقكؼ عمى دكر
، ككف الكاليات المتحدة ىي اة الشعب الفمسطينيثر كاضح في حيأأىمية بالغة ك  ا ليا مفمى لً 

 د  ، فكاف البي ، كالداعـ الكبير إلسرائيؿلقضية الفمسطينيةا ألكراؽكالمحرؾ األساسي  برزالالكسيط ا
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مف خالليا مدل تأثرىا في  لنرل ؛القضية الفمسطينية تجاه ةسة األمريكيمف تتبع خطكات السيا
ال يمكف الخركج عنيا بأم حاؿ مف  ،ككيؼ يكجييا في مسارات محددة ،عالـ األمريكياإل

كستتطرؽ ىذه الدراسة إلى معرفة تأثير اإلعالـ األمريكي عمى السياسة الخارجية  األحكاؿ.
كما تطرقت الدراسة إلى محددات السياسة الخارجية كالمؤثرة نية، األمريكية تجاه القضية الفمسطي

في القضية الفمسطينية، كما ستتطرؽ الدراسة إلى آراء النخبة حكؿ تأثير اإلعالـ األمريكي عمى 
 السياسة الخارجية األمريكية تجاه القضية الفمسطينية.

 مشكمة الدراسة: أوًل 

ؤثر في سياسات الدكؿ الخارجية؛ خاصة في يعتبر اإلعالـ مف أكثر األدكات التي ت
الكاليات المتحدة األمريكية، ككف اإلعالـ األمريكي مف أقكل المؤسسات اإلعالمية حكؿ العالـ، 

 مف حيث التأثير كالتأثر كأحد أىـ العكامؿ األمريكي االعالـ يمثموشكمة الدراسة حكؿ ما كتكمف م
الشرؽ األكسط بشكؿ عاـ كالقضية الفمسطينية بشكؿ عمى منطقة  األمريكية الخارجية السياسة في

كفؽ سياسات ترتبط  االستراتيجيةحدة األمريكية لتحقيؽ أىدافيا كتسعى الكاليات المتخاص، 
بالرأم العاـ، كبالتالي ظيرت عالقة قكية بيف السياسة كاإلعالـ األمريكي، كما زاد أىمية ىذه 

 .ا السريع كقدرتيا عمى التأثير في الرأم العاـ كتككينوالعالقة تطكر الكسائؿ اإلعالمية كانتشارى

كنظران ألىمية كخطكرة الكظيفة االقناعية كالتأثيرية التي يتمتع بيا اإلعالـ، كأساليب 
كأساليب الدعاية السياسية المختمفة، فقد كجد كثير مف الباحثيف في الدعاية السياسية المختمفة، 

كيان الستخداـ القكة السياسية كالعسكرية، كال يخفى عمى أحد قكة تكظيؼ اإلعالـ األمريكي بديالن ق
كسيطرة كسائؿ اإلعالـ األمريكي، كال يخفى عمى أحد مساىمة اإلعالـ األمريكي في تحسيف 
صكرة الكاليات المتحدة األمريكية عند شعكب العالـ، ككيؼ أف ىذه الكسائؿ غيرت الصكرة 

ة في اآلكنة األخيرة كجعمت منيا دكلةن تحافظ عمى الحريات النمطية لمكاليات المتحدة األمريكي
كالديمقراطية كتمارس قكتيا السياسية كالعسكرية ألجؿ الشعكب المضطيدة رغـ أف ممارسات 
الكاليات المتحدة األمريكية عمى أرض الكاقع ال تعبر عف الحرية كالديمقراطية، خاصةن فيما 

ة الفمسطينية، كما يزيد قناعة الباحث بأىمية دراسة يخص قضايا الشرؽ األكسط كأىميا القضي
تأثير اإلعالـ األمريكي عمى السياسات الخارجية األمريكية حجـ تدخؿ كضغط المكبي الصييكني 
عمى الكاليات المتحدة األمريكية لرعاية إسرائيؿ كمصالحيا، كلـ يتكقؼ تدخؿ المكبي الصييكني 
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ف بعيد لمسيطرة عمى الرأم العاـ مف خالؿ الكسائؿ عند حد القادة كالساسة بؿ لجأ منذ زم
اإلعالمية، كبالتالي يرل الباحث بأف ىناؾ سكء فيـ لطبيعة السياسات الخارجية األمريكية، كسكء 
فيـ حكؿ المحددات كالعكامؿ التي تشكؿ السياسة الخارجية األمريكية، فيناؾ كجيات نظر ترل 

ي السياسات الخارجية األمريكية، كترل كجيات نظر بأف اإلعالـ يسيطر عمى القادة كيؤثر ف
تأتي  أخرل بأف اإلعالـ األمريكي يسكؽ سياسات الكاليات المتحدة األمريكية، كمف ىذا المنطمؽ

 -الدراسة الحالية لإلجابة عف السؤاؿ الرئيس التالي:

 عالم األمريكي وتأثيره في السياسة الخارجية األمريكية تجاه القضيةما دور اإل
 ؟عالمية والسياسية الفمسطينيةنظر النخبة اإلمن وجية  م(2016-2008الفمسطينية )

 كينبثؽ عف ىذا السؤاؿ الرئيس العديد مف األسئمة الفرعية كىي عمى النحك اآلتي:

 (؟ـ2016 – 2008ما محددات اإلعالـ األمريكي خالؿ الفترة ) (1
 مريكية؟السياسة الخارجية األ عمى يعالـ األمريكما تأثير اإل (2
 اإلعالـ األمريكي القضية الفمسطينية؟ ياعمى أساس يتناكؿما الفمسفة التي  (3
في  عالـ لمتأثير عمى السياسة الخارجية األمريكية تجاه قضية فمسطيفكيؼ تـ تكظيؼ اإل (4

 ؟(ـ2016 – 2008الفترة )
ألمريكية لمتأثير عمى السياسة الخارجية االمكبي الصييكني مف قبؿ عالـ تكظيؼ اإل كيؼ تـٌ  (5

 ؟(ـ2016 – 2008في الفترة ) تجاه قضية فمسطيف
 ؟عالـ األمريكيةكسائؿ اإلبمتابعة  الفمسطينيةما مدل اىتماـ النخبة  (6
دراؾ النخب الفمسطينية لتأثير اإلعالـ األمريكي عمى السياسات الخارجية األمريكية ما مدل إ (7

 فترة باراؾ أكباما؟
فادة مف التكظيؼ اإلعالمي في السياسة الخارجية ستما مقترحات النخبة الفمسطينية لال (8

 األمريكية تجاه القضية الفمسطينية؟
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 أىداف الدارسة: ثانًيا

 :األىداؼ اآلتيةتسعى الدراسة إلى تحقيؽ 

 – 2008التعرؼ إلى محددات اإلعالـ األمريكي تجاه القضية الفمسطينية خالؿ الفترة ) (1
 (.ـ2016

 المية في السياسة الخارجية األمريكية.التعرؼ إلى أىمية األداة اإلع (2
 ألمريكي القضية الفمسطينية.اإلعالـ ا ياأساسيتناكؿ عمى الفمسفة التي إبراز  (3
 .السياسة الخارجية األمريكية عمى يعالـ األمريكاإل إبراز دكر (4
 .يةفمسطينالقضية العالـ األمريكي اإل تناكؿيمدل  التعرؼ إلى أم   (5
يكني في اإلعالـ األمريكي كانعكاس ذلؾ عمى السياسة الكشؼ عف دكر المكبي الصي (6

 الخارجية األمريكية.
التي يكظفيا اإلعالـ األمريكي لمتأثير في السياسة كالطرؽ كاإلجراءات لى اآللية التعرؼ إ (7

 .(ـ2016 – 2008طينية خالؿ الفترة )الخارجية األمريكية تجاه القضية الفمس
 السياسة في كتأثيره األمريكي عالـاإل بمتابعة ةالفمسطيني النخبة اىتماـ مدل معرفة (8

 .الفمسطينية القضية تجاه مريكيةاأل لخارجيةا
دراؾ النخب الفمسطينية لتأثير اإلعالـ األمريكي عمى السياسات الكشؼ عف مدل إ (9

 الخارجية األمريكية فترة باراؾ أكباما.
ؼ اإلعالمي في السياسة اقتراح بعض السبؿ التي يمكف مف خالليا االستفادة مف التكظي (10

 الخارجية األمريكية لصالح القضية الفمسطينية.

 فرضيات الدراسة: ثالثًا

 تو، يمكف صياغة الفرضيات اآلتية:بناءن عمى األىداؼ التي حددىا الباحث لدراس

 في التأثير عمى السياسة الخارجية األمريكية. يمعب اإلعالـ األمريكي دكرنا كبيرنا -1
 .نحك خدمة إسرائيؿ يكني كسائؿ اإلعالـ األمريكيالمكبي الصي يكجو -2
 تؤثر كسائؿ اإلعالـ األمريكي عمى السياسة الخارجية األمريكية تجاه القضية الفمسطينية. -3
 تدرؾ النخب الفمسطينية تأثير اإلعالـ األمريكي عمى السياسات الخارجية األمريكية. -4
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 أىمية الدراسة: رابًعا

 ف ىما:تظير أىمية الدراسة في محكري

 األىمية العممية (1)

يتعمؽ بدكر اإلعالـ األمريكي في السياسة الخارجية  تقدـ الدراسة إطارنا نظرينا كميدانينا .أ 
 األمريكية تجاه القضية الفمسطينية، كتعد الدراسة بالغة األىمية ككف الكاليات المتحدة

 في القضية الفمسطينية. األمريكية مف أكثر الدكؿ تأثيرنا
راسة ميمة ككنيا تيدؼ لمكشؼ عف تأثير المكبي الصييكني في تناكؿ اإلعالـ عد الدتي  .ب 

 األمريكي لمقضية الفمسطينية.
كالتي طرأ عمييا تغيرات جكىرية في  ؛تيعد الدراسة ميمة ككنيا تيتـ بفترة الرئيس أكباما .ج 

 كالقضية الفمسطينية.  ،السياسات األمريكية الخارجية خاصة تجاه الشرؽ األكسط

 العممية األىمية (2)

قد يستفيد مف نتائج الدراسة الحالية الييئات اإلعالمية، كالمؤسسات الحككمية الفمسطينية،  .أ 
بناء اإلعالـ األمريكي، كىذا يعزز في  كفمسفةحيث تكضح الدراسة بعض خصائص 
الصكرة السمبية لمقضية الفمسطينية في اإلعالـ استراتيجية إعالمية فمسطينية لمكاجية 

 ؿ الطرؼ الفمسطيني مسؤكليات الصراع.حم  تي  كالتي غالبنا ريكي،األم
تفيد نتائج الدراسة الحالية صناع القرار الفمسطيني، مف خالؿ تبصيرىـ حكؿ دكر اإلعالـ قد  .ب 

 األمريكي في السياسات الخارجية األمريكية.
يجية مف خالؿ تقديـ ستراتكز البحث كالميتميف بالدراسات اإلتفيد نتائج الدراسة الحالية مراقد  .ج 

ثرة فييا خاصة كالعكامؿ المؤ  ،أطر نظرية كميدانية حكؿ السياسات الخارجية األمريكية
تفيد الباحثيف كالميتميف بمجاؿ اإلعالـ كالعالقات العامة، حيث الكسائؿ اإلعالمية؛ كما ك 

ة ميمة تثرم الدراسة الحالية المكتبة الفمسطينية بمكضكع غاية في األىمية كلحقبة زمني
تفيد نتائج الدراسة قد لدراسات مستقبمية، ك  ح لدييـ آفاقنا(، كبما يفتـ2016 – 2008)

القائميف كالعامميف بالمؤسسات اإلعالمية العربية بشكؿ عاـ، كالفمسطينية بشكؿ خاص، 
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لتفعيؿ دكرىـ في التأثير عمى سياسات الدكؿ الميتمة بالشأف الفمسطيني، كالتأثير بشكؿ 
 يد القضية الفمسطينية.إيجابي يف

 حدود الدراسة: خامًسا

عالـ األمريكي كتأثيره عمى السياسة الخارجية األمريكية تتناكؿ الدراسة اإل الحد الموضوعي: -1
 تجاه القضية الفمسطينية.

جرل الباحث استبانة كمقابالت شخصية لبعض النخب السياسية كاإلعالمية أى الحد البشري:  -2
 .كاألكاديمية في قطاع غزة

الكاليات المتحدة  :تشمؿ الدارسة الحدكد الجغرافية كالمكانية لكؿ مف: يالحد المكان -3
 فمسطيف.، ك األمريكية

)فترة  ـ(2016)حتى عاـ  (ـ2008)ما بيف عاـ  ةتغطي الدراسة الفترة الزمني :يالحد الزمان -4
 .الرئيس باراؾ أكباما(

 منيجية الدراسة :سادًسا

 االعتماد عمى عدة مناىج بحثية، كىي عمى النحك التالي: تـ  ألىداؼ الدراسة تحقيقنا 

 الماضي كأحداث ،كقائع مف مضى ما كيسجؿ ،يصؼ الذم البحث ذلؾ: المنيج التاريخي -1
 حقائؽ إلى التكصؿ بقصد كدقيقة؛ منيجية عممية أسس عمى كيحمميا كيفسرىا كيدرسيا

. كيستخدمو (1) لمستقبؿبا كالتنبؤ الماضي ضكء عمى الحاضر فيـ في تساعد كتعميمات
في السياسة الخارجية األمريكية خالؿ الفترة  التطكر التاريخي لإلعالـ عمىالباحث لمكقكؼ 

ضكئيا  عمىكالتنبؤ  ،( بيدؼ الكصكؿ إلى حقائؽ تاريخية سابقةـ2016 – 2008)
 بالسياسة األمريكية الخارجية تجاه القضية الفمسطينية في المستقبؿ.

                                                           
المنيج التاريخي في البحث العممي. عماف: دار المسيرة لمنشر كالتكزيع. ص (. 2012)الفرماكم، محمكد. ) 1

13.) 
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ىك ذلؾ المنيج الذم يتناكؿ ظاىرة ما أك عدة ظكاىر بالكصؼ  :حميميمنيج الوصف التال -2
. (2) إلى نتائج كتعميمات جديدةالكصكؿ الدقيؽ، كجمع البيانات الالزمة بيدؼ كالتفسير 

كيستخدمو الباحث في جمع البيانات كالمعمكمات حكؿ تأثير اإلعالـ األمريكي عمى السياسة 
 الفمسطينية.الخارجية األمريكية تجاه القضية 

 كؿ بتحميؿ يتـيك  الدكلية، السياسية العالقات دراسةكىك منيج ييتـ ب منيج صنع القرار: -3
 كفي معينة، قرارات إصدارىـ عند الخارجية السياسة بكاضعي تحيط التي كالمؤثرات العكامؿ
 ، كذلؾ ييتـ بمتخذ القرار كصفاتو، كدكافعالخارجي السياسي القرار اتخاذ لعممية دراستو

 .اتخاذ القرار، كأىـ العناصر المرتبطة بالقرار كالمستفيديف كالجيات المنفذة لو

 .أدوات الدراسة: سابعاً 

كالدراسات كالرسائؿ  ،في جمع المعمكمات كالبيانات عمى المراجع كالكتب الدراسة اعتمدت
ككذلؾ بعض المكاقع  ،كالمؤتمرات المكثقة المتكفرة في المكتبات المحمية كالعربية ،العممية كالكثائؽ
 .كالمراكز البحثية

الباحث باستطالع آراء بعض اإلعالمييف، كالنخب السياسية مف خالؿ استبانة  قاـكذلؾ 
ا أيعدت لتأثير الكسائؿ اإلعالمية األمريكية عمى السياسة الخارجية األمريكية تجاه  خصيصن

عدد مف النخب اإلعالمية مف المقابالت مع  جرل الباحث مجمكعةن كأى القضية الفمسطينية، 
 -كبالتالي فإف أدكات الدراسة تتمثؿ باآلتي: .كالسياسية

( عضكان مف النخب اإلعالمية كالسياسية 130استبانة طبقت عمى عينة بمغت ) - أ
 الفمسطينية.

 ( أعضاء مف النخب اإلعالمية كالسياسية الفمسطينية.7مقابمة شخصية: طبقت عمى ) - ب

 

 

                                                           
القكاعد المنيجية التربكية لبناء االستبياف، الطبعة الثانية، سمسمة أدكات  .(2010) الجرجاكم، زياد بف عمي بف محمكد) 2

 .(110، ص البحث العممي، غزة: مطبعة أبناء الجراح
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 مصطمحات الدراسة: ثامًنا

 :السياسي عالماإل

حد فركع اإلعالـ الذم ييعنى بأنماط االتصاؿ السياسي الذم يؤدم كظيفة سياسية ىك أ
عمى المستكل الكطني أك الدكلي، كتركز أىدافو كدكافعو عمى إحداث تأثيرات  لمقائميف عميو سكاءن 

لحجـ الدفع  عناكاقعية أك محتممة عمى عمؿ كسمككيات اآلخريف، كىك يؤثر كيتأثر بالسياسة تب
 (.3ا في إطار البيئة كالظركؼ القائمة )كالجذب بينيم

 السياسة الخارجية:

دكلة المكاقؼ التي تتخذىا الك  تاإلجراءاالبرامج كالخطط ك يا مجمكعة مف عرؼ عمى أن  تي  
ا مف خالؿ ردكد الفعؿ نحك القضايا كاألحداث الدكلية كالتي يككف  في عالقاتيا مع الدكؿ، كأيضن

خر ىي: في تعريؼ آ. ك (4ي، كالتركيز عمى المصمحة الكطنية )تباط في المجتمع الدكلليا ار 
"السياسة التي تدير نشاط الدكلة في عالقتيا مع غيرىا، أك ىي منيج سياسي تتبعو الدكلة في 
عالقتيا مع غيرىا بحيث تعمؿ السياسة الخارجية عمى إيجاد تكازف بيف التزاـ دكلتيا الخارجي 

 (.5ىذا االلتزاـ" ) ذة التي يحتاج إلييا لتنفيكبيف القك 

 الرأي العام:

االصطالح " :الرأم العاـ بأنو (جيمس برايس)ؼ عالـ االجتماع كالسياسة األمريكي ر  عى يي  
لى نفس الجماعة ء التي يديف بيا الناس المنتميف إرالذم يستخدـ لمتعبير عف مجمكعة اآلا

، في حيف يعرفو العالـ "كالخاصةفي مصالحيـ العامة  زاء المسائؿ التي تؤثراالجتماعية إ

                                                           
-1990عالـ السياسػي فػي النظػاـ الػدكلي الجديػد )شكالية اإلإ(. 2004عالـ السياسي )شكالية اال)الحكسني، ا 3

 (.16ردف، صكرة، الجامعة االردنية، عماف، األ(، رسالة ماجستير غير منش2004
 (.2، مكتبة النيضة المصرية، القاىرة ص2( تحميؿ السياسة الخارجية، ط1998)سميـ، محمد السيد، ) 4
، المكتبػػة االنجمػػك مصػػرية، 7(. المػػدخؿ لمعمػػـك السياسػػية، ط1979ى، محمػػكد خيػػرم، ))غػػالي، بطػػرس، عيسػػ 5

 (.307القاىرة، ص
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 أىميةا الحكـ االجتماعي لجماعة ذات كعي ذاتي عمى مكضكع ذ" :بأنو (جيمس يكنغ)مريكي األ
 .(6) "بعد مناقشتو عامة كمقبكلة

 النخبة:

اإلعالميكف كالسياسيكف كاألكاديميكف األكثر تأثيران في مجريات العمؿ اإلعالمي  
كاألكاديمي اليكمي مف قيادات الصؼ األكؿ كالثاني في المؤسسات الفمسطينية كالسياسي 
 (.7المختمفة )

 .الدراسات السابقة: تاسعاً 

 (: الدراسات المحمية1)

ه الخطاب الرسمي لمرئيس األمريكي جورج دبميو بوش تجا(: "2014الجيوسي، ميساء ) -1
 جامعة بيرزيت. –منشورة رسالة ماجستير غير  –( 2009-2001القضية الفمسطينية )

تحميؿ الخطاب الرئاسي األمريكي في فترة حكـ الرئيس جكرج بكش االبف  تناولت الدراسة
عمى عدة نقاط  ة، كالتي ركز فييا بما يخص القضية الفمسطينيـ(2009-2001)ة في الفتر 
كالحرب  لديمقراطية كفؽ الرؤيا األمريكية،نشر ا، ك إصالح مؤسسات األمف الفمسطينية أىميا:

صالح كتغيعمى اإلرىاب، ك  اليكية  ير شكؿ النظاـ السياسي الفمسطيني، حيث ظير أف  ا 
خر ىي أساس الخطاب يمنة كاالنحياز لطرؼ عمى حساب اآلاألمريكية التي تتسـ بالسيطرة كالي

 يمت الدراسة مكقؼ الرئيس األمريكالرئاسي األمريكي كالخطاب اإلعالمي بشكؿ عاـ. كحمٌ 
لؾ عمى القضايا األربعة السابقة. مع كزراء إسرائيؿ كالرئيس الفمسطيني، كتأثير ذ كلقاءاتو

يج المناسب لمثؿ نمو الألن   ؛كاستخدـ الباحث منيج تحميؿ المضمكف لالستفادة منو في دراستو
اقة في الخطاب الرئاسي استخداـ المصطمحات البر   إلى أف   وخمصت الدراسةىذه الدراسات، 

كالذم ييدؼ عادة إلى تمرير سياسات جديدة في المنطقة  ،قط لتجميؿ صكرة الخطاباألمريكي ف

                                                           
6
(. العالقات العامة بيف النظرية كالتطبيؽ، االسكندرية: دار المعرفة الجامعية، ص 2005)شيبة، شدكاف عمي. ) 

251.) 
ة كمتغيرات العصر، المؤتمر العممي األكؿ ، الفضائيات العربي2005)منى سعيد الحديدم كحسف عما مكاكم،  7

 (354لألكاديمية الدكلية لعمـك اإلعالـ، ص 
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مثؿ الديمقراطية كسرعاف ما يتنكر ليذه  ،تأثر بشكؿ مباشر عمى القضية الفمسطينية
مس التشريعي الفمسطيني ا مثؿ انتخابات المجلو مسبقن  المصطمحات إذا أفرزت ما لـ يكف مخططه 

جراـ كغيره ىك أمركيز عمى مصطمح اإلرىاب ك الت ف  كأ ،(ـ2006)عاـ  حد رادفاتو مف عنؼ كا 
كسائؿ السياسة األمريكية تجاه الشرؽ األكسط، كاستخدـ في المؤتمرات الصحفية إلزاحة أنظمة 

ىناؾ رغبة مف قبؿ الرئاسة األمريكية في إدارة  ية عف المشيد السياسي في المنطقة، كأف  سياس
 .كليس حمو صراع العربي اإلسرائيميال

تحميؿ الخطاب السياسي مف قبؿ السياسييف كالباحثيف عمى ضركرة وكانت أىم التوصيات 
ما سكؼ تؤكؿ إليو كاستقراء  ،المكاقؼ السياسية بنى عمييا الحقناأسس عممية كمكضكعية تي 

تخابات مراعاة الرأم العاـ العالمي كالمحمي في تطابؽ البرامج السياسية قبؿ االن، ك األحداث الحقنا
يجابية تنعكس بشكؿ جيد عمى كدعـ يساىـ في إنتاج معطيات ا ةكبعدىا لمكصكؿ إلى مصداقي

 .الشعب

الخارجية ة السياسة م(: السياسة التحريرية لمحرة وسوا في خد2011لما، ىبة ) -2
 جامعة بيرزيت. -رسالة ماجستير غير منشورة  -مريكية" األ

مريكية، ة األية بالسياسة الخارجية لمكاليات المتحدعالمتداخؿ الكسائؿ اإل تناولت الدراسة
اسكا)ك (الحرة)كاتخذت مف قناة  ككنيما ككالتيف مكجيتيف لمجميكر العربي كىما  ؛لمدراسة ( نمكذجن

ناطقتاف بالمغة العربية، كممكلتاف مف الككنغرس ككزارة الخارجية األمريكية، فقامت الباحثة بتحميؿ 
لمجميكر العربي، كمدل تأثيره عمى تككيف رأم ىذا الجميكر  مضمكنيما كخطابيما المكجو

كسمككو تجاه السياسة األمريكية في المنطقة، كأكضحت الدراسة العالقة بيف أعمى ىـر الدكلة مع 
ياستيا عالمية لتحقيؽ أىداؼ س، كذلؾ مف خالؿ كسيط أالى كىك الكسائؿ اإلالقاعدة بدكلة أخرل

لمسياسات، مستخدمة منيج تحميؿ المضمكف  كينا كمؤثرنا كصانعناالخارجية باعتبارىا مصدرنا ق
ـ  لخطابي لكي تبيف مضمكف الخطاب اإلا ومن أبرز  اختياره لمدراسة. عالمي في النمكذج الذم ت

فقد فاقت قكتيا قكة اآللة  ،القكة اليكـ أصبحت لمكممة ف  أ الدراسة إليياالنتائج التي توصمت 
استطاعت الكاليات مف تأثير عمى المجتمعات كالشعكب، ك  ا ليامى لً  ؛ديةالعسكرية كالجيكش التقمي

تالقي  ياالمتحدة استبداؿ طرقيا الدبمكماسية مف التقميدية إلى الدبمكماسية الشعبية أك العامة ألن  
عالـ األمريكية كالغربية كذلؾ في تغيير الصكرة نجحت كسائؿ اإلمسامع الجماىير بشكؿ كبير، ك 
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ألحداث الجارية في المنطقة بما في ذلؾ طبيعة كشكؿ الصراع العربي اإلسرائيمي، الحقيقية ل
اكحركب  .حرب العراؽ يـ في المنطقة كخصكصن

التركيز عمى مصادر ضركرة  أىميا: التوصيات إلى مجموعة من الدراسةوتوصمت 
كاء السياسية أك بؿ االنسياؽ كرائيا، كالتأكد مف بنيتيا كأىدافيا الخفية ساألخبار كمضمكنيا قى 
كما يتعمؽ بو مف  ،التأثيرات المعرفية ىي التي تؤدم إلى اإلدراؾ المعرفي ف  االجتماعية منيا، كأ

الكسائؿ  جميع مف اإلثراء المعرفي لمجميكر باستخداـ د  بي في بعض المعمكمات، فمذلؾ الغمكض 
قضية، كضركرة ني تجاه أم يجابية عمى السمكؾ اإلنسا، مما ينعكس بصكرة إكاإلمكانيات المتاحة

غير األىداؼ المعمنة  ت ألىداؼو ( أينًشئسكا)ك (الحرة)عالمية مثؿ بعض الككاالت اإل ف  اعتبار أ
ليا مثؿ نشر الديمقراطية كاألفكار الحرة كمساعدة الشعكب بؿ لتقديـ نمط جديد مف أنماط 

 السياسة األمريكية لممنطقة.

ة األمريكية: األمريكي في صنع السياسة الخارجي عالمدور اإل" (:2011درعاوي، ماىر ) -3
 جامعة بيرزيت. -رسالة ماجستير غير منشورة  -" نموذًجاقناة الحرة 

يات المتحدة عالـ األمريكي في تكجيو السياسة الخارجية لمكالدكر اإل تناولت الدراسة
كبعده، كتحميؿ الدكر عالـ قبيؿ حرب العراؽ األمريكية، كتحديدنا الدكر الذم قامت بو كسائؿ اإل

األمريكية في العالـ، ككيؼ أسيمت في  ةالذم لعبتو قناة الحرة األميركية ككنيا قناة تدعـ السياس
السيطرة عمى تقبؿ الشعب العراقي لمحرب عمى العراؽ إلسقاط النظاـ الحاكـ، مستخدمة أساليب 

شر المبادئ الديمقراطية دعية نالدعاية تارة كالتحريض عمى النظاـ العراقي تارة أخرل، مي 
االستقرار األمني في العراؽ  ف  مسكقة بأاألمريكية كفؽ فكرة تحرير الشعكب مف الدكتاتكرية، 

مرتبط ببقاء القكات األمريكية في الساحة العراقية لحماية العراقييف كالحفاظ عمى مقدرات الشعب 
وخمصت الدراسة إلى نتائج  ي.العراقي. كاستخدمت الدراسة المنيج الكصفي، كالمنيج التاريخ

ـ سبؿ األمريكية كتدعي ةفي رسـ السياس ازن بار  لكسائؿ االعالـ األمريكية دكرنا ف  أعدة وأىميا 
الجميكر  ف  د عمييا السياسات الخارجية لمدكؿ، كأحد األركاف التي تعتمو يعتبر أنجاحيا، ألن  

اريكية ليس فقط السياسييعالـ األمالمستيدؼ لكسائؿ اإل الشعب األمريكي الضاغط  ف بؿ أيضن
األمريكية عالـ كسائؿ اإل ف  لؾ الشعكب المستقمة ليذه السياسة، كأعمى اإلدارة األمريكية، ككذ
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مكانيات ىائمة تي  تمتمؾ تقنيات حديثة جدنا،  ،الخارجية األمريكية ةمكنيا مف تمرير مشركع السياسكا 
 .ا المنشكدةرىا لمكصكؿ إلى أىدافيكنشر أفكا

عالـ األمريكية دكر السمبي الذم تمارسو كسائؿ اإلعدـ إغفاؿ البضركرة وأوصت الدراسة 
عالمية في التفكير عف المكقؼ ضركرة فصؿ الييمنة اإلك لتمرير مشاريع سياسية في المنطقة، 

البعد باإلعالـ العالـ، ك في  فالرسمي كالشعبي في اتخاذ القرار في المنطقة العربية كلدل السياسيي
نى ليا تقديـ رسائؿ أخالقية ىادفة تعمؿ عمى ركقة األجيزة االستخبارية حتى يتسلعربي عف أا

بقائيا في دياجير التبعية األمريكية كالييمنة الغربية.  تنمية الشعكب كليس ىدميا كا 

القضية الفمسطينية  السياسة الخارجية األمريكية تجاه" :بعنوان (2009حمد )، أالوادية  -4
 جامعة األزىر بغزة. –رسالة ماجستير غير منشورة  – ("2001-2008)

السياسة الخارجية األمريكية تجاه القضية الفمسطينية فترة كالية الرئيس  تناولت الدراسة
(، مكضحة التطكر التاريخي ليذه السياسة تجاه ـ2008-2001األمريكي جكرج بكش االبف )

األمريكية تجاه  ةمبينة محددات السياس، (ـ2000)كحتى عاـ  (ـ1917)قضية فمسطيف منذ عاـ 
 ؛صفي التاريخي كالمنيج التحميميالقضية الفمسطينية، مستخدمة منيج صنع القرار كالمنيج الك 

 ىذه المناىج ىي األصمح لمثؿ ىذا النكع مف الدراسات. ف  أل

االكال ف  أإلى عدة نتائج أبرزىا  الدراسة توتوصم تحاكؿ  يات المتحدة األمريكية كانت دكمن
المبادرات التي قدمتيا الكاليات المتحدة ىي  ف  أو، ك ع الفمسطيني اإلسرائيمي كليس حم  إدارة الصرا

ة الكاليات المتحدة منحازة كانت رؤي، كال تمبي طمكح الشعب الفمسطيني، ك مبادرات غير جادة
 يؿ فقط.لمجانب اإلسرائيمي، كتحاكؿ فرض كاقع عمى األرض ينسجـ كمتطمبات إسرائ تمامنا

في حؿ  الكاليات المتحدة األمريكية العبنا أساسينا اعتبارالجانب الفمسطيني  أوصت الدراسة
تحركاتيا تجاه كالعمؿ عمى خمؽ مصالح تتقاطع معيا لتقكيـ ميزاف الكاليات المتحدة في  ،الصراع

الصادرة مف أكصت المجتمع الدكلي الكقكؼ عند مسؤكلياتو تجاه القرارات القضية الفمسطينية، ك 
يجاد كسائ ،المنظمات الدكلية ؿ ضغط جديدة لتنفيذ تمؾ القرارات، كدعت الدراسة المجتمع كا 

 ةخذ دكر فاعؿ كتككيف لكبي قكم لمضغط في اتجاه دعـ القضية الفمسطينيإلى أالعربي 
 كمساندتيا.
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 (: الدراسات العربية2)

 –السياسة الخارجية (: " التوظيف السياسي لإلعالم في 2009الديحاني، ناصر ) -1
جامعة آل  -رسالة ماجستير غير منشورة  - "دراسة حالة-عالمية األمريكية اإلالسياسة 

 .البيت

الخارجية لمدكؿ، كركزت عمى الجيكد  ةمف أدكات السياس ةعالـ كأدااإل تناولت الدارسة 
ىـ الكسائؿ ألمريكية، كأعالـ لخدمة السياسة ات األمريكية المتعاقبة لتكظيؼ اإلالتي بذلتيا اإلدارا

نت الدراسة مدل عالـ كأحد أدكات السياسة، كبيٌ دارة األمريكية لتعزيز دكر اإلالتي استخدمتيا اإل
اعالـ في تكجيو السياسة األمريكية كخدمتيانجاح اإل لتعزيز كجكدىا في الساحة الدكلية  ، أيضن

عات كبيرة دة نفكذىا عمى قطاكجعميا أكثر نجاعة كأىمية، ككضحت كيؼ بسطت الكاليات المتح
، كاستخدـ الباحث الميمةفي كثير مف القضايا الدكلية  مف العالـ كأصبحت العبنا رئيسنا كميمنا

عالـ اإل ففي دراستو منيج االتصاؿ لكي يمكنو مف الكقكؼ عمى أسس كأساليب التكاصؿ ما بي
 كالسياسي األمريكي.

عالـ يؤثر عمى صانع القرار األمريكي اإل أف  مجموعة نتائج أىميا  إلى وخمصت الدراسة
بطريقة مباشرة كغير مباشرة، الطريقة المباشرة مف خالؿ التأثير المباشر عمى صانع القرار في 
تحديد خياراتو كمساراتو كبدائمو، أما الطريقة الغير مباشرة فيككف مف خالؿ التأثير عمى المجتمع 

يعتبر عنصر التضميؿ صانع القرار األمريكي، ك  مؿ ضغط عمىاألمريكي كالذم بدكره يككف عا
عالـ األمريكي لكي ينسجـ مع سياسة اإلدارة األمريكية اإل كالخداع كقمب الحقائؽ ركيزة ميمة في

عالـ في فاعمية اإلكالظمـ المطمؽ، ك  ةالتي تكمف في عقيدتيا األساسية مفيكـ المنفعة كالسيطر 
اتك  ف خالؿ تأثيره في حرب العراؽ كأفغانستاف كما تمى م جيو السياسة األمريكية أصبح كاضحن

 .طيع إدارة السياسة الدكليةـ يستعالفأصبح مف يمتمؾ إدارة اإل ،أحداث سبتمبر

لغاء بضركرة فيـ تكظيؼ اإلعالـ في تمرير السياسات الخارجية لمدكؿ، ك وأوصت الدراسة  ا 
األمريكية لخدمة مصالح الدكلة،  كاالستفادة مف التجربة ،عالـ بالشكؿ المقيتالرقابة عمى اإل

 عالمية القادرة عمى المنافسة لدحض الدعائية السكداء.االستثمار في المؤسسات اإلكضركرة 
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ماجستير رسالة  - (: "الحتكار اإلعالمي في السياسة األمريكية"2004ياسين، صالح ) -2
 .جامعة مؤتة -غير منشورة 

عالـ كتسخيره لخدمة سياستيا كمصالحيا في السيطرة األمريكية عمى اإل تناولت الدراسة
عالـ الجديد مثؿ صراع ديد كبعض مصطمحات اإلالعالـ، بما يتكافؽ مع النظاـ العالمي الج

حيث استخدـ الباحث في ى اإلرىاب، الحضارات كالعكلمة كالشرؽ أكسط الجديد كالحرب عم
 ذه المناىج مع الدراسة.لتكافؽ ى يدراستو منيج تحميؿ المضمكف كالمنيج الكصفي التحميم

اعالـ األملكسائؿ اإل ف  أ مصت الدراسة إلى عدة نتائج أىمياوخ ة مالناق ريكية كخصكصن
تأثير قكم عمى تغيير الصكرة النمطية في عقؿ المتمقي العربي  (سكا)ك (الحرة)في العربية مثؿ 
ظيارىا عمى أن   عالـ ككسائمو بصكرة إلمف يسيطر عمى ا كالسالـ، كأف   ةيا دكلة الديمقراطيكا 

بذلؾ عمى تفكقو في  ليا مبررات مقنعة معتمدنا دي كجً احتكارية يستطيع تمرير سياستو بأريحية كيي 
ماسية لى استبداؿ الدبمك إالكاليات المتحدة تسعى  المي الحصرم، كما تبيف أف  المجالي اإلع

عمى تمرير السياسة الخارجية كالتأثير  يا األجدريا أثبتت أن  ألن   ؛عالميةالتقميدية بالدبمكماسية اإل
 عمى الشعكر بصكرة أفضؿ مف سابقتيا.

ضركرة البحث عف كسائؿ كتقنيات إعالمية الستخداميا مف قبؿ الدكؿ بوأوصت الدراسة 
العظمى لمتأثير عمى شعكب المنطقة، كأىمية في الرد عمى الدعاية السياسية التي تمررىا الدكؿ 

عالمية لمخركج بدكر متكامؿ في إظيار بالتنسيؽ مع الجيات اإل لدبمكماسيتطكير العمؿ ا
سة كما تقديـ الحقائؽ كاالنجازات السياي تخص كؿ مجتمع أك دكلة أك إقميـ، كضركرة القضية الت

 نجازات أماـ الرأم العاـ كالجميكر.ىي دكف إخفاء اإلخفاقات، أك تيكيؿ اإل

سرائيل في إطار الصراع إة األمريكية تجاه (: " السياسة الخارجي2002ىوادف، عبد اهلل ) -3
 .جامعة الجزائر -ماجستير غير منشورة رسالة  - العربي اإلسرائيمي"

االىتماـ األمريكي بمنطقة الشرؽ األكسط بصفة عامة كالقضية الفمسطينية  تناولت الدراسة
لفترة التي با ـ(، مركرنا2000)كحتى عاـ  ـ(1917)بصفة خاصة، كذلؾ منذ عيد إدارة كلسكف 

كىي المرحمة التي أنتجت العالقات  ـ(1980)ك ـ(1967) فعرفت بػ )التمكضع( كىي ما بي
إلى مرحمة التعاكف االستراتيجي كالشراكة الكاممة حتى  أبيب، انتقاالن الخاصة بيف كاشنطف كتؿ 
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ية لمصمحة الكطنيا قائمة عمى انت الدراسة أسباب ىذه العالقة عمى أنٌ ، كبيٌ ـ(2000)عاـ 
 .ألمريكية في منطقة الشرؽ األكسطستراتيجية ااألمريكية كفؽ اإل

امبدأ الم ف  أ سة إلى مجموعة من النتائج أىمياوخمصت الدرا  صمحة ىك األكثر كضكحن
سرائيؿ عمى حساب المنطقة العربية كافة،  في ترسيخ العالقة بيف الكاليات المتحدة األمريكية كا 

المكبي الصييكني  افية كالتي تأتي بالدرجة الثانية، كأف  جية كالثقيديكلك إلى العكامؿ األ إضافةن 
جؿ تبرير السياسة اإلسرائيمية تجاه  عمى صانع القرار األمريكي مف أفعاالن  يمارس ضغطان 

ىناؾ تقاطع بيف  ت كاضحة في الشأف األمريكي برمتو، كأف  كالعرب، كلو تأثيرا فالفمسطينيي
رض اعية إلقامة كطف قكمي لمييكد في أكبيف الفكرة الصييكنية الد الكنيسة المسيحية في أمريكا

سرائيؿ الستغال فالميعاد، مما يعزز دكر السياسيي الجانب الديني في تمرير  ؿفي أمريكا كا 
 سياستيـ تجاه الشرؽ األكسط.

مكازم لمكبي الصييكني، يككف مف تككيف لكبي عربي ضاغط  د  البي  وبأن  وأوصت الدراسة 
إظيار القضايا عؿ في الساحة األمريكية الداخمية، كضركرة عمى صانع القرار األمريكي كفا امؤثرن 

 .ضايا سياسية بامتياز كليست دينيةيا قالعربية عمى أن  

 (: الدراسات الجنبية3)

1- Andres Perezalonso, Truth Matters: An assessment of the 

Foucauldian Discourse Analysis through the Case Study of 

George W. Bush’s Administration’s War on Terrorism 

(Newcastle University, February 2009). 

ما رئيس األمريكي جكرج بكش االبف فيتحميؿ كفيـ خطاب إدارة ال تناولت ىذه الدراسة
ـ أسمكب اب مف خالؿ استخدااصطمح عميو بالحرب عمى اإلرىاب، كحاكؿ البحث فيـ ذلؾ الخط

طار نظرم لفيـ كتحميؿ خطاب إدارة جكرج بكش االبف خالؿ حربيا عمى ما يسمى فككك كإ
مكب فككك أخفؽ في تحميؿ خطاب اإلدارة أس ف  إلرىاب، لكف الباحث خالؿ دراستو أدرؾ بأا

 ت التي طرأتكعالقتيـ في المتغيرا ،مريكية كعالتيا بالقكة كالتاريخ كامتالؾ المعرفة الكافيةاأل
لكذب النبيؿ( اطمؽ عميو الباحث اسـ )بكش فيما أيس ئمريكية في عيد الر عمى خطاب اإلدارة األ
كيعمؿ عمى  ،عالـ ينقؿ صكرة غير حقيقية عف مفيكـ اإلرىابو اإلن  الذم بيف مف خاللو أ



07 
 

 د مناسبة كتتكافؽ مع سياستيـ بالتكافؽ مع جماعاتدتصديرىا بالطريقة التي يراىا المحافظيف الج
 الضغط كالتحالفات كالعكامؿ المؤثرة األخرل.

2- Sonoski, Patrick J., Facilitating the diversionary theory of war: 

The President and the media in United States foreign policy, 

M.A., The University of Western Ontario (Canada), 1997. 

مريكية، كنجاح عالـ في السياسة العسكرية األاإل كرلى استقصاء دإ تيدف ىذه الدراسة
لى المصالح األمنية لمكاليات لداخمية إامريكية في تكجيو االىتماـ العاـ مف القضايا اإلدارة األ
عالـ عمى تشكيؿ االتجاىات العامة زت الدراسة عمى قدرة اإلمريكية عبر العالـ، كرك  المتحدة األ

عالـ لمساندة كظيؼ اإلكبذلؾ يتـ ت ،مريكيةرجية لمكاليات المتحدة األسة الخالممكاطنيف تجاه السيا
 ليا. كقنازماتيا الخارجية كليس معمريكية في أاإلدارة األ

 ، حيثـ(1991)كحرب الخميج عاـ ـ(، 1983)ـ كما اختار الباحث اجتياح جرينادا عا
ثناء أكلكف  ،يكية متدنيةمر ه الحاالت كانت شعبية اإلدارة األمع بدء التصعيد العسكرم في ىذ

إليو ىنا يتضح ما خمصت ك مشركعة،  اعالـ عمى رفع شعبيتيا مما جعميا حربن اإل ًمؿى الحرب عى 
 عالـ عامؿ مساند لمسياسة الخارجية كداعـ التجاىاتيا.اإل ف  الدراسة بأ

3- Otsuki, Hiromi, The Role Of The Media In American Foreign 

Policy (1980-1994), M.A., The University Of Western Ontario 

(Canada), 1995. 

عالـ في السياسة الخارجية األمريكية خالؿ الفترة دكر كسائؿ اإل تناولت ىذه الدراسة
 ا،جدن  رار األمريكي باإلعالـ أصبح كبيرنادت عمى اىتماـ صانع الق(، حيث أك  ـ1980-1994)
لمدكؿ مرتبط حيث أصبح نجاح أك فشؿ أم السياسة  عمى السياسة الخارجية، ا لو مف تأثيرمى لً 

عمى الصعيد  اخصكصن  ،عالـ كالتغطية الجيدة ليذه السياسةبشكؿ مباشر بكيفية التعامؿ مع اإل
كبيرة لكسائؿ  ي الحككمة األمريكية أىميةن كلً الخارجي، ففي فترة األزمات كالحركب كالككارث تي 

معظـ المكاطنيف  بأف   و تجاه ىذه القضايا، اعتبارناحريكعالـ لحشد كتعبئة الرأم العاـ كتاإل
يـ بشكؿ مباشر، عالـ كىي التي تؤثر في سمككاف يستقكف معمكماتيـ مف كسائؿ اإلاألمريك

كخالؿ حرب الخميج عاـ  (ـ1981)خالؿ االجتياح األمريكي لجيرنادا عاـ  كظير ذلؾ جمينا
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رة ياسة األمريكية ككاف أكثر الداعميف لإلدالمس حفزنااالعالـ األمريكي كاف مي  ف  ( فإـ1991)
 يجابية كالفعالة.األمريكية مف خالؿ التغطية اإل

صانع القرار األمريكي مف اىتماـ ىناؾ  أف   وخمصت الدراسة إلى عدة نتائج أىميا:
نجاح أك فشؿ سياسة  ف  عممو عمى صعيد السياسة الخارجية، كأ باإلعالـ كجعمو في أكلكيات

ة فعالة، يجابيإيا سياسة بنجاح كسائؿ االعالـ في إبرازىا عمى أن   اكبيرن  اط ارتباطن الدكؿ مرتب
دارة أزماتيا لتككيف رأم تعتمد سياسة الكاليات المتحدة عمى كسائؿ اإلك  عالـ في تبرير حركبيا، كا 

 عاـ مساند لسياستيا.

ار كسائؿ اإلعالـ ـ، كاعتببأىمية ربط السياسات الخارجية بكسائؿ اإلعالوأوصت الدراسة 
 لممعمكمات كالبيانات الالزمة لصناعة القرارات. مزكدنا

 :التعقيب عمى الدراسات السابقة

تباينت الدراسات السابقة مف حيث األىداؼ التي تتناكليا، حيث تناكلت دراسة " الكادية " 
كي جكرج بكش السياسة الخارجية األمريكية تجاه القضية الفمسطينية فترة كالية الرئيس األمري

طيف منذ عاـ التطكر التاريخي ليذه السياسة تجاه قضية فمس (، مكضحةن ـ2008-2001االبف )
ا، مي (ـ2000)كحتى عاـ  (ـ1917) مريكية تجاه القضية ة الخارجية األمسار السياس ف  أ كضحن

إلسرائيؿ عمى حساب القضية  كثرى انحيازناكأصبح أ ،نية اختمؼ بعد ىذا التاريخالفمسطي
 كىي فترة الرئيس باراؾ أكباما. (ـ2008) الفمسطينية، كلـ تبيف الدراسة الفترة الزمنية الالحقة لعاـ

عالـ األمريكي في تكجيو السياسة الخارجية دكر اإلبينما تناكلت دراسة " درعاكم " 
ؽ عالـ قبيؿ حرب العراالذم قامت بو كسائؿ اإللمكاليات المتحدة األمريكية، كتحديدان الدكر 

األمريكية في  ةكبعده، كتحميؿ الدكر الذم لعبتو قناة الحرة األميركية ككنيا قناة تدعـ السياس
العالـ، ككيؼ أسيمت في السيطرة عمى تقبؿ الشعب العراقي لمحرب عمى العراؽ إلسقاط النظاـ 

ل عالـ أخر إدكف التعريج عمى كسائؿ  انمكذجن  (حرةال)حيث اتخذت الدراسة مف قناة  الحاكـ،
كانت معمكمة  (الحرة)ف قناة أل (؛الحرة)كبر مف قناة أبشكؿ مريكية في تكجيو السياسة األأسيمت 

 يا أمريكية الصنع عمى عكس كسائؿ أخرل لـ تكف معمكمة.ن  ألدل الجميكر ب
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تحميؿ الخطاب الرئاسي األمريكي في فترة حكـ الرئيس جكرج " الجيكسي "دراسة كتناكلت 
ا لمسياسييف كاضحن  اظيرت انحيازن الح النظاـ السياسي الفمسطيني، كأصإبما يخص  بكش االبف

، كتجاىمت فمريكاف تجاه إسرائيؿ خالؿ لقاءاتيـ مع المسؤكليف الفمسطينييف كاإلسرائيميياأل
 مريكية في حينو.ي ياسر عرفات بمكافقة اإلدارة األالدراسة الحصار الذم كقع لمرئيس الفمسطين

يات تداخؿ الكسائؿ االعالمية بالسياسة الخارجية لمكال الما " أثر" دراسة كما تناكلت 
اسكا)ك (الحرة)قناة  مريكية، كاختارتالمتحدة األ ككالتيف مكجيتيف  لمدراسة ككنيما ( نمكذجن

، فقامت الباحثة بتحميؿ ، كممكلتاف مف الككنغرس ككزارة الخارجية األمريكيةلمجميكر العربي
كالتيف عمى ، كلـ تقؼ عمى مدل تأثر ىاتيف الك يف المذككرتيف سابقناضمكف لمككالتالخطاب كالم

مف أدكات  ةعالـ كأدااإل " الديحاني " دارسةكتناكلت  يجاب.ك اإلالجميكر سكاء بالسمب أ
ة المتعاقبة لتكظيؼ اإلعالـ الجيكد التي بذلتيا اإلدارات األمريكي بينتالخارجية لمدكؿ،  ةالسياس

عالـ دارة األمريكية لتعزيز دكر اإلىـ الكسائؿ التي استخدمتيا اإليكية، كألخدمة السياسة األمر 
عالـ في تكجيو السياسة األمريكية الدراسة مدل نجاح اإل ظيرتأكأحد أدكات السياسة، ك 

 فٍ الباحث أى  ؿى فً كغى  يضان لتعزيز كجكدىا في الساحة الدكلية كجعميا أكثر نجاعة كأىمية،، أكخدمتيا
و عادة ما يككف ألن   ؛لمثقة رغـ نجاحو في تحقيؽ مصالح الدكلة عالـ األمريكي فاقده اإل ف  يذكر بأ
الكاليات المتحدة ىي الدكلة األكبر كالتي  ف  عمى حساب آخر دكف االعتبار بأ لطرؼو  منحازنا

 تستطيع الفصؿ بيف الدكؿ.

سط بصفة عامة االىتماـ األمريكي بمنطقة الشرؽ األك " ىكادؼ " مدل  دراسةكما تناكلت 
كحتى عاـ  ـ(1917)كلسكف  الرئيسكالقضية الفمسطينية بصفة خاصة، كذلؾ منذ عيد 

كىي  ـ(1980)ك ـ(1967) فا بالفترة التي عرفت بػ ) التمكضع( كىي ما بي، مركرن ـ(2000)
التعاكف   إلى مرحمةالمرحمة التي أنتجت العالقات الخاصة بيف كاشنطف كتؿ أبيب، انتقاالن 

يا نت الدراسة أسباب ىذه العالقة عمى أن  ، كبيٌ ـ(2000)تيجي كالشراكة الكاممة حتى عاـ سترااإل
، قائمة عمى المصمحة الكطنية األمريكية كفؽ االستراتيجية األمريكية في منطقة الشرؽ األكسط

يؿ تميز بالتعصب كاالنحياز لصالح إسرائتالتي  (ـ2000)لى ما بعد عاـ تطرؽ الدراسة إكلـ ت
اكخص  في عيد الرئيس بكش االبف. كصن
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عالـ كتسخيره لخدمة سياستيا السيطرة األمريكية عمى اإلحقيقة   " ياسيف " دراسةكتناكلت 
مف خالؿ احتكار أمريكا  فإف  ، كمصالحيا في العالـ، بما يتكافؽ مع النظاـ العالمي الجديد

تيا الخارجية تجاه المنطقة العربية ف تبرر حركبيا كسياسكامتالؾ تقنياتو ككسائمو تحاكؿ أ لإلعالـ
خالؿ ما يتـ إنتاجو في  كعمى المتمقي العربي االستماع ليذه الركاية مف ،كالعالـ كفؽ رؤيتيا ىي

العامة لمكاليات المتحدة األمريكية  ةعالـ، كبذلؾ تككف قد عممت عمى تجميؿ الصكر كسائؿ اإل
باء جدية ظيرت تنافس الككاالت نت أالىناؾ ككا ف  ، كلـ يحاكؿ الباحث تبياف أكتحسينيا

كرة الحقيقية لمحركب كتكضيح الص ،ظيار الحقائؽيكية الناطقة بالعربية تعمؿ عمى إمر األ
 مريكية عمى المنطقة مثؿ الجزيرة بفركعيا.كالييمنة األ

كلقد استخدـ الباحثكف مناىج بحثية مختمفة، فيناؾ دراسات استخدمت المنيج الكصفي، 
، استخدمت منيج تحميؿ المضمكف، كىناؾ دراسات استخدمت المنيج التاريخي كىناؾ دراسات

كىناؾ دراسات استخدمت أكثر مف منيج، كذلؾ تنكعت أدكات الدراسات السابقة، فمنيا استخدـ 
بطاقة تحميؿ المضمكف، أك االستبانة، كىناؾ دراسات اعتمدت عمى المقابالت الشخصية؛ كذلؾ 

، كاعتمدت ـ الدراسات السابقة اتبعت أسمكبنا مكتبينامعظ لسابقة أف  يالحظ مف عرض الدراسات ا
 .عمى بعض الدراسات كالمراجع، كالمصادر لتحقيؽ أىدافيا

كاستفادت الدراسة الحالية مف الدراسات السابقة في جكانب متعددة منيا إثراء أدبيات 
سياسات في فيـ بعض ال كاف ىناؾ استفادةالدراسة الحالية، كبياف الفجكة البحثية، كذلؾ 

كتأثير اإلعالـ األمريكي فييا، كذلؾ استفادت الدراسة الحالية مف  األمريكية الخارجية سابقنا
، الدراسات السابقة في مجاؿ تحديد مجاالت كمنظكمة اإلعالـ األمريكي كأىـ القكل المؤثرة فيو

 .كالمحددات كالعكامؿ الحاكمة في السياسات الخارجية األمريكية

 : لفجوة البحثيةا
 الدراسة الحالية الفجوة البحثية  الدراسات السابقة 

تناكلت دراسة " الكادية " السياسة الخارجيػة األمريكيػة 
تجػاه القضػػية الفمسػػطينية فتػػرة كاليػػة الػػرئيس األمريكػػي 

(، مكضػػػػػػحة ـ2008-2001جػػػػػػكرج بػػػػػػكش االبػػػػػػف )
التطػػكر التػػاريخي ليػػذه السياسػػة تجػػاه قضػػية فمسػػطيف 

ركػزت ىػذه الدراسػة عمػى السياسػػات 
الخارجيػػػػة األمريكيػػػػة تجػػػػاه القضػػػػية 

دراسػػة الكاديػػة لػػـ تتنػػاكؿ الفمسػػطينية 
 الفتػػرة التػػي تمػػت كاليػػة الػػرئيس بػػكش

كر التػػػػػػاريخي سػػػػػػتتناكؿ الدراسػػػػػػة التطػػػػػػ
بشيء مف التفصػيؿ مريكية لمسياسة األ

يػػد الػػرئيس لكنيػػا سػػتركز عمػػى فتػػرة كع
 (.ـ2016-2008باراؾ أكباما )



20 
 

ا ـ2000)كحتػػى عػػاـ  (ـ1917)ـ منػػذ عػػا (، مكضػػحن
مريكيػػة تجػػاه القضػػية أف  مسػػار السياسػػة الخارجيػػة األ

أكثػػػػر الفمسػػػػطينية اختمػػػػؼ بعػػػػد ىػػػػذا التػػػػاريخ كأصػػػػبح 
 إلسرائيؿ عمى حساب القضية الفمسطينية. انحيازنا

 (.ـ2008-2016)

عػالـ األمريكػي فػي تناكلت دراسة " درعاكم " دكر اإل
يػات المتحػدة األمريكيػة، يػة لمكالتكجيو السياسة الخارج

عػػالـ قبيػػؿ كتحديػػدنا الػػدكر الػػذم قامػػت بػػو كسػػائؿ اإل
حػػرب العػػراؽ كبعػػده، كتحميػػؿ الػػدكر الػػذم لعبتػػو قنػػاة 

األمريكيػػة  ةالحػػرة األميركيػػة ككنيػػا قنػػاة تػػدعـ السياسػػ
 في العالـ

الدراسػػػػة قنػػػػاة الحػػػػرة اختػػػػارت حيػػػػث 
ػػػػػػػ كسػػػػػػػائؿ   تتنػػػػػػػاكؿ أفٍ دكف  انمكذجن

فػػػػي تكجيػػػػػو أسػػػػيمت عػػػػالـ أخػػػػرل إ
مػػف  أكبػػربشػػكؿ مريكيػػة السياسػػة األ

قنػػػػاة الحػػػػرة كانػػػػت  ف  قنػػػػاة الحػػػػرة، أل
يػا أمريكيػة أن  معمكمة لدل الجميكر ب

الصنع عمى عكس كسائؿ أخرل لػـ 
 تكف معمكمة.

عػػالـ أخػػرل سػػتتناكؿ الدراسػػة كسػػائؿ إ
 ةليػػػػػػػا تػػػػػػػأثير فػػػػػػػي السياسػػػػػػػة الخارجيػػػػػػػ

يػد كبعػض دعػالـ الجاألمريكية مثػؿ اإل
 مريكية.ؼ األالصح

تناكلػػت دراسػػة " الجيكسػػي " تحميػػؿ الخطػػاب الرئاسػػي 
لرئيس جكرج بكش االبػف بمػا األمريكي في فترة حكـ ا

ظيػرت الح النظاـ السياسي الفمسػطيني، كأصيخص إ
 مريكاف تجاه إسرائيؿ.ا لمسياسييف األكاضحن  اانحيازن 

ىػػػػـ منعطفػػػػات لػػػػـ تتنػػػػاكؿ الدراسػػػػة أ
 القضػػػػػية الفمسػػػػػطينية كىػػػػػي حصػػػػػار

عرفػػػػػػات مػػػػػػف قبػػػػػػؿ الػػػػػػرئيس ياسػػػػػػر 
 رة االمريكية.ادإسرائيؿ بمكافقة اإل

سػػتيتـ الدراسػػة الحاليػػة بتػػأثير اإلعػػالـ 
فػػػي السياسػػػة األمريكيػػػة تجػػػاه القضػػػية 
الفمسػػػػػػػطينية كلػػػػػػػيس فقػػػػػػػط الخطابػػػػػػػات 

 .الرئاسية
عالميػة ة " الما " أثػر تػداخؿ الكسػائؿ اإلتناكلت دراس

مريكيػػػػػػة، األسػػػػػػة الخارجيػػػػػػة لمكاليػػػػػػات المتحػػػػػػدة بالسيا
ػاسكا)ك (الحرة)كاختارت قناة  لمدراسػة ككنيمػا  ( نمكذجن

ككػػػالتيف مػػػكجيتيف لمجميػػػكر العربػػػي، كممكلتػػػاف مػػػف 
الككنغرس ككزارة الخارجية األمريكية، تناكلت الدراسػة 

 عالـ.تحميؿ الخطاب كالمضمكف لكسائؿ اإل

كلػػػـ تقػػػؼ الدراسػػػة عمػػػى مػػػدل تػػػأثر 
ف عمػػػػػػى الجميػػػػػػكر ىػػػػػػاتيف الككػػػػػػالتي

 يجاب.بالسمب اك اإل سكاء

سػػػػػػػػتتناكؿ الدراسػػػػػػػػػة تػػػػػػػػػأثير الخطػػػػػػػػػاب 
إلعالمػػػػػػي عمػػػػػػى السياسػػػػػػة الخارجيػػػػػػة ا

مريكيػػػػػػػة كلػػػػػػػيس تحميػػػػػػػؿ لمضػػػػػػػمكف األ
 الخطاب فقط.

مػف أدكات  ةعػالـ كػأداتناكلت دارسػة " الػديحاني " اإل
الخارجيػػة لمػػدكؿ، بينػػت الجيػػكد التػػي بػػذلتيا  ةالسياسػػ
عػالـ لخدمػة ت األمريكية المتعاقبة لتكظيػؼ اإلاإلدارا

ىػػػـ الكسػػػائؿ التػػػي اسػػػتخدمتيا السياسػػػة األمريكيػػػة، كأ
كأحػػػػػد أدكات  عػػػػالـدارة األمريكيػػػػة لتعزيػػػػز دكر اإلاإل

 السياسة.

عػػالـ األمريكػػي لػػـ تبػػيف الدراسػػة اإل
لمثقػػة رغػػـ نجاحػػو فػػي تحقيػػؽ  افاقػػدن 

و عػػادة مػػا يكػػكف مصػػالح الدكلػػة ألن ػػ
ا لمبػػػػػػادئ األخػػػػػػالؽ السياسػػػػػػية فاقػػػػػػدن 

عمػػػى حسػػػاب آخػػػر  ؼو لطػػػر  كمنحػػػازنا
ا  تجاه القضية الفمسطينية. خصكصن

سػػػتتناكؿ الدراسػػػة إظيػػػار مػػػدل افتقػػػاد 
مبػػػػػػػػػػادئ  لػػػػػػػػػػىالسياسػػػػػػػػػػة األمريكيػػػػػػػػػػة إ

األخػػػػػػػػػالؽ فػػػػػػػػػي تعامالتيػػػػػػػػػا كانحيػػػػػػػػػاز 
اإلعالـ األمريكي لطرؼ عمػى حسػاب 

 خر تمبية لتكجيات السياسييف. اآل

تناكلػػػت دراسػػػة " ىػػػكادؼ " مػػػدل االىتمػػػاـ األمريكػػػي 
رؽ األكسػػػػػػػط بصػػػػػػػفة عامػػػػػػػة كالقضػػػػػػػية بمنطقػػػػػػػة الشػػػػػػػ

راسػة التطػػكر التػػاريخي لػـ تتنػػاكؿ الد
مريكيػػػػػة تجػػػػػاه القضػػػػػية لمسياسػػػػػة األ

راسػػػػػػة التطػػػػػػكر التػػػػػػاريخي سػػػػػػتتناكؿ الد
يكيػػػػػػػػة تجػػػػػػػػاه القضػػػػػػػػية مر لمسياسػػػػػػػػة األ
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الفمسػػػطينية بصػػػفة خاصػػػة، كذلػػػؾ منػػػذ عيػػػد الػػػرئيس 
 .ـ(2000) كحتى عاـ ـ(1917) كلسكف

ـ( 2000) الفمسػػػػػػػػطينية منػػػػػػػػذ عػػػػػػػػاـ
 .(ـ2016) كحتى عاـ

كحتػػى  ـ(2000)الفمسػػطينية منػػذ عػػاـ 
 .(ـ2016)عاـ 

تناكلػػػت دراسػػػة " ياسػػػػيف " حقيقػػػة السػػػيطرة األمريكيػػػػة 
عػػػالـ كتسػػػخيره لخدمػػػة سياسػػػتيا كمصػػػالحيا إلعمػػػى ا

 ف  افؽ مع النظاـ العالمي الجديد، فإفي العالـ، بما يتك 
كامػػػتالؾ تقنياتػػػو مػػػف خػػػالؿ احتكػػػار أمريكػػػا لإلعػػػالـ 

تبػرر حركبيػا كسياسػتيا الخارجيػة  ائمو تحػاكؿ أفٍ ككس
 .تجاه المنطقة العربية كالعالـ

االحتكػػػػار اإلعالمػػػػػي  ف  كلػػػػـ تبػػػػيف أ
كر ف بعد ظيػاآل أصبح غير مكجكد

ككػػػػػػػػاالت منافسػػػػػػػػة كتقػػػػػػػػدـ كسػػػػػػػػائؿ 
 عالـ الجديد.اإل

سػػػػػػػػػتتناكؿ الدراسػػػػػػػػػة انتشػػػػػػػػػار كسػػػػػػػػػائؿ 
ى مبػػػػػػػدأ نيػػػػػػػعػػػػػػػالـ الجديػػػػػػػد الػػػػػػػذم أى اإل

 الخبر. كاحتكار المعمكمة أ

عػػالـ فػػي دكر كسػػائؿ اإل  (Otsukiتناكلػػت دراسػػة )
-1980السياسػػػة الخارجيػػػة األمريكيػػػة خػػػالؿ الفتػػػرة )

1994) 

 - 1980تعػػد فتػػرة مػػا بػػيف عػػامي )
( حقبػػػػػػة ميمػػػػػػػة فػػػػػػي تػػػػػػػاريخ 1994

الكاليػػػػات المتحػػػػػدة األمريكيػػػػة لكنيػػػػػا 
ؿ عػػػػػػػػػاـ لمسياسػػػػػػػػػات جػػػػػػػػػاءت بشػػػػػػػػػك

القضػػػػػػػػػػػية  الخارجيػػػػػػػػػػػة كلػػػػػػػػػػػـ تيػػػػػػػػػػػكؿً 
 .مان الفمسطينية اىتما

خػرل كىػي تأتي الدراسة الحالية حقبة أ
ػػػػػػػػػػػػػا2016 - 2008)  (، كىػػػػػػػػػػػػػي أيضن

حقبػػػػػػة ميمػػػػػػة فػػػػػػي الكاليػػػػػػات المتحػػػػػػدة 
األمريكية، كما تختمؼ الدراسػة الحاليػة 

يػػػػػا تتنػػػػػاكؿ عػػػػػف ىػػػػػذه الدراسػػػػػة فػػػػػي أن  
السياسػػػػػػػػػة الخارجيػػػػػػػػػة تجػػػػػػػػػاه القضػػػػػػػػػية 

 .الفمسطينية

( تناكلػػػػػػػػػت تحميػػػػػػػػػؿ كفيػػػػػػػػػـ Perezalonsoدراسػػػػػػػػػة )
لرئيس األمريكي جكرج بكش االبف فيمػا خطاب إدارة ا

 .اصطمح عميو بالحرب عمى اإلرىاب

اىتمػػت ىػػذه الدراسػػة فقػػط بخطابػػات 
 .الرئيس كبشكؿ عاـ

الدراسة الحالية تيتـ ببعض الخطابػات 
السياسػػػػػػػػػػة التػػػػػػػػػػػي تتعمػػػػػػػػػػػؽ بالسياسػػػػػػػػػػػة 
الخارجيػػػػػػػػة ككيػػػػػػػػؼ تناكليػػػػػػػػا اإلعػػػػػػػػالـ 

كلكػػف تمػػؾ  ،ر فييػػااألمريكػػي ككيػػؼ أث ػػ
ثيرات المتعمقػة بالقضػية الخطابات كالتأ

طينية كسيتسػػػػػػػػػػع تنػػػػػػػػػػاكؿ ىػػػػػػػػػػذه الفمسػػػػػػػػػػ
 الخطابات.

( إلػػػػى استقصػػػػاء دكر  Patrickىػػػػدفت دراسػػػػة )
مريكية كاىتمت ىذه سياسة العسكرية األعالـ في الاإل

 .الدراسة بالجكانب الداخمية كاألمف

تناكلػت ىػػذه الدراسػة جكانػػب متعػػددة 
كميمػػػػػػػػػة فػػػػػػػػػي دكر اإلعػػػػػػػػػالـ فػػػػػػػػػي 

سياسػػية لكنيػػا لػػـ صػػناعة القػػرارات ال
تػػػػػػػػػػربط ىػػػػػػػػػػذا الػػػػػػػػػػدكر بالسياسػػػػػػػػػػات 

 .الخارجية

الدراسػػػػة الحاليػػػػة تيػػػػتـ بػػػػدكر اإلعػػػػالـ 
األمريكيػػة، فقػط فػػي السياسػػة الخارجيػػة 

تتطػػػرؽ إلػػػى السياسػػػات الداخميػػػة،  كلػػػـ
يػػػػػػػا تػػػػػػػربط بػػػػػػػيف دكر اإلعػػػػػػػالـ كمػػػػػػػا أن  

كتػػػأثيره عمػػػى السياسػػػة الخارجيػػػة تجػػػاه 
 .قضية فمسطيف
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 :تقسيمات الدراسة

 لمدراســـة العــــام اإلطـــار: األول الفصل
 (ومفاىيمي نظري مدخل) األمريكي عالماإل: الثاني الفصل

 ككسائمو. نشأتو مفيكمو، األمريكي عالـاإل تطكر: األكؿ المبحث
  .األمريكي اإلعالـ فمسفة: الثاني المبحث

 التاريخية وخمفيتيا تطورىا األمريكية الخارجية السياسة: الثالث الفصل
 .األمريكية الخارجية السياسة في الحاكمة العكامؿ: األكؿ المبحث
 .األمريكية الخارجية السياسة في الفمسطينية القضية: الثاني المبحث

 الفمسطينية القضية تجاه األمريكية الخارجية السياسة محددات: الرابع الفصل
 القضية تجاه األمريكية الخارجية لمسياسة الداخمية المحددات: األكؿ المبحث

 .الفمسطينية
 الخارجية. المحددات: الثاني المبحث
 .األمريكية المتحدة الكاليات في القرار صنع مؤسسات: الثالث المبحث

 القضية تجاه اإلدارة األمريكية سياسات عمى األمريكي اإلعالم تأثير: الخامس الفصل
 الفمسطينية

 .األمريكي عالـاإل عمى كتأثيره الصييكني المكبي: األكؿ المبحث
 القضية تجاه األمريكية السياسة تكجيو في كدكره عالـاإل: الثاني المبحث

 الفمسطينية.
 الفمسطينية. القضية تجاه أكباما باراؾ سياسات: الثالث المبحث

 لمدراسة العممي اإلطار: السادس الفصل
 كاإلجراءات. الطريقة: األكؿ المبحث
 .البيانات تحميؿ: الثاني المبحث



 

 الفصل الثاني

 (ومفاىيمي نظري مدخل) األمريكي عالماإل

 ووسائمو. نشأتو مفيومو، األمريكي عالماإل تطور: األول المبحث
  .األمريكي اإلعالم فمسفة: الثاني المبحث
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عالم األمريكي والسياسة الخارجية األمريكية )مدخل نظري اإل: الفصل الثاني
 ومفاىيمي(

 تمييد:

ج لمجمكعة مف الركائز االجتماعية كاالقتصادية كالسياسية كاأليديكلكجية اإلعالـ ىك نتا
جميع ذلؾ يطبؽ مفيكـ اإلعالـ كفمسفتو كتطبيقاتو كجكانبو  التي تحكـ نطاقو كنظاـ دكلتو، ألف  

 العممية بطابع كشكؿ معيف.

 المبحث األول

 عالم األمريكي مفيومو، نشأتو ووسائموتطور اإل

 م األمريكي: أسس اإلعالأوًل 

 الرأم تحديد كعمى الجماىير عمى التأثير مفيمتمؾ  بما ،قكية كمؤثرة سمطة اإلعالـيعد 
 في كتؤثر تقتميا أك العقكؿ كتنشط المكاطف تدغدغ سمطة فاإلعالـ المختمفة، القضايا مف العاـ

 .عامة بصكرة اإلنساني السمكؾ

 الثقافة، لزيادة اإلعالـ أف   رلي كاختمفت كجيات النظر حكؿ اإلعالـ كفمسفتو، فيناؾ مف
 عمى لإلعالـ ينظر خرآ افريقن  لكف غير، ال فقط حدكثيا حاؿ األحداث كمتابعة المدارؾ كتكسيع

 قيمة لو اإلعالـ ف  إ حيث بأىدافو، ركفه قٍ مى  اإلعالـ أف   يرل مف كىناؾ الممؿ، تبدد ترفيوو  كسيمة أنو
يمانو كاتجاىاتو، أفكاره كتكجيو النشء، عمى تنعكس تربكية  .(8) المختمفة بالقضايا كا 

 ذلؾ تعدت بؿ كالتحميؿ، كالنقؿ كالتغطية المتابعة عمى تقتصر تعد لـ اإلعالـ فكظيفة
 تحكلت فقد الدكلي، المستكل عمى كالمصيرية ميمةال القرارات صناعة في الفعالة المساىمة إلى

 قكم مؤثر إلى لالتصاؿ الحديثة لكجياتكالتكنك  المعمكمات كشبكات اليكمية كالصحؼ الفضائيات
 كانت األمريكية المتحدة الكاليات أف   كبما العالـ، كأقطار دكؿ بيف العالقات في حقيقي كفاعؿ

                                                           
الفضػػائية. مجمػػػة الباحػػػث اإلعالمػػػي،  تفمسػػفة اإلعػػػالـ األمريكػػػي كالشػػػبكا (.2010)الزغبػػي، سػػػالفة فػػػاركؽ. ) 8
 (.127(، ص 8ع)
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 فإف   الحديثة، لمتكنكلكجيا األساسي كالمحتكر ،المعمكمات تدفؽ في األكبر المتحكـ كالزالت
 العاـ الرأم عمى السيطرة محاكلة إلى الحاكمة، بالنخ في التحكـ مف فييا انتقمت الدكلية عالقتيا
 (.9) الجماىير كتكجيو

تطكر كسائؿ االتصاؿ كاإلعالـ كالييمنة األمريكية عمى التكنكلكجيا  كيرل الباحث بأف  
الكاليات المتحدة األمريكية  ، حيث إف  الحديثة كاف لو أثران في تصدر سياسات الخارجية األمريكية

ئؿ اإلعالمية كاالتصالية، كاستطاعت ىذه الكسائؿ بث كتصدير المكاد تمتمؾ أقكل الكسا
اإلعالمية التي تنطمؽ مف السياسات الخارجية األمريكية، كيمكف إدراؾ ذلؾ مف خالؿ رصد 
 التفاىـ كالتكافؽ بيف اإلعالـ األمريكي كما يتناكلو كالسياسات الخارجية األمريكية، ككيؼ أف  

يا تعتبر أحد ريكية تبرر كافة ممارسات الكاليات المتحدة األمريكية، كما إن  الكسائؿ اإلعالمية األم
 .أدكات التسكيؽ لمفاىيـ العكلمة كالرأسمالية

كيقكـ اإلعالـ األمريكي عمى أساس عممية اتصاؿ تتجو إلى القكل األجنبية، أم إلى 
ي الحصكؿ عمى المجتمع الدكلي، كىك بذلؾ يصبح مقدمة لحركة سياسية أساسيا الرغبة ف

مصالح معينة، كمف ثـ يصبح الكظيفة االتصالية في تمؾ المحظة أداة مساندة لتنفيذ السياسة 
العممية التي تسعى إلى خمؽ عالقة المنفعة كاصطناع أدكات  ف  إالخارجية األمريكية، حيث 

عالـ األمريكي الصيغة الغالبة التي تكاد تككف مطمقة عمى اإل االرتباط بالمصالح، كلذلؾ نجد أف  
 (.10يخضع بطريقة مباشرة لمرقابة كالضبط الحككمي بصفة عامة ) ىي أفٍ 

برامج اإلعالـ األمريكي يخضع لمتخطيط الحككمي، أك  كفي ىذا الصدد يرل الباحث أف  
عالمو الخارجي. كذلؾ يظير مف خالؿ  بصكرة أخرل ىناؾ تكافؽ بيف التخطيط األمريكي كا 

انتشار اإلعالـ  كسائؿ اإلعالمية األمريكية، كال يخفى عمى أحد أف  التكجيات اإلعالمية لم
عديد الاألمريكي كاف كفؽ تخطيط حككمي منذ زمف بعيد، حيث تمكؿ كزارة الخارجية األمريكية 

                                                           
اإلعالـ خالؿ مرحمة الثكرات العربية  األمريكية في كسائؿ –(. العالقات العربية 2013)عبد الرزاؽ، حمكش. ) 9

 (.65(، ص 11األخيرة، مجمة العمـك اإلنسانية كاالجتماعية، ع)
(. حريػػػة الػػػرأم كالتعبيػػػر فػػػي المكاثيػػػؽ الدكليػػػة، مجمػػػة الرسػػػالة، المركػػػز الػػػكطني 2007)صػػػكيص، سػػػميماف. ) 10

 (.103، ص (12-11لحقكؽ اإلنساف، ع )
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، (الحرة)مف كسائؿ اإلعالـ، خاصة تمؾ المنتشرة في العالـ الخارجي كمف بيف ىذه الكسائؿ قناة 
 يبثاف برامجيما بنسخ عربية تستيدؼ مناطؽ الشرؽ األكسط. ذافالمٌ  (سكا)كراديك 

تاحة الفرصة لممكاطف العادم  ،ظيكر اليكاتؼ النقالة الذكية أف   كيرل بعض الباحثيف كا 
عبر الكسائؿ اإلعالمية  سكاءن  ،كنشر بعض األخبار كالمعمكمات ،بأم دكلة كانت بث الفيديكىات

 (.11سة ممنيجة كمخطط ليا )التقميدية أك االجتماعية جاء ضمف سيا

مى كيعتمد اإلعالـ األمريكي عمى أسس منيجية كاحدة في مخاطبة الجميكر قائمة ع
يخدـ الخطط الرأسمالية، كقكة اجتماعية محركة لمتاريخ، تسيـ في  اعتبار الرأم العاـ استيالكينا
الستار الجكاد عمى  (، كمف أىـ ىذه األسس ما ذكره الدكتكر عبد12دفع عجمة النظاـ الرأسمالي )

 (:13النحك اآلتي )

 التنفيذ إلى أدت ما إذا كصحيحة، كمقبكلة جيدة الدعائية كاألساليب الكسائؿ جميع تعد .1
 .المطمكبة ةم  يى لممى  الناجح

 باستعماؿ البشرية االنفعاالت استغالؿ طريؽ عف ،العقكؿ إلى كليس المكاطف إلى التكجو .2
ثارة ،كاألحداث الظكاىر مف االجتماعية سيةالنف الكتشاؼ السيككلكجيةؼ المعار   االنفعاالت كا 
( لمعكاطؼ المصطنع االستغالؿ) القائؿ المبدأ عمى باالعتماد الجميكر عند بدائية األكثر

 .الكىمية المقبكلة األنماط باستخداـ
ىماؿ ؛ارئيسين  كجعمو المظاىر في الثانكم عمى التركيز .3  ضعيفة كجعميا ةم  يً المي  المسائؿ كا 

 (.االىتماـ بؤرة تحكيؿ) ىك أساسي مبدأ مف األىمية
خفاء لمجماىير الجذابة كالمبادئ األفكار غياب لتغطية الداللي المعنكم التحميؿ استخداـ .4  كا 

 معنىن  االعتيادية الكممات إعطاء األمريكي اإلعالـ أساليب مف كصار المكضكعية، الحقيقة

                                                           
 (.65سبؽ ذكره. ص (. مرجع 2013)عبد الرزاؽ، حمكش. ) 11
(. دراسػػات معاصػػرة فػػي اإلعػػالـ كالدعايػػة، بغػػداد: دار الحكمػػة لمطباعػػة كالنشػػر، ص 1991)بيػػاتي، ياسػػر. ) 12

 (.83 - 82ص 
(. اتجاىػػػػات اإلعػػػػالـ الغربػػػػي، دراسػػػػة فػػػػي اإلعػػػػالـ األمريكػػػػي، مركػػػػز الثقافػػػػة 1997)جػػػػكاد، عبػػػػد السػػػػتار. ) 13

 (.78كاألعالـ، بغداد: دار الحرية لمطباعة، ص 



28 
 

 األلفاظ كقع مف التخفيؼ أك خاصة معافو  عمى الحصكؿ أجؿ مف كالتحايؿ بالحذؼا مختمفن 
 .المتمقي عمى

 : تطور اإلعالم األمريكيثانًيا

 قرف، ربع خالؿ يناجذر  اتغيرن كتغيرت  األميركية اإلعالمية المؤسسات ىياكؿ تطكرت
 اإلذاعة كشبكات ،الصحؼ مف مئات بؿ عشرات فاندمجت. األخير العقد في التحديد كجو كعمي

 يزيد ال قد ؛الجنسية متعددة مؤسسات مف عمالقة إعالمية مؤسسات في ةالصغير  كالتميفزيكف
 العالـ في كبرل صحفية مؤسسة (300) أبرز اليكـ تضـ عمالقة شركات عشر عف عددىا

 التميفزيكنية، الككابؿ كقنكات اإلذاعية، المحطات كأىـ الرئيسية، التميفزيكف شبكات تشمؿ أصبحت
 المؤسسات ىذه أصبحتك  .كالمجالت الكتب نشر كردي  كمعظـ ة،السينمائي األفالـ كستكديكىات

 كالفيديك كالسينما كالنشر الصحافة صناعة عمي تسيطر ضخمة، إعالمية إمبراطكريات تمثؿ
 النفكذ عاتية أمكاؿ لرؤكس كتخضع البعض، بعضيا تخد ـ إعالمية فركع ككميا ؛كالكاسيت
 كمير كشركة ميردكخ، ركبرت الييكدم يممكيا يالت ،. ككبرل ىذه الشركات شبكة فككسكالتأثير
 اإلعالـ كسائؿ مف العديد بدكرىا تممؾ عمالقة أمريكية إعالـ شركة كىي ،ككمنيكاشيف تشانؿ
  كصحيفة سي، بي اإلف شبكات جانب إلى ىذا أبرزىا، مف كمير محطة كتعتبر كالمسمكع المرئي

 (.14) "تكدم أس يك"ك"  تايمز نيكيكرؾ"

 كالشخصيات ،األعماؿ رجاؿ ككبار ،التنفيذية السمطة بيف المصالح تشابؾ أف   كيبدك
 مكاسب مف التميفزيكف شبكة أك الصحيفة تجنيو أفٍ  يمكف ما كبيف ناحية مف المجتمع في المتنفذة

 لمرأم بالنسبة أىميتو لكمد الصحفي الخبر أكلكية ىعم مساكمة إلى يؤدم أخذ أخرم، ناحية مف
 مكاقعيا (العمؽ في التحقيؽ) كفنكف الخبر صحافة يفقد ما أمريكا، في مبيةاألغ كمصالح العاـ

 دهأك   ما ىذا. ك بيا اينعمك  أفٍ  المفترض  التعبير حرية الصحافة في العامميف ييفقد كما المتقدمة،

                                                           
(. كسػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػائؿ اإلعػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػالـ األمريكيػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػة، الػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػرابط: 2016)خميػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػؿ، نبيػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػؿ. ) 14

http://www.nabilkhalil.org/inusa008.html.) 

http://www.nabilkhalil.org/inusa008.html
http://www.nabilkhalil.org/inusa008.html
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 في امؤخرن  العالمية (آسًبف) مؤسسة نظمتيا عمؿ كرشة أثناء األمريكييف اإلعالمييف مف عدد
 .(15) كأمريكييف عرب صحفييف كضمت ،مصر جنكب في األثرية صراألق مدينة

كتخضع كسائؿ اإلعالـ األمريكية إلى جيات متنفذة في المجتمع األمريكي، كرجاؿ 
أعماؿ، كنخب سياسية، كىذا الخضكع أثر بشكؿ ممحكظ عمى المادة اإلعالمية التي يتناكليا 

 اإلعالـ األمريكي.

 المبحث الثاني

 األمريكيفمسفة اإلعالم 

 تمييد:

يعد اإلعالـ أداة يمكف مف خالليا التأثير في الرأم العاـ، كتمرير السياسات الخارجية، 
كيعد اإلعالـ األمريكي مف أكثر المحددات الداخمية لمسياسة الخارجية األمريكية، كألىمية اإلعالـ 

يقكـ عمييا اإلعالـ األمريكي في فيـ ىذه السياسات قاـ الباحث بتحديد بعض المرتكزات التي 
 األمريكي بيدؼ الكصكؿ إلى فمسفة اإلعالـ األمريكي.

 : الرأسمالية واإلعالم األمريكيأوًل 

تقكد الكاليات المتحدة األمريكية فمسفة الرأسمالية، كأصبحت الرأسمالية ثقافة تدرس 
اإلعالـ  لممجتمع األمريكي، كبالتالي فإف فمسفة المجتمع انعكست بصكرة كاضحة عمى فمسفة

كرغـ الحرية المطمقة لكسائؿ اإلعالـ األمريكي عمى  مريكي كأدكاتو، كشبكاتو الفضائية؛األ
 ىذه الحرية تكاد تككف ضيقة جدنا عمى الصعيد الدكلي، بمعنى أف   المستكل الداخمي، إال أف  

ر كبرامج، لكف البرامج كاألدكات اإلعالمية عمى المستكل المحمي لدييا الحرية فيما تطرح مف أفكا
، حيث كفؽ حرية مع مراقبة حككميةعمميات اإلعالـ الخارجي تتـ  ف  عمى المستكل الدكلي؛ فإ

                                                           
15
 (http://www.nabilkhalil.org/inusa008.html، الرابط: المرجع السابؽ نفسو(. 2016)خميؿ، نبيؿ. ) 

http://www.nabilkhalil.org/inusa008.html
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تحت رقابة أجيزة الدكلة تتـ عمميات اإلعالـ الخارجي األمريكي  إلى أف   (سميماف صكيص)أشار 
 (.16المختمفة )

تناكؿ المكضكعات عمى أساس الحرية المطمقة في كتقكـ فمسفة اإلعالـ الرأسمالي 
كتناكلو لمقضايا األمريكية الداخمية، حجـ النقد الذم تقـك كاألدكات، كنالحظ في اإلعالـ األمريكي 

بو كسائؿ اإلعالـ األمريكي تجاه مؤسسات الدكلة، خاصةن عندما يتعمؽ األمر بحقكؽ ككاجبات 
يع أحد إنكار مدل تأثير كمناقشة إخفاقاتيا، كال يستط ىذه المؤسسات تجاه المجتمع األمريكي،

(، 17كسائؿ اإلعالـ األمريكية عمى الرأم العاـ، كمدل انعكاس ذلؾ عمى السياسات االمريكية )
ترؾ لإلعالـ الحرية بنشر مكاده لكف ىذا عمى المستكل الداخمي، أما عمى المستكل الدكلي فال يي 

مية، كأىـ ىذه الحاجات اإلعالمية إال في إطار ممنيج تقتضيو الحاجات لتمؾ المادة اإلعال
إلى إبراز قكتيا  تسكيؽ الرأسمالية، كتحسيف الصكرة الذىنية لمكاليات المتحدة األمريكية، إضافةن 

كقدرتيا عمى قيادة العالـ كفؽ نظاـ القطب األكحد، كتبرير سياساتيا الدكلية. كأضاؼ 
ة ضايا غير الجدلية، كالحريحيث الحرية في الق ،حرية اإلعالـ األمريكي كىمية أف   (السماسيرم)

كسائؿ إعالمية جديدة، أك تكسع كسائؿ قائمة، لكف تتقيد ىذه  في طبيعة البث، كالحرية في نشأة
 الحريات إذا انتقمنا لإلعالـ األمريكي الدكلي.

مريكية ىناؾ متغيراف أساسياف يحدداف الفمسفة اإلعالمية األ أف   (سميماف صالح)كيرل 
 ، ىما:عمى الصعيد الخارجي

 صديقة كمتحضرة،يا الجميكر العالمي عمى أن   ـتقديـ الدكلة )الكاليات المتحدة األمريكية( أما -1
كال تخرج عف السياؽ الدكلي، كاتجاىيا نحك السمـ العالمي، كالتكاضع القيادم، كعرض 

 التقاليد الداخمية عمى أنيا تمثؿ نماذج عالمية في التقدـ كالديمقراطية كالحريات.
الكاليات  ، أم ترسيخ القناعة في المستكل الدكلي عمى أف  )الشكؿ العاـ( ة الدكليةالييئخمؽ  -2

ذلؾ  المتحدة األمريكية تمثؿ كتصدر نماذج االستقرار، كالتناسؽ في التعامؿ السياسي، كأف  
 يتبع قيادة ديمقراطية.

                                                           
 ((12-11(. مرجع سبؽ ذكره، ع )2007)صكيص، سميماف. ) 16
(. اإلعػػالـ المعاصػػرة فػػي ضػػكء المنظػػكر اإلسػػالمي. منشػػكرات المعيػػد 2008)السماسػػيرم، محمػػكد يكسػػؼ. ) 17

 كما بعدىا(. 410العالمي لمفكر اإلسالمي. ص 
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لكجية التي يعمؿ ثالثة حدكد لمفمسفة اإلعالمية األمريكية، كاأليدك  (بيتر فيميبس)كحدد 
 :(18) الصحفيكف األميركيكف في إطارىا، كىي

 يا السبيؿ األمثؿ كالطبيعي إلى تنظيـ االقتصاد.مبدأ حتمية الرأسمالية؛ عمى اعتقاد أن   -1
مبدأ الكاليات المتحدة األمريكية ظاىرة فريدة؛ محبة لمخير كالسمـ العالمي، سكاء في  -2

 ة.سياساتيا الخارجية كممارساتيا العسكري
الحمكؿ السياسية قابمة لمتطبيؽ، كىذه الحمكؿ تخضع لعكامؿ مختمفة يحددىا البرامج  -3

 الحزبية لمديمقراطييف كالجميكرييف.

عرض كتابو عبر تقارير تناقش مجمكعة قضايا كقصص  (فيميبس) كجدير بالذكر أف  
دئ كبيف إخبارية خضعت لمرقابة، كتكصؿ مف خالؿ كتابو إلى كجكد تعارض بيف ىذه المبا

تككف ديمقراطية، كمحبة لمخير  سياسات الكاليات المتحدة األمريكية الخارجية، فكيؼ لدكلة أفٍ 
 مف أسمحة الدمار الشامؿ، كسبؽ أفٍ  ىائالن  اكليا صالت بجماعات إرىابية، كتمتمؾ كمن 

 استخدمتو.

يكي نجحت الكاليات المتحدة األمريكية كسياسات كسائؿ اإلعالـ األمر  كيرل الباحث بأف  
فمسفة اإلعالـ األمريكي  إلى حد ما في تحقيؽ أىدافيا مف خالؿ الفمسفة التي تتبناىا، كذلؾ فإف  

تسعى جاىدة لتحقيؽ أىداؼ الرأسمالية، كنشر ثقافتيا إلى شعكب العالـ، كتسكيقيا عمى أساس 
اسات الكاليات لمشكالت الدكؿ النامية كالمتحضرة عمى حد سكاء، كارتبط ذلؾ بسييا عالجه أن  

الكاليات المتحدة  المتحدة األمريكية الخارجية، كذلؾ يسعى اإلعالـ األمريكي لنشر ثقافة أف  
ال يمكف  الـ كالتعاكف، كأنيا العبه األمريكية الدكلة الراعية لمحريات كالديمقراطية كالعدالة كالس

 إغفالو في أم مف القضايا العالمية.

كؿ  الحظ بأف   ،كعة مف البرامج كالفضائيات األمريكيةكمف خالؿ مطالعة الباحث لمجم
السكء في التخطيط  قضية يتـ انتقاد ىذه المبادئ خالليا يبررىا اإلعالـ األمريكي عمى أف  

                                                           
(. الرقابػػػة كالتعتػػػيـ فػػػي اإلعػػػالـ األمريكػػػي، ترجمػػػة: أحمػػػد محمػػػكد، 2007مشػػػركع مراقػػػب. ))فيميػػػبس، بيتػػػر ك  18

 (.191، ص الطبعة األكلى، القاىرة: دار الشركؽ
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ىناؾ عديد مف  ؛ كما أف  (19) كالتنفيذ كالتعاكف الدكلي أما نكايا السياسات األمريكية ال جدؿ فييا
اإلعالـ األمريكي تجاىؿ قضية سجف  أىميا أف   (بكش االبف)رة القضايا التي أثيرت خالؿ إدا

مريكية لـ تتطرؽ إلى %( مف الكسائؿ اإلعالمية األ95) أف   (فيميبس)د ؛ حيث أك  (غكانتانامك)
يا مف المكضكعات الجدلية، كمف أكثر رغـ أن   (غكانتانامك)قضايا التعذيب في سجف 

المي تجاه الكاليات المتحدة األمريكية، كتجاىمت كسائؿ رت في الرأم العالمكضكعات التي أث  
%( مف ضحايا الحركب األمريكية عمى أفغانستاف كالعراؽ مف 85) مريكية أف  اإلعالـ األ

االمدنييف، كمف بيف القضايا التي أثيرت كلـ يتناكليا اإلعالـ األمريكي تعرض المحيطات  ، أيضن
ء الممارسات األمريكية تجاىيا خالؿ السنكات األخيرة، بيئي خطير جرا كتمكثو  كالبحار لمخاطرى 

كالسعي كراء السيطرة عمى المكارد الطبيعية بشتى الطرؽ المباحة كغير المباحة مثؿ الماس، 
( مقاالن ديفد ميجرك)(. كلقد كتب 20كالقصدير، كالذىب كالفضة، كالككلتاف كالنيكبيكـ كالككبالت )

ريكية المربحة، كأشار فييا إلى سعي الكاليات المتحدة بعنكاف: ضركرة العدك لمحركب األم
 (.21األمريكية كراء ىذه المعادف، كاستخداميا لشتى الكسائؿ )

ككانت مف أىـ األساليب الدعائية التي استخدميا الرئيس أكباما لتسكيؽ مشركعو 
جيت لإلدارات التي ك  حجـ االنتقاداتالمتعمؽ بتحقيؽ أىداؼ الرأسمالية، كالشرؽ األكسط الجديد 

األمريكية حكؿ قضايا الحرب عمى العراؽ كأفغانستاف، كالمشكالت البيئية، كصكرة الكاليات 
ىذه القضايا كانت أىـ أسباب فكزه  بأف   يرل الباحثالمتحدة األمريكية في العالـ الخارجي، بؿ 

راطية كيؼ ال؛ و يتجو نحك الديمقكصكلو إلى البيت األبيض، حيث أثبت الناخب األمريكي أن  ك 
 فريقية.إأكباما أكؿ رئيس أمريكي مف أصكؿ  كأف  

 

                                                           
(، CNN( عمى قناة )CNN Tonight( ك)New Day)كمف أىـ ىذه البرامج التي تابعيا الباحث برنامج ) 19

The 11كبرنامج )
th

 Hour( كبرنامج )Lockupعمى ) ( قناةMCNBC.)) 

نيػػا إ( حيػث 1990أصػبحت ثمينػة بعػد عػاـ )، لكنيػا الككبالػت: معػادف كانػت عاديػة سػػابقن الككلتػاف كالنيكبيػـك كا 20
مػػف المػػكاد األساسػػية التػػي تػػدخؿ فػػي تصػػنيع اليكاتػػؼ الذكيػػة، كتسػػعى معظػػـ الػػدكؿ الغربيػػة إلػػى الحصػػكؿ عمييػػا، 

 ة األمريكية، كتكثر ىذه المعادف في جميكرية الككنغك.كالسيطرة عمى مكاردىا، كمنيا الكاليات المتحد
لمحػػػركب األمريكيػػػة المربحػػػة. ترجمػػػة: عشػػػتار العراقيػػػة،  –(. ضػػػركرة العػػػدك 2010نظػػػر: ميجػػػرك، ديفػػػد. ))ا 21

 (.ralarabi.org/modules.php?name=News&file=article&sid=8068http://www.alfikالرابط: 

http://www.alfikralarabi.org/modules.php?name=News&file=article&sid=8068
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 منطقة الشرق األوسط.: اإلعالم األمريكي الموجو نحو ثانًيا

تيعد الكاليات المتحدة األمريكية القطب األكحد في العالـ، كذراعيا اإلعالمي ساعدىا 
قدميا المؤسسات اإلعالمية تصؿ المكاد اإلعالمية التي ت عمى تطبيؽ كتنفيذ سياساتيا، حيث إف  

أرجاء العالـ، حيث ىناؾ العشرات مف الكسائؿ اإلعالمية األمريكية التي تبث في منطقة  جميعل
الشرؽ األكسط، كتطمؽ برامجيا بمغات متعددة كمنيا العربية، كبالتالي ىناؾ تكجيو مستمر 

إلعالـ األمريكي قضايا الحريات ما يتناكؿ ا ي في منطقة الشرؽ األكسط، كغالبنالإلعالـ األمريك
 كالديمقراطية في المكاد اإلعالمية التي يبثيا عبر قنكاتو في الشرؽ األكسط.

ا تمتاز بو مف قدرات دعائية مى اإلذاعة الذراع األطكؿ لإلعالـ األمريكي الخارجي؛ لً  تيعد
ت الحككمية، اإلذاعة كالتمفزيكف تخضع إلشراؼ مباشر مف الجيا عالية، كجدير بالذكر أف  

ذاعات البنتاغكف ألغراض  كتستخدـ اإلدارة األمريكية اإلذاعة الحككمية )صكت أمريكا(، كا 
سناد مجمكعة مف المياـ اإلشرافية إلى المجنة الفيدرالية لمعالقات اإلعالـ الخارجي، كمؤخرنا تـ إ

 (.22عمى المحطات اإلذاعية كالتمفزيكنية )

 التكجو في أداة اإلعالـ كسائؿ عمى المنصـر القرف اسطأك  منذ المتحدة الكاليات اعتمدتك 
 كاالستخبارات البنتاغكف أركقة في لو اإلعداد يتـ مدركس سياسي خطاب عبر ،العالـ شعكب إلى

 في كالضركرة المصمحة تستدعيو ما كفؽ كذلؾ (البنتاغكف) أك (إيو أم السي) األمريكية المركزية
 .ذاؾ أك البمد ىذا

 تحت كالمسمكع المرئي اإلعالـ كسائؿ مف العديد لدعـ كبيرة غى مبال خصصتي  كىي
 الناطقة المحطات عشرات عمى ينطبؽ قد ما كغيرىا، التعبير كحرية كالديمقراطية كالتنمية عناكيف
 بمبمغ كاشنطف تمكليا كالتي اإلسالمية، الجميكرية في االستقرار زعزعة مستيدفة الفارسية بالمغة

 الشرؽ إلى المكجو األمريكي البث أما. ىناؾ المعارضة لدعـ المخصص دكالر مميكف العشريف
 أخذت التي ،أمريكا بصكت عيرؼ ما عبر ـ(،1942) عاـ ارسمين  بدأ فقد العربية بالمغة األكسط
 منذ أنتجت بدائرة منطقتنا تخص   كقد  .لغةن  كثالثيف بأربعة كتمفزيكنية إذاعية برامج كتيعد تبث

                                                           
 .(131، ص مرجع سبؽ ذكره(. 2010)الزغبي، سالفة فاركؽ. ) 22
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 المحمية اإلعالـ كسائؿ مف آخر اكعددن  (الحرة) كتمفزيكف اإلذاعية" اسك " محطة العراؽ عمى الغزك
 .(23) المتنكعة

 صحفي مائتي مف أكثر فييا العمؿ فريؽ يضـ مكجية، أمريكية فضائية قناة كالحرة
عالمي  ثمث عمى انطالقتيا في اعتمدت كقد مختمفة، إعالمية كسائؿ مف استقطبكا عربي، كا 
  المؤسستيف، بيف حينو في كقع عقد كفؽ ،المبنانية (سي بي اإلؿ) محطة فضم العامؿ الفريؽ
ا الكقت ذات في تشرؼ إعالمية إدارة تحت تعمؿ كىي  أمريكا صكت" إذاعات شبكة عمى أيضن
مجمس أمناء البث اإلذاعي كالتمفزيكني؛ كالذم بدكره يشرؼ عمى مؤسسات  (، كيمكليا حالينا24)

ذاعة صكت أميركا، كراديك آسيا الحرة، ك اعالمية عدة منيا راديك أك  راديك كتمفزيكف ركبا الحرة، كا 
 .(25) مارتي

في تحديد سمات كخصائص  االرأسمالية كاف ليا دكرن  يتضح أف  مف خالؿ ما سبؽ 
كفمسفة اإلعالـ األمريكي، كرغـ تنكع كسائؿ اإلعالـ األمريكية، كاختالؼ قدراتيا، كمستكل 

لمجاؿ الخارجي تتبع أنظمة كرقابة لإلدارة األمريكية، كتتبنى أفكار لدعـ يا في اانتشارىا إال أن  
المتتبع لكسائؿ اإلعالـ األمريكية  ف  إالحاالت، حيث  جميعالسياسة الخارجية األمريكية، كفي 

يرل كيؼ أنيا دعمت إدارة الرئيس بكش االبف، كثـ انتقمت لدعـ الرئيس باراؾ أكباما، ككالىما 
يث الحزب، كمختمفاف مف حيث الخطاب السياسي، كالسياسة الخارجية، لكف مختمفاف مف ح

اإلدارة األمريكية تشرؼ بشكؿ مباشر عمى  الدعـ اإلعالمي لـ يتغير، كىذا يكضح حقيقة أف  
 كسائؿ اإلعالـ الخارجي، كتسيطر عمى خطابيا كبرامجيا.

                                                           
23
 (lhttp://www.nabilkhalil.org/inusa008.htm، الرابط: مرجع سبؽ ذكره(. 2016)خميؿ، نبيؿ. ) 

 كزيػػر إلػػى إضػػافة ديمقػػراطييف، (4)ك جميػػكرييف (4) بيػػنيـ مػػف أعضػػاء( 9) مػػف الحػػرة أمنػػاء مجمػػس يتػػألؼ) 24
 القنػػاة لتمكيػػؿ دكالر مميػكف (62) األمريكػػي الكػكنغريس خصػػص كقػد. منصػػبو بحكػـ بػػاكؿ كػكلفاألسػػبؽ  الخارجيػة
 بعػػد عمػى فيرجينيػػا، كاليػة ضػػكاحي حػدلإ سػػبرنغفيمد، مقاطعػة فػػي الػرئيس القنػػاة مقػر كيقػػع. ـ(2004) عػاـ خػالؿ

 .العربػػي العػػالـ أنحػػاء معظػػـ فػػي التميفزيكنيػػة لممحطػػة مراسػػميف شػػبكة تنتشػػر فيمػػا كاشػػنطف، كسػػط مػػف دقيقػػة (20)
 ىيئػة فػي العربػي القسػـ إطػالؽ منػذ العػرب إلػى مكجػو غربي -سياسي – إعالمي مشركع أكبر" الحرة" كتعتبر ىذا

 (.1934) عاـ" سي بي بي" البريطانية اإلذاعة
 (.https://www.alhurra.com/p/410.html)المكقع اإللكتركني لقناة الحرة:  25

http://www.nabilkhalil.org/inusa008.html


35 
 

كسط أىمية بالغة لتسكيؽ الكاليات المتحدة األمريكية تكلي منطقة الشرؽ األ كما أف  
مادتيا اإلعالمية، لذلؾ تبث عديد مف قنكاتيا عبر األقمار الصناعية في المنطقة مثؿ النايؿ 
سات، كعرب سات، كىناؾ إذاعات مختمفة تبث بالمغة العربية، كلتجربة قناة الحرة دليؿ قاطع 

عمة لسياساتيا نحك الشرؽ عمى اىتماـ الكاليات المتحدة األمريكية ببث مادتيا اإلعالمية الدا
 األكسط.

صكرة الكاليات المتحدة  كرغـ ممارسات اإلعالـ األمريكي كقدراتو اليائمة، إال أف  
 فيذلؾ يرجع إلى ممارساتيا  األمريكية لدل الجميكر العربي، كدكؿ المنطقة الزالت ميتزة، كلعؿ  
ب الفمسطينييف، كىي القضية منطقة الشرؽ األكسط، مف حيث دعميا المطمؽ إلسرائيؿ عمى حسا

المحكرية في المادة اإلعالمية التي تيبث لمشرؽ األكسط، إضافة إلى قضايا الحركب عمى العراؽ 
 كأفغانستاف كاألكاذيب التي أطمقت مف أجميا ىذه الحركب.



 

 
 

 الفصل الثالث

 وخمفيتيا تطورىا األمريكية الخارجية السياسة
 التاريخية

 .األمريكية الخارجية السياسة في الحاكمة لالعوام: األول المبحث
 .مالمح السياسة الخارجية األمريكية تجاه الشرق األوسط: الثاني المبحث
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 مريكية تطورىا وخمفيتيا التاريخيةاألالسياسة الخارجية : الفصل الثالث

 تمييد:

ة، ككنيا تممؾ تعد الكاليات المتحدة األمريكية مف أكثر الدكؿ المؤثرة في القضايا العالمي
القكة االقتصادية كالعسكرية، كقدرات عمى التأثير في المنظمات الدكلية، كرغـ حداثتيا كدكلة، 

كأصبحت ذات قكة كنفكذ  ،سياساتيا الخارجية تطكرت بشكؿ سريع كحداثة أنظمتيا إلى أف  
يث ة مف حعالمييف، كيتناكؿ الفصؿ الثالث العكامؿ الحاكمة في السياسة الخارجية األمريكي

ستراتيجيات السياسة الخارجية األمريكية، كالسياسة الخارجية المفيكـ كاألىداؼ كالمحددات إل
 األمريكية تجاه الشرؽ األكسط، كتجاه القضية الفمسطينية، كذلؾ مف خالؿ مبحثيف.

 المبحث األول

 العوامل الحاكمة في السياسة الخارجية األمريكية

 ية: مفيوم السياسة الخارجأوًل 

بمصطمحات السياسة كالعمـك خارجية مف أكثر المفاىيـ تداخالن يعد مفيـك السياسة ال
 مكصكؿكل، اب كالباحثيفت  االجتماعية األخرل، لذا يصعب الكصكؿ إلى تعريؼ تكافقي بيف الكي 

، قاـ الباحث باالطالع عمى مجمكعة الدراسات كاألدبيات الخارجية السياسة معنى فيـ إلى
 السابقة.

يث تعكس السياسة الخارجية ألم دكلة قدراتيا في التأثير العالمي، كتيعرؼ السياسة ح
يا جميع صكر النشاط الخارجي، حتى كلك لـ تصدر عف الدكلة كحقيقة الخارجية عمى أن  

نشاط الجماعة ككجكد حضارم أك التعبيرات الذاتية كصكر فردية لمحركة الخارجية  نظامية، إف  
 (.26ت ىذا الباب الكاسع الذم نطمؽ عميو اسـ السياسة الخارجية )تنطكم كتندرج تح

اع  كالسياسة الخارجية تي  العمؿ العمني الذم يختاره الممثميف يا برنامج عمى أن   رؼ أيضن
ف لمكحدة الدكلية مف بيف مجمكعة البدائؿ المتاحة مف أجؿ تحقيؽ أىداؼ محددة في الرسميي

                                                           
 (.7، ص (. مرجع سبؽ ذكره1998.))سميـ، محمد السيد  26
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السياسة الخارجية تنصرؼ إلى مجمكعة أساسية مف األبعاد  ف  لذلؾ فإ المحيط الخارجي، كطبقنا
 (.27كالبرنامجية ) ،كالخارجية ،كاليدفية ،كاالختيارية ،كالعمنية ،كالرسمية ،ىي الكاحدية

يا مجمكعة النكايا التي تدفع الدكؿ إلى السياسة الخارجية عمى أن   (سركر)كيعرؼ 
سياسية خارجية تتمثؿ في قرارات كأىداؼ  التصرؼ في ضكء نمط محدد، كىي عبارة عف خطط

تتحكـ في ردكد أفعاؿ ستراتيجيات تعتمد عمييا، كمبادئ ى الدكلة إلى تحقيقيا، كأساليب كا  تسع
لمظركؼ كالتفاعالت الدكلية كاإلقميمية كالداخمية، بحيث تككف مف ىذه الجكانب  الدكلة طبقنا

 (.28المتعددة كبأقؿ تكمفة ممكنة ) مجتمعة كمتفاعمة تسعى باتجاه تحقيؽ غايات الدكلة

مف خالؿ  طبؽ عمميناأك ىي الخطة التي ترسـ التكجيات الخارجية لمكحدة الدكلية كالتي تي 
دكلة تحكمو ثالثة  ئة الدكلية، فالسمكؾ الخارجي ألمالسمكؾ الخارجي لتحقيؽ أىداؼ في البي

 (.29رم )أبعاد أساسية: البعد اليدفي، كالبعد الخارجي، كالبعد التأثي

يعد أكثر التعريفات  (2010تعريؼ الميداكم ) كمف خالؿ ما سبؽ يرل الباحث بأف  
قميمية كداخمية، كاليدؼ كيرل الباحث بأف  ،دقة السياسة الخارجية تحكميا تفاعالت دكلية كا 

السياسة الخارجية تنعكس عمى  الرئيس ليا تحقيؽ غايات الدكلة المتعددة، كذلؾ يرل الباحث بأف  
ية لصناع القرار كالمؤسسات المختمفة لمدكلة ذات العالقة باالتجاىات شكؿ سمككيات خارج

 .، كلمسياسة الخارجية أبعاد متعددة منيا ىدفي كخارجي كتأثيرماإلقميمية كالدكلية

  

                                                           
، ص لدكليػػة، بغػػداد: مطبعػػة شػػفيؽالسياسػػة الخارجيػػة كأبعادىػػا فػػي السياسػػة ا (.1975. ))فاضػػؿ زكػػي محمػػد 27
23.) 
 – 1979السياسػػػػة الخارجيػػػػة العراقيػػػػة تجػػػػاه الكاليػػػػات المتحػػػػدة األمريكيػػػػة  (.2003). عبػػػػد الناصػػػػرسػػػػركر، ) 28

 (24، ص نشكرة، غزة: مكتبة القادسيةم ة، رسالة دكتكرا1990
كاقػػػع تػػدريس السياسػػػة الخارجيػػػة فػػػي كميػػة العمػػػـك السياسػػػية، مجمػػػة العمػػػـك  (.2010. )مثنػػػى عمػػػي، الميػػداكم) 29

 (.107، ص العمـك السياسية في العراؽكر الخمسيف لتدريس ( عدد خاص بالذ39-38السياسية، ع )
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 : أىداف السياسة الخارجيةثانًيا

تعد السياسة الخارجية أحد أركاف تحقيؽ أىداؼ كغايات الدكلة، كيعتبر تحقيؽ أىداؼ 
 خارجية.في رسـ الخطط كالسياسات ال ىدفان رئيسنا كمحددنا أساسيناالدكلة 

أىميا ترتيب األكضاع المستقبمية  ؛لمسياسة الخارجية أىداؼ متعددة يؤمف الباحث أف  ك 
نت سياساتيا الخارجية أكثر كمقكماتيا كا ،، ككمما امتمكت الدكلة لعناصر القكةحكؿ العالـ

ترتيب  ، كأكثر قدرة عمى تحقيؽ األىداؼ، كتسعى الدكؿ عمى اختالؼ قدراتيا إلىاتساعنا
عالقاتيا الخارجية مف خالؿ سياسات كاضحة، بما يحقؽ رفاه أفرادىا كالحفاظ عمى أمنيا عمى 

 المستكل البعيد.

كتسعى الكاليات المتحدة األمريكية مف خالؿ سياساتيا الخارجية تحقيؽ مجمكعة مف 
 األىداؼ، كفيما يمي عرض مختصر ليذه األىداؼ:

حيث تعد الكاليات المتحدة األمريكية القكة العظمى،  مريكية:تعزيز ىيبة الوليات المتحدة األ -1
كتسعى لمحفاظ عمى كيانيا كقكتيا كىيبتيا، كذلؾ مف خالؿ تطكير ترسانتيا العسكرية، 
كنفكذىا حكؿ العالـ، كسيطرتيا عمى مكامف الطاقة العالمية، كفي ضكء ىذا اليدؼ تسعى 

 .(30) شراكات تساعدىا في ذلؾالكاليات المتحدة األمريكية إلقامة عالقات ك 
يعد حماية األمف القكمي في سمـ أكلكيات الكاليات المتحدة األمريكية،  حماية األمن القومي: -2

 ةذلؾ يزيد مف فعالية سياساتيا الخارجية عمى الساحة الدكلية، كضمف كثيقة استراتيجي ألف  
( كالتي تعتبر فييا الكاليات ـ2002األمف القكمي لمكاليات المتحدة األمريكية الصادرة عاـ )

ال  ، كيجب أفٍ تككف بالمرتبة األكلى عالمينا قكاتيا العسكرية يجب أفٍ  المتحدة األمريكية بأف  
أرجاء  جميعتضاىييا أم قكة أخرل، لذلؾ عممت عمى زيادة قكاعدىا العسكرية المنتشرة في 

ؿ مكاجية أم تيديدات، أك ا القكمية في حايالعالـ، بحيث تككف عمى جاىزية لحماية مصالح
. كتسعى أم دكلة لمحفاظ عمى استقرارىا (31) الشعكر بكجكد تيديدات لحمفائيا في العالـ

                                                           
مريكية. مركز األركاف لمبحكث ستراتيجية األ. الكصكؿ إلى اليدؼ: قراءة في اإل(2017)الكيالني، سيد. ) 30
 (.10ستراتيجية كاألمنية. ص اإل

لشػػرؽ األكسػػط، عػػػدد (. قػػراءة فػػي اسػػتراتيجية األمػػػف القػػكمي األمريكػػي. جريػػدة ا2002)أبػػك طالػػب، حسػػف. ) 31
 (.2002/ سبتمبر/ 30بتاريخ  8737
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يا تساعد دكؿ الجكار في ذلؾ، لكف الكاليات المتحدة كاستقرار أمنيا القكمي، حتى أن  
ة إسرائيؿ مف يا تعتبر حمايفإن   ،األمريكية كرغـ كجكد سبعة آالؼ ميؿ بينيا كبيف إسرائيؿ

امسؤكلياتيا  (.32مف أمنيا القكمي ) اجزءن  ، كتعتبر إسرائيؿ أيضن

ستراتيجيات جديدة يات المتحدة بإعداد كثيقة تحمؿ إقامت الكال الباردةكبعد الحرب 
 تمت( األمريكية المتحدة لمكاليات القكمي األمف ستراتيجيةإ) عنكاف تحمؿلحماية أمنيا القكمي، ك 

 كتضمنت ،األمريكي القكمي األمف مؤسسة بو جاءت األمني التفكير فم معيف نمط صياغة
 كانت التي ستراتيجيةاإل محؿ تحؿ جديدة ستراتيجيةإل كاإلعداد ،العمؿ بمبادئ عرؼ ما الكثيقة
 (.33) اإلرىاب أىميا التي الجديدة األخطار مع لمتعامؿ الباردة الحرب فترة معتمدة

 عمييا تقكـ التي الفكرة إف  حيث . الكقائي الدفاع اتيجيةستر إب ستراتيجيةاإل ىذه عرفت كقد
 تطكرات أم إلجياض المتحدة الكاليات قبؿ مف كالجاد الحثيث السعي مفادىا ستراتيجيةاإل ىذه
 وأن  ) عمى الكثيقة تكنص   ،(34) الحسـ يتطمب عالجيا يصبح أف قبؿ بالخطر منذرة قكل كأم
 أفٍ  قبؿ ناشئة تيديدات أم ضد المتحدة الكاليات تعمؿ سكؼ النفس، عف لمدفاع الحاجة بحكـ
 (.الكامؿ بشكميا تتبمكر

 أما الكقائي، الدفاع ستراتيجيةإ عمييا تقكـ التي المبادئ كلىأي  ىي المبكر الردع فكرة
 – جياضيةاال الضربة مبدأ ىك -الذكر الفةسى - ستراتيجيةاإل عميو تقكـ الذم الثاني المبدأ

 مبدأيف تكفير يتكجب ستراتيجيةاإل بيذه االضطالع إمكانية تأميف جؿأ كمف االستباقية،
 العاممة العسكرية لقكاتيا ستراتيجيإ انتشار يتضمف األكؿ المتحدة، الكاليات قبؿ مف ستراتيجييفإ

 كالغطاء الدعـ تكفير فيك الثاني أما تقريبان، األرضية الكرة تغطي التي الحيكية المصالح لحفظ

                                                           
(. دكر المؤسسات األمريكية في تنفيذ السياسات الخارجية لمكاليات المتحدة 2013)أبك غنيـ، محمد أحمد. ) 32

 (.19األمريكية في فمسطيف. رسالة ماجستير غير منشكرة، أكاديمية اإلدارة كالسياسة بغزة، ص 
ستراتيجية األمف إ(. أكلكية السياسة الخارجية األمريكية في ضكء 2016ؿ يكناف. ))ميخائيؿ، شيرم ميخائي 33

القكمي األمريكي. المركز الديمقراطي العربي لمدراسات االستراتيجية كالسياسية كاالقتصادية. لممزيد أنظر الرابط: 
http://democraticac.de/?p=35950.) 

ألمف القكمي األمريكي: دبمكماسية متعددة األطراؼ. شبكة (. استراتيجية ا2010)حسيف، غازم فيصؿ. ) 34
 (.http://www.albasrah.net/ar_articles_2010/0610/qazi_24610.htmالبصرة لألبحاث، الرابط: 



40 
 

 عمى الحرب كتعتبر ،اعسكرين  المتحدة لمكاليات كالصديقة الحميفة القكات عمؿل ستراتيجياال
 (.35) المبدأيف ليذيف العممي التطبيؽ لجكىر الحقيقييف النمكذجيف بمثابة كالعراؽ أفغانستاف

أكثػر دكؿ العػالـ  مػف الكاليات المتحػدة األمريكيػة تعتبرالتنمية والرفاىية القتصادية: تحقيق  -3
ة االقتصادية، كالسيطرة عمى التجارة العالمية، كتسعى باستمرار لتحسػيف مكقفيػا مف حيث القك 

لػػػذا تسػػػعى  فػػػي عالقاتيػػػا بالػػػدكؿ األخػػػرل؛ اسػػػيناسي تصػػػادم، فقػػػكة اقتصػػػادىا منحيػػػا كزننػػػااالق
 كاتفاقػػػات تحقػػؽ ليػػػا القػػكة االقتصػػػادية ،باسػػتمرار لتكظيػػؼ سياسػػػاتيا الخارجيػػة لعقػػػد عالقػػات

(36). 

حيث الزالت تحافظ عمى أمنيا  ،االستراتيجيةحدة األمريكية حققت كثيرنا مف أىدافيا ات المتكالكالي
سياساتيا الخارجية كاف ليا  عسكرية كاقتصادية قد تمتد لعقكد، كبالتالي فإف   القكمي، كتمتمؾ قكةن 

قيؽ ذلؾ تح في أمنيا القكمي، كتعزيز ىيبتيا كتحقيؽ التنمية ألفرادىا، لكف يرل الباحث بأف   أثرنا
لـ يكف مف فراغ؛ بؿ كاف عمى حساب الحريات كاألخالقيات كالمبادئ التي تتبناىا الكاليات 

لمكاليات المتحدة  مف الدكؿ التي كانت تمثؿ تيديدنا إلى تراجع عديد المتحدة األمريكية، إضافةن 
 األمريكية مثؿ انييار االتحاد السكفيتي.

 مريكية: مستويات السياسة الخارجية األثالثًا

تتأثر عممية صنع السياسة الخارجية بعكامؿ متعددة منيا ما ىك متعمؽ بطبيعة العالقات 
الدكلية، كبنية النظاـ الدكلي كالضغكط الخارجية، كمنا ما يتعمؽ بقضايا كضكابط داخمية لمدكلة، 

رئاسية ال اقتصادية كسياسية كثقافية، كعناصر مؤثرة مختمفة مف الكاقع االجتماعي، فالقرارات ال
لما تعكسو القكل الداخمية  ياسة العالمية كاإلقميمية؛ ككفقناتنشأ مف فراغ، كلكف ضمف سياؽ الس

التي تؤثر في صنع السياسات، كمف ىنا تتعدد مستكيات تحميؿ السياسة الخارجية ألم نظاـ 

                                                           
، لمكاليات المتحدة األمريكية، عماف: دار الشػركؽ ستراتيجيكاالالسياسي (. الفكر 2009)فيمي، عبد القادر. ) 35

 (.79 – 78ص 

ستراتيجية األمف القكمي لمكاليات المتحدة األمريكية. مقاؿ منشكر فػي (. إ2010زيف العابديف. ) مد، محمد)مح 36
ـ، كمتػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػكفر عمػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػى الػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػرابط: 3/6/2010صػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػحيفة الػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػرأم العػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػاـ بتػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػاريخ: 

https://www.sudaress.com/rayaam/49486.) 
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قع ما ذكره لمكا أكثرىا تحقيقنا كالحظ أف   ،(، كاطمع الباحث عمى مجمكعة مف ىذه السياسات37)
 (:38، حيث حدد لمسياسة الخارجية ثالث مستكيات كىي )(ككف آيكنبيرم)

 بنية حيث الدكلية، لمكحدة الخارجية البيئة تأثير مف راالقر  كيتشكؿ :الدولي النظام مستوى -1
 كسياستيا الدكلة سمكؾ عمى نفسيا تفرض الخارجية تاكالمتغير  القكة فاكميز  الدكلي النظاـ

 ستعانةاال يتـ كىنا. القكمية بالده مصالح لحماية راالقر  لصانع تامحفز  ؿكتشك الخارجية،
 .التفسير في الدكلية العالقات نظريات ببعض

 السياسية، مؤسساتياك  ثقافتيا،ك  مجتمعيا، طبيعة مف الدكلة سمكؾ ينبع حيث :الدولة مستوى -2
 اىتمامان  التحميؿ في المستكل ىذا يكلي كبالتالي. ستبدادمالا أك طياديمقر ال كنظاميا

 المؤسساتك  الحككمة، شكؿك  ر،االقر  صناعة كعممية الخارجية لمسياسة الداخمية بالمحددات
ة قتصادياال البنيةك  السياسي، راالقر  صنع عممية في تساىـ التي السياسية باكاألحز 
 .ذلؾ كغير العاـ، مأكالر  ،ةيديكلكجياألك  ة،يالثقافك  جتماعية،كاال

 في الثقؿ ذات السياسية المؤسسات مف األميركية، المتحدة الكاليات حالة في كالككنجرس
 داز  فكمما .لمبالد الداخمية الشؤكف عمى ىيمنتو مف قكتو كتنبع الخارجية، السياسة صنع عممية
 السياسة تحديد عمى الككنجرس تأثير قكة دتاز  الداخمية، الشؤكف مع الدكلية القضية تشابؾ

 السياسة مجاؿ في رئيسي بشكؿ الككنجرس بيا عنىيي  التي المكاضيع كمف. األميركية الخارجية
 كما. المثاؿ سبيؿ عمى الخارجية المساعدات حجب أك كتقديـ المالية، المكازنات راقر كا   الخارجية،

 بشأف كتعقيباتيـ ئيـاآر  لىإ ستماعلال أجانب سياسييف أك كليفئمس يستضيؼ أف لمككنجرس يمكف
 (.39تفاعالت )ال تمؾ بشأف اراتالقر  تشكيؿ في تأثير لذلؾ كيككف يركية،األم الخارجية السياسة

 تقييدات مف الرغـ عمى المحصمة، في الدكلة قيادة قبؿ مفالقرارات  تتخذك  :الفردي المستوى -3
. العاـ مأكالر  السياسية باكاألحز  كالمؤسسات الضغط جماعات كتأثير الداخمية، المحددات

                                                           
، ص (. السياسة األمريكية كالثكرة المصرية، القاىرة2014)عبد الشافي، عصاـ. ) 37 : دار البشير لمثقافػة كالعمػـك
49) 

38 (Ikenberry, John. (1996). Introduction, in American Foreign Policy Theoretical 

Essays, ed. G. John Ikenberry New York: HarperCollins College Publishers, pp: 2-7). 
 (.65)عبد الشافي، مرجع سبؽ ذكره، ص  39
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 كأكلكياتو، أىدافوك  كمعتقداتو، كاتوار دا  ك  ر،االقر  صانع خصيةش المستكل ىذا يعالج كعميو
 .السياسية كتكجياتو الشخصية، عالقاتوك 

 اكتحديدن  األبيض، البيت في يكمف ماإن   المتحدة الكاليات في الخارجية السياسة صنعك 
 رسالككنج أف   ذلؾ. المتاحة البدائؿ بيف مف ختياراال في الرئيس، كشخص السياسية القيادة

 عمييا لمحكـ أصمح ىك مان  ا  ك  رسميا، أك السياسة كضع بكظيفة النيكض يستطيع ال األميركي
 (.40) عدمو مف كتأييدىا

 سميـ السيد كيعتبر. لمدكلة الخارجية السياسة لتفسير التحميؿ مستكيات تتداخؿ ما اغالبن ك 
 كفيـ الخارجية ةالسياس سمككيات دراسة مجاؿ في الرئيسية تاالتيار  أحد األحداث تحميؿ

 .(41) مضمكنيا

 مجمكعة أك كاحدة نظرية تكجد ال وأن   الكاضح مف" :الصدد ىذا في (آيكنبيرم) كيقكؿ
 تختمؼ تاالمتغير  فأىمية ،الحاالت جميع في لمتفسير أىمية األكثر تككف أفٍ  يمكف تاالمتغير  مف

 تككف المثاؿ، سبيؿ ىعم الدكلية األزمات حاالت ففي ؛لفيميا نسعى التي القضية باختالؼ
 أكثر يقظة الحككمة تبدم حيث أىمية، األكثر ىي الدكلي النظاـ مستكل عمى تاالمتغير 

 .الداخمي السياسي الضغط لتجاىؿ ااستعدادن  أكثر كتصبح الدكلي، النظاـ في كالفرص لمتحديات
 الخارجية ياسةالس تحديد في تطغى قد الداخمية تاالمتغير  فإف   خارجية أزمة غياب حاؿ في أما
(42.) 

 األمنية تاعتبار اال فإف   األكسط، الشرؽ في السياسية بالتحكالت يتعمؽ كفيما
 رئيس شخصية جانب لىإ كالدكلية، اإلقميمية القكة مكازيف في التغير لىإ إضافة كالجيكسياسية،

 العاـ مأالر ك  الداخمية السياسية كالضغكطات كاعتقاداتو، مدركاتو،ك  رؤيتو،ك  المتحدة، الكاليات
 عمى كلكف. (43) األميركية الخارجية السياسة تحديد عمى نفسيا تفرض عكامؿ جميعيا األميركي،

                                                           
40
 (.29، ص رجع السابؽ نفسوالم)عبد الشافي،  

41
 (.84(. تحميؿ السياسة الخارجية. القاىرة: النيضة العربية، ص 1998)السيد سميـ، محمد. ) 

42
 (Ikenberry, John. (1996). Introduction, pp: 9-10). 

43
بؽ مرجع سستراتيجية األمف القكمي األمريكي: دبمكماسية متعددة األطراؼ. إ(. 2010)حسيف، غازم فيصؿ. ) 

 ذكره(.
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 الخارجية السياسة تفسير في األساسية ليست ياأن   إال الداخمية، المحددات أىمية مف الرغـ
 الخارجية لبيئةبا متعمقة تاالقرار  اتخاذ في المؤثرة تاالمتغير  حيث الحالة، ىذه في األميركية
 .األكسط الشرؽ في كتحكالتيا اإلقميمية البيئةا كتحديدن  باألساس، المتحدة لمكاليات

 اآلتية كالضغكط الحكافز ءاإز  فعؿ كرد تتحدد قد الخارجية السياسة" أف   سميـ السيد كيقكؿ
 .(44) ".الخارجية البيئة مف

الكاليات المتحدة نحك القضايا  المتتبع لألحداث العالمية كاتجاىات كيرل الباحث بأف  
في المستكيات الثالث، فالكاليات ة الخارجية األمريكية يجد تفاعالن كبيرنا العالمية، كصنع السياس

المتحدة األمريكية تتعامؿ مع القضايا العالمية كتبني سياساتيا الخارجية بحسب مكضكع القضية 
عمى مكنكنات ىذه تسعى لفرض سيطرتيا ذاتيا، مع مراعاة مصالحيا، كمصالح الحمفاء، كذلؾ 

معب الدكر األكبر في القضايا المؤثرة، خاصة تمؾ المتعمقة بمنطقة ما تسعى لً  القضايا، كغالبنا
 بالعامؿ الدكلي كالمحمي كالدكلي.السياسة الخارجية األمريكية  تتأثرالشرؽ األكسط. 

ير خالفات بيف مؤسسة شخص الرئيس كقدراتو كتكجياتو السياسية، كىذا قد يظؿ ثٍ مً 
الرئيس كالككنغرس في  الظاىر بأف   الرئاسة كالككنغرس األمريكي، كرغـ ىذا االختالؼ إال أف  

ىذه الخالفات يتـ مناقشتيا لتظير الكاليات المتحدة  كمف كجية نظر الباحث بأف   اتجاه كاحد.
غرس لمكصكؿ إلى اسة كالككنلمتعاكف، كفي كؿ قضية يتـ كضع حدكد لمرئ األمريكية ككأنيا مثاؿه 

مف العكامؿ التي ساعدت الكاليات المتحدة األمريكية عمى بسط سيطرتيا عمى  نقاط التقاء، كىذه
 المستكل الدكلي.

 السياسة الخارجية األمريكية ستراتيجيةا: محددات رابًعا

ياسة في السياسة الخارجية ذات أىمية بالغة، كتعتبر جكىر الس االستراتيجيةيعد تشكيؿ 
الخارجية  السياسة استراتيجيةتميف بالسياسات الخارجية يرل أف  الخارجية، كككف الباحث مف المي

لمسياسة، كاختيار آليات ككسائؿ لتحقيقيا، كاختيار أنسب  االستراتيجيةتشكؿ تحديد األىداؼ 
 البدائؿ في التنفيذ.

                                                           
 (.84، ص مرجع سبؽ ذكره السيد سميـ،) 44
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يتعمؽ بتحديد األىداؼ  لمسياسة الخارجية بعديف: األكؿ أف   (بركس جينتميسكف)كيرل 
(، 45كالتكجيات كالخيارات، كالثاني عبارة عف عممية منظمة متكاممة تستيدؼ االختيار كالتنفيذ )
اقيا كترتبط السياسة الخارجية باألىداؼ كالمصالح القكمية، لكف تعدد المصالح القكمية كاتساؽ آف

لمحالة كالحدث  جية تتحدد كفقناكات السياسة الخار أد عمى صناع القرار، كما إف   يشكؿ عبئنا
 الدكلي، كمدتو الزمنية، كالقكل االقتصادية كالعسكرية التي تحكمو أك تتفاعؿ معو.

الرتباط السياسة الخارجية بالمصالح كاألىداؼ القكمية، قاـ الباحث باالطالع عمى  كنظرنا
 ىناؾى  ىناؾ اتفاؽ بأف   مجمكعة مف األدبيات المتعمقة بالمصالح القكمية األمريكية، كالحظ بأف  

 معمنة، كمصالح غير معمنة، كالبحث في ذلؾ بحاجة إلى دراسة متكاممة، خاصة كأف   مصالحه 
الكاليات المتحدة األمريكية مف أكثر الدكؿ الميتمة كالساعية نحك مصالحيا القكمية، كأكضح 

 (:46)أىـ المصالح القكمية األمريكية تتمثؿ باآلتي  أفٌ  (بركس جينتميسكف)

 بمختمؼ القكة أفٌ  تعتقد التي الكاقعية نظريات عمى رئيسي بشكؿمصمحة القكة  تقكـ: القكة -1
 كاستخداميا الرئيسية، النفكذ أكجو ىي قتصادية،كاال كالعسكرية كالدبمكماسية السياسية أشكاليا
 طيةاكالديمقر  القيـ، أىمية مف الرغـ كعمى. السالـ لتحقيؽ األفضؿ الكسيمة ىك رمصق بشكؿ
 .القكة تااعتبار  عمى أكلكية عطىتي  أف يجب ال ياأنٌ  إال اإلنساف، كحقكؽ

 تعطي كالتي كاإلمبريالية، قتصاديةاال النظريات عمى المصمحة ىذه كتستند: زدىاراال -2
 الدكؿ تكتسب كبالتالي ؛الخارجية السياسة تحديد في قتصاديةاال القكمية لممصالح األكلكية
 معيا العالقة شكؿ تحدد التي قتصادية،اال قيمتيا مف الدكلية لمكحدة بالنسبة أىميتيا
 .بالنفط الغنية بالدكؿ المتحدة الكاليات كعالقة تجاىيا، الخارجية كالسياسة

 صفيا لىإ بالكقكؼ المتحدة الكاليات تعيدت التي عتقاداتكاال كالمثؿ القيـ كتشمؿ: المبادئ -3
 أفٌ  تفترض كالتي طي،االديمقر  السالـ نظريةك طيةاالديمقر  نظريات عمى كتقكـ. العالـ في

 طيةاالديمقر  نشر فكرة الجدد المحافظكف كيتبنى. طيةاالديمقر  نشر خالؿ مف يتحقؽ السالـ
 .ريةصق بكسائؿ
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)Jentleson, Bruce W. (2007). American Foreign Policy: the Dynamics of Choice in 

the 21st Century (New York: W.W. Norton & company, p. 5). 
46

 (Jentleson. (2007). American Foreign Policy, pp: 4-16). 
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 عمػػى تؤكػػد التػػي الدكليػػة، المؤسسػػاتية نظريػػات عمػػى المصػػمحة ىػػذ كترتكػػز: العػػالمي السػػالـ -4
 مصػػػالح تشػػػكيؿ خػػػالؿ مػػػف عكبالشػػػ بػػػيف التعػػػاكف كتحقيػػػؽ ،الحػػػركب فػػػرص تقميػػػؿ إمكانيػػػة
 تسػػػػػكية فػػػػي العسػػػػػكرية ال الدبمكماسػػػػية الكسػػػػائؿ لػػػػػىإ كالمجػػػػكء الػػػػدكلي، النظػػػػػاـ فػػػػي مشػػػػتركة
 تخفيفيا بإمكانية تعتقد كلكف ؛الدكلي النظاـ فكضى النظرية تنفي ال حيث. الدكلية المنازعات
 .الدكلية كالمؤسسات كالمعاىدات، السممية، الكساطة تيجياتاستر ا خالؿ مف كتنظيميا

أمنيػػا كتسػػعى الكاليػػات المتحػػدة األمريكيػػة مػػف خػػالؿ سياسػػاتيا الخارجيػػة ترتيػػب أكلكيػػات 
كالدكليػػة، كيبقػػى  االسػػتراتيجيةعكس ىػػذه المصػػالح عمػػى قراراتيػػا تػػن كمصػػالحيا القكميػػة، كغالبنػػا مػػا

تػػػرل المكقػػؼ أك القضػػية المطركحػػة العامػػؿ األسػػاس فػػػي ترتيػػب األكلكيػػات كالمصػػالح السػػابقة، ك 
تعيػد ترتيبيػا مػا الكاليات المتحدة األمريكية ال تغيػر مصػالحيا القكميػة، إنٌ  أفٌ  (بادية الحاج حسيف)

 (.47لطبيعة المرحمة، كالمكقؼ الدكلي ) بحسب األكلكية نظرنا

ػاكتعد الكاليات المتحدة  بجكانػب األمػف القػكمي، التسػاع  األمريكية مػف أكثػر الػدكؿ اىتمامن
سػػػػاتيا، كامتػػػػداد عالقاتيػػػػا كشػػػػراكاتيا السياسػػػػية كالعسػػػػكرية، كلػػػػذلؾ تقػػػػدـ مصػػػػالحيا، كاتسػػػػاع مؤس
ذكر لممصالح القكمية، فعمى سبيؿ الػ ة نماذج حكؿ تغيير السياسات كفقناالكاليات المتحدة األمريكي

القيـ كالمبادئ كتعمؿ خمؼ كأمػاـ كعبػر حػدكدىا بػال قػيـ عنػدما  ال الحصر )أمريكا تتجاىؿ جميع
ىػػذه المعػػايير كالقػػيـ عنػػدما شػػعر  عػػب بػػكش االبػػف بجميػػعمنيػػا القػػكمي(. حيػػث تاليتعمػػؽ األمػػر بأ
 س كتداعيات كاذبة كاىية.كمي، بؿ قاـ بحركب عالمية عمى أسباىتزاز األمف الق

بيذه القيـ، رغػـ قيامػو بعػدد مػف المجازفػات  لرئيس باراؾ أكباما أكثر التزامنالكف تعد فترة ا
بػػاراؾ أكبامػػا كػػاف  اء إدارة أكبامػػا تكمػػف فػػي جانػػب آخػػر، كىػػي أفٌ كالممارسػػات العسػػكرية، لكػػف ذكػػ

يييئ الظركؼ كاألجكاء لممارساتو العسكرية؛ كعمى سبيؿ المثاؿ قادت الكاليات المتحدة األمريكية 
، اسػريعن  ايػة حقػكؽ اإلنسػاف، كحققػت انتصػارناحممة اإلطاحة بالقذافي تحػت مظمػة الديمقراطيػة كحم

حقػػػكؽ  اإلطاحػػػة بالقػػػذافي لػػػـ تحػػػـً  أفٌ  ف الحقنػػػاىػػػذه القػػػرارات، لكػػػف تبػػػيٌ  كحظػػػي بتأييػػػد عػػػالمي فػػػي
األكضػاع الميبيػة فػي تػدىكر مسػتمر كنزاعػات متعػددة ىػذا مػف جانػب، كمػف  اإلنساف؛ خاصػة كأفٌ 
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تمػػؾ الحممػػة أسػػفرت بتشػػريد بعػػض القبائػػؿ، كقيتًػػؿ بسػػالح ىػػذه الحممػػة عديػػد مػػف  جانػػب آخػػر فػػإفٌ 
 األبرياء.

السياسػػػة الخارجيػػػة األميركيػػػة خػػػالؿ فتػػػرة الػػػرئيس بػػػاراؾ أكبامػػػا بالنظريػػػة تفسػػػير  لػػػذا فػػػإفٌ 
الكاقعيػة كالنظريػة الميبراليػة. فتتبنػى اإلدارة األمريكيػة الكاقعيػػة مػع بعػض الػدكؿ كتنػأل عػف التػػدخؿ 
فػػػي شػػػؤكنيا الداخميػػػة، كفػػػي المقابػػػؿ تسػػػعى الميبراليػػػة لكضػػػع ضػػػكابط عمػػػى انتيػػػاؾ القػػػيـ كحقػػػكؽ 

 أفٌ  (جكنثػاف شػيت)شػرعف تػدخميا بالشػؤكف الداخميػة لمػدكؿ. كفػي ىػذا الصػدد يػرل اإلنسػاف كىػذا يي 
اعتبارات األمف خالؿ فتػرة الػرئيس بػاراؾ أكبامػا تعالػت عمػى المصػالح األخػرل، كلجػأت فػي أكثػر 

فٌ   (.48ضممت اآلخريف بأىدافيا األخالقية ) مرة القيـ حتى كا 

امػا الخارجيػة يمكػف تفسػيرىا مػف خػالؿ سياسػات أكب أفٌ  (ركبػرت كػكتنر)كما يؤكد الكاتب 
االلتػزاـ بالمثػؿ العميػا، لكنػو تخمػى عنيػا  اأكباما حاكؿ جاىدن  أفٌ  (ككتنر)النظرية الكاقعية، كأضاؼ 

حاؿ كجدىا غير قابمة لمتحقيؽ، كركز أكثر عمػى خدمػة مصػالح الكاليػات المتحػدة األمريكيػة حتػى 
فٍ  مػػع أنظمػػة بغيضػػة مثػػؿ إيػػراف، كالكصػػكؿ إلػػى  كػػاف ذلػػؾ يعنػػي صػػنع السػػالـ كعقػػد االتفاقػػات كا 

األمػػػر ال يتعػػػارض مػػػع  لػػػراىف كػػػاإلخكاف المسػػػمميف، كذلػػػؾ طالمػػػا أفٌ اتفاىمػػػات مػػػع قػػػكل الكضػػػع 
أكبامػػا اسػػتخدـ الدبمكماسػػية كػػأداة مػػف  كاختػػتـ حديثػػو إلػػى أفٌ  ،مصػػالح الكاليػػات المتحػػدة األمريكيػػة
مف خيار القػكة كالسػيطرة كخيػار أكؿ مثممػا اعتمػده  ا أكؿ، بدالن أدكات ممارسة النفكذ السياسي خيارن 

 (.49سابقو بكش االبف )

  

                                                           
48 (Jonathan Chait. (2014). What Is Obama's Foreign Policy Ideology, New York News 

and Politics, March 6, 2014, http://nymag.com/daily/intelligencer/2014/03/what-is-

obamas-foreign-policy-ideology.html). 
49 (Kuttner, Robert. (2013). Obama's Foreign-Policy Realism, The American Prospect, 

September 25, 2013, http://prospect.org/article/obama%E2%80%99s-foreign-policy-

realism) 
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 المبحث الثاني

 تجاه الشرق األوسط السياسة الخارجية األمريكية مالمح

 تمييد:

 تعد القضية الفمسطينية محكر اىتماـ اإلدارات المتعاقبػة لمكاليػات المتحػدة األميركيػة، ألفٌ 
ػػا يمػػر  السػػتقرار فػػي منطقػػة الشػػرؽ األكسػػط كرعايػػة المصػػالح يجػػب أفٌ ا أفٌ  العػػالـ أجمػػع يعمػػـ تمامن

عبػػػػر القضػػػػية الفمسػػػػطينية، ككنيػػػػا قضػػػػية العػػػػرب كالمسػػػػمميف األكلػػػػى، رغػػػػـ تراجعيػػػػا فتػػػػرات عػػػػف 
األكلكيات اإلقميمية كالعالمية، كذلؾ قد يككف النشغاليـ بقضايا استحدثت مثؿ الثكرات العربية، أك 

 يا سرعاف ما تعكد إلى الساحة الدكلية.ف؛ إال أنٌ الحرب عمى العراؽ كأفغانستا

 ي السياسة الخارجيػة األمريكيػة فػإفٌ ف هكككف الدراسة الحالية تيتـ باإلعالـ األمريكي كدكر 
كالتػػػي فػػػاز بيػػػا ترامػػػب عمػػػى ىػػػيالرم  ،(ـ2016)االنتخابػػػات األمريكيػػػة  عػػػف كثػػػبو  الباحػػػث تػػػابعى 

نػػو ال يكػػاد يخمػػك أم حمػػالت االنتخابيػػة، كاسػػتنتج أٌ كمينتػػكف، كاسػػتقرأ بعػػض األفكػػار كالتكجيػػات كال
التػي  كاالسػتراتيجيةلممرشػحيف القضػية الفمسػطينية  خطاب سياسي أك انتخابي مكجو لمقكل الدكليػة

فٍ  الفمسػػطينية  القضػػيةى  ىػػذا عمػػى شػػيء إنمػػا يػػدؿ عمػػى أفٌ  دؿٌ  يتبناىػػا لمتعامػػؿ مػػع ىػػذه القضػػية، كا 
 ية األمريكية.السياسة الخارجمحاكر مف محكره ميـ ه 

العػػرب األكلػػى، كقضػػية اإلسػػالـ كالمسػػمميف،  القضػػية الفمسػػطينية قضػػيةى  كعمػػى اعتبػػار أفٌ 
كمعظػػػـ دكؿ الشػػػرؽ األكسػػػط، كػػػاف لزامػػػان التعػػػرؼ إلػػػى السياسػػػة الخارجيػػػة األمريكيػػػة فػػػي الشػػػرؽ 

 األكسط، ثـ االنتقاؿ إلى القضية الفمسطينية في السياسة الخارجية األمريكية.

 الشرق األوسط تجاهلسياسة الخارجية األمريكية شاط ان: أوًل 

الكاليػػػات المتحػػػدة  أفٌ  بالسياسػػػة الخارجيػػػة األمريكيػػػة إلػػػى تشػػػير معظػػػـ األدبيػػػات المتعمقػػػة
باديػة )ف ؿ الحػرب العالميػة الثانيػة، حتػى إاألمريكية لـ يكف ليػا دكر فاعػؿ فػي الشػرؽ األكسػط قبػ

عزلػػػة عػػػف العػػػالـ  فػػػي تحػػػدة األمريكيػػػة كانػػػت تعػػػيشالكاليػػػات الم دت عمػػػى أفٌ أٌكػػػ (الحػػػاج حسػػػيف
حيػػث لػػـ تربطيػػا مصػػالح بالعػػالـ الخػػارجي، ككانػػت حركػػة التجػػارة كالسػػفر إلػػى الكاليػػات الخػػارجي 
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االنتصػػار الػػذم خرجػػت منػػو الكاليػػات المتحػػدة األمريكيػػة  فٌ (، كبػػرأم الباحػػث إ50)المتحػػدة صػػعبة 
خػػالؿ الحػػرب العالميػػة الثانيػػة، كظيكرىػػا قػػكة عالميػػة عظمػػى أتػػاح ليػػا فرصػػة التػػدخؿ فػػي قضػػايا 

االنتصػػػار، كمػػػف ثػػػـ اسػػػتغمت الكاليػػػات العػػػالـ الخػػػارجي. كذلػػػؾ لالسػػػتفادة قػػػدر اإلمكػػػاف مػػػف ىػػػذا 
المتحػػدة األمريكيػػة ىػػذه المكاقػػؼ لفػػرض ىيمنتيػػا عمػػى العػػالـ كالتػػدخؿ المباشػػر بسياسػػات كاضػػحة 

يػػػا كانػػػت كالزالػػػت تسػػػيطر عمػػػى معظػػػـ المؤسسػػػات العالميػػػة كالدكليػػػة، بالقضػػػايا الدكليػػػة، حتػػػى أنٌ 
 حرب.كتييمف عمى االقتصاد العالمي، كىذا نتاج انتصارىا خالؿ ال

ىارفػارد سػتيفاف )أستاذ العالقات كالسياسات الدكلية في جامعة  كما لفت انتباه الباحث أفٌ 
الكاليػػات المتحػػدة األمريكيػػة تجػػاه الشػػرؽ األكسػػط لػػـ تتغيػػر  اسػػتراتيجية تحػػدث صػػراحة بػػأفٌ  (كالػػت

 أفٌ  مػف ، عمى الػرغـاستراتيجيةألخيرة، كىي تنبع مف ثالث مصالح بشكؿ جكىرم عبر السنكات ا
 الشرؽ األكسط ال ييـ الكاليات المتحدة األمريكية عمى المستكل المستقبمي.

: الحفاظ عمى تدفؽ النفط كالغاز مف المنطقة إلى االستراتيجيةالمصالح  أفٌ  (كالت)كذكر 
األسكاؽ العالمية، كالحفاظ عمى استقرار االقتصاد العالمي، كالتقميؿ مف خطػر اإلرىػاب المنػاىض 

تحػػدة األمريكيػػة كمنػػع انتشػػار أسػػمحة الػػدمار الشػػامؿ، كىنػػاؾ مصػػالح معنكيػػة، تتمثػػؿ لمكاليػػات الم
 (.51بتعزيز حقكؽ اإلنساف كالتعددية كضماف بقاء إسرائيؿ كأمنيا )

فػػي  االسػػتراتيجيةالتطمعػػات األخالقيػػة، كالحقػػائؽ ىنػػاؾ مفاضػػمة بػػيف  أفٌ  (كالػػت)كيضػػيؼ 
( )ككنػػدليزا رايػػػسيرة الخارجيػػة األمريكيػػة السػػابقة السياسػػات الخارجيػػة األمريكيػػة، كفػػي مقابمػػة لػػكز 

الشرؽ األكسط األكلكية عمػى كػؿ مػا سػكاه فػي مجػاؿ االسػتقرار لػدل صػناع  يى طً عٍ قالت: "لطالما أي 
 (.52القرار األمريكي" )

 

                                                           
 (.23)الحاج حسيف، مرجع سبؽ ذكره، ص  50

51 (Walt, Stephen M. (2013). U.S. Middle East Strategy: back to balancing, Foreign 

Policy, November 21, 2013, 

http://www.foreignpolicy.com/posts/2013/11/21/us_middle_east_strategy_back_to_ba

lancing). 
52 (Rice, Condoleezza. (2005). "Interview with the Washington Post," The Washington 

Post, March 25, 2005. http://www.washingtonpost.com/wp-dyn/articles/A2015-

2005Mar25.htm1). 
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 : مالمح السياسة الخارجية األمريكية تجاه الشرق األوسطثانًيا

مع قيمنا كمثمنا العميا،  رساتنا لـ تتطابؽ دائمان "إف سياساتنا كمما :(ىيالرم كمينتكف)تقكؿ 
عمػػى حسػػاب قضػػايا أخػػرل منيػػا  االسػػتراتيجيةككمػػة األكلكيػػة لألمػػف كالمصػػالح عطػػي الحتي  فغالبنػػا

يـ فػي مناىضػة ملػدع لبعض األنظمة المستبدة يػأتي نظػرناحقكؽ اإلنساف، كدعـ الكاليات المتحدة 
كاليػػػات المتحػػدة األمريكيػػػة بحاجػػػة إلػػى تحقيػػػؽ التػػػكازف كال ، فالكمسػػػتقبالن  اكحاضػػرن  الشػػيكعية سػػػابقنا

ا الحتػػكاء الشػػرؽ األكسػػط فػػي الصػػراع مػػع الشػػيكعية، تحتػػاج الييمنػػة عمػػى المنطقػػة بنفسػػيا، سػػعين 
ف مكاطنييػا الكاليات المتحدة األمريكية قامت كستقـك بعمؿ دائـ لتحقيػؽ أمػ أف   (كمينتكف)كتضيؼ 

ى لػػك تطمػػب األمػػر العمػػؿ كالتعػػاكف مػػع أنظمػػة عمػػى خالفػػات تٌػػسػػتراتيجية حكتعزيػػز مصػػالحيا اإل
عميقة مع الكاليات المتحدة األمريكية، ثـ انتقمت لمحديث عف مبدأ )يجب إلقاء نظرة عمى الصكرة 

 (.53الكاممة( )

كىػػػذا يكضػػػح مالمػػػح السياسػػػة الخارجيػػػة األمريكيػػػة لمػػػرئيس بػػػاراؾ أكبامػػػا؛ حيػػػث اعتبػػػرت 
سية ال تؤثر في عالقة الكاليات المتحدة األمريكية باألنظمة كالحككمات، الخالفات السيا إدارتو أفٌ 

 بنى عمى أساس المصالح األكثر أىمية كاألكلكيات خاصة األمنية منيا.السياسات الخارجية تي  كأفٌ 

حيػػث تبنػػت الكاليػػات المتحػػدة األمريكيػػة بعػػد الحػػرب البػػاردة مباشػػرة أجنػػدة كقضػػايا تحػػت 
بػػػػيف األغنيػػػػاء كالفقػػػػراء، كتسػػػػتيدؼ نشػػػػر العكلمػػػػة كالفكػػػػر االقتصػػػػادم  كةشػػػػعار سػػػػبؿ تقميػػػػؿ الييػػػػ

سػػـ بالتكسػػع كالقيػػادة الرأسػػمالي، كبنػػاء أسػػس لالزدىػػار العػػالمي فأصػػبحت السياسػػات األمريكيػػة تتٌ 
ثمنػػا ال تمزمنػػا مصػػالحنا كمي  عمػػى ذلػػؾ بقكلػػو: "إفٌ  (جنتمسػػكف)د المطمقػػة لمنظػػاـ العػػالمي، حيػػث أٌكػػ

زمنػا بالقيػادة". ككػاف يعنػي فػي ذلػؾ أف الكاليػات المتحػدة األمريكيػة لتحقيػؽ بالتدخؿ كحسب، بؿ تم
 تتدخؿ كتحقيؽ القيادة. مصالحيا عمييا أفٍ 

                                                           
53 (Clinton, Hillary Rodham. (2014). Hard Choices - New York: Simon & Schuster, p. 

565). 
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كمينتػػػكف(  المسػػػاعد األسػػػبؽ لشػػػؤكف األمػػػف القػػػكمي )عيػػػد بيػػػؿ (ني الؾك طػػػأن)كػػػذلؾ أكػػػد 
: اد السػكؽ كذلػؾ لمػا لػو "إف مف كاجبنا تعزيز الديمقراطية كالتكجو نحك اقتصػ األفكار السابقة قائالن

 (.54مف انعكاسات تتعمؽ بحماية مصالحنا كأمننا" )

الكاليػػات المتحػػدة األمريكيػػة تتبنػػى أجنػػدة العكلمػػة  يػػرل الباحػػث بػػأفٌ  ،ممػػا سػػبؽ كانطالقنػػا
منيػػػػا الميبراليػػػػة  ،التػػػػي تحمميػػػػا تحػػػػت مسػػػػميات مختمفػػػػة ،كالحريػػػػات كحقػػػػكؽ اإلنسػػػػاف كالشػػػػعارات

كالسػػػعي الحثيػػػث كراء بنػػػاء نظػػػاـ عػػػالمي أحػػػادم  ،تيجيات لمييمنػػػةسػػػتراصػػػادية مػػػا ىػػػي إال إاالقت
 السياسات الخارجية األمريكية تسير نحك أمركة العالـ. القطب، أم أفٌ 

كلقػػػد حققػػػت السياسػػػات الخارجيػػػة األمريكيػػػة بعػػػد الحػػػرب البػػػاردة نجاحػػػات مختمفػػػة، حيػػػث 
سيطرت عمى منافذ الػنفط،  ىيمنت عمى قرارات عديد مف األنظمة في منطقة الشرؽ األكسط، كما

أيمػكؿ سػبتمبر/  11)كاستطاعت تحكيؿ العالـ إلى حد ما لقطب كاحػد. لكػف مػع أحػداث كىجمػات 
 أحػػػدثت الكاليػػػات المتحػػػدة األمريكيػػػة ثػػػكرة فػػػي سياسػػػاتيا الخارجيػػػة، حيػػػث اعتبػػػرت أفٌ  (ـ2001
ػػاسػػتراتيجي األكثػػر إلاية تمػػس األمػػف القػػكمي كىػػك اليػػدؼ القضػػ ىػػذه السياسػػات  ، كاسػػتندتإلحاحن

عمى أساس الديمقراطية أفضؿ مسار لضماف االستقرار كاألمف العالمي حسػبما أشػار جػكرج بػكش 
 (.55ـ( )2003االبف في خطابو الشيير أماـ الصندكؽ القكمي لمديمقراطية عاـ )

 بعػض فأثبتػت الػديمقراطي، كالحكػـ يتعػارض ال اإلسػالـ أفٌ  لمجميع اكاضحن  يككف أفٍ  د  البي 
فٌ  كاألمػػف، الرفػػاه يحقػػؽ الػػديمقراطي التقػػدـ أفٌ  اإلسػػالمية الػػدكؿ  الديمقراطيػػة تحقيػػؽ فػػي اإلخفػػاؽ كا 
ن   الديف، أك الثقافة في يكمف ال األكسط الشرؽ في  لألنظمػة، كاالقتصػادم السياسػي الػنيج في ماكا 

 ةالثػػكر  باتجػػاه امحكرينػػ منعطفنػػا يشػػكؿ أفٍ  شػػأنو مػػف األكسػػط الشػػرؽ قمػػب فػػي حػػر عػػراؽ كتأسػػيس
 األمػف، لنػا يضػمف لػـ األكسػط الشػرؽ فػي الديمقراطيػة غياب مع التكيؼك ...  العالمية الديمقراطية

 القابػؿ كالعنؼ لالستياء بؤرة سيبقى وفإن الحريات، فيو تزدىر ال مكاننا األكسط الشرؽ ظؿ كطالما
 المتحػدة يػاتالكال تبنت لؾذ كألجؿ الراىف، الكضع باستمرار القبكؿ التيكر مف كسيككف لمتصدير،

                                                           
54 (Lake, Anthony. (1993). Assistant to the President for National Security Affairs. 

"From Containment to Enlargement," Washington, D.C: Johns Hopkins University 

School of Advanced International Studies). 
55 (Bush, George W. (2003). President Bush Discusses Freedom in Iraq and Middle 

East, The White House, November 8, 2003. http://georgewbush-

whitehouse.archives.gov/news/releases/2003/11/20031106-2.html). 
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 الشػػػػرؽ فػػػي الحريػػػػة كتعزيػػػز لنشػػػر قػػػػدٌما تػػػدفعي  سػػػػتراتيجيةإ سػػػياؽ فػػػي جديػػػػدة سياسػػػات األمريكيػػػة
 .األكسط

قامػػت كزيػرة الخارجيػػة  ،كبعػد ىػذا الخطػػاب كالػذم مػػزج بػو بػػكش االبػف العديػػد مػف األكراؽ
اىرة قالػػػػت رايػػػػس بإلقػػػػاء محاضػػػػرة فػػػػي الجامعػػػػة األمريكيػػػػة بالقػػػػ اككنػػػػداليز  - آف ذاؾ - األمريكيػػػػة
)أم خػػػالؿ كبعػػػد الحػػػرب  القػػػرف الماضػػػي"إف الكاليػػػات المتحػػػدة األمريكيػػػة سػػػعت خػػػالؿ  :خالليػػػا

راطيػػة، لكننػػػا ننػػتيج اليػػػـك البػػاردة( إلػػى تحقيػػػؽ االسػػتقرار فػػػي الشػػرؽ األكسػػػط عمػػى حسػػػاب الديمق
 (.56يدعـ تطمعات الشعكب لمديمقراطية" ) أسمكبنا آخر

اإلدارة األمريكيػػة فػػي عيػػد  أفٌ "(: 57) (غػػارم سػػؾ)د كحػػكؿ سياسػػات أكبامػػا الخارجيػػة أٌكػػ
التطػرؼ  الػرئيس بػاراؾ أكبامػا خططػت سياسػاتيا عمػى الفتػرتيف تجػاه دكؿ المنطقػة مػف منطمػؽ أفٌ 

كعدـ االسػتقرار فػي الشػرؽ األكسػط ينبػع مػف طبيعػة األنظمػة كالػنيج السياسػي، كالقمػع، كاحسػاس 
إلى سكء األكضػاع االقتصػادية كاالجتماعيػة،  ا إضافةن الفرد بفقداف الكرامة بدفعو إلى التطرؼ، ىذ

كاسػػػتحدثت الكاليػػػات المتحػػػدة األمريكيػػػة خػػػالؿ كاليػػػة أكبامػػػا األكلػػػى كالثانيػػػة كسػػػائؿ تػػػأثير جديػػػدة 
 (غػارم سػؾ )لتعزيز نفكذىا في الشرؽ األكسط، مف خػالؿ إعػادة ىيكمػة النظػاـ األمنػي، كيضػيؼ

الؿ كاليػػػة أكبامػػػا عمػػػى األنظمػػػة فػػػي الشػػػرؽ األكسػػػط الكاليػػػات المتحػػػدة األمريكيػػػة ضػػػغطت خػػػ أفٌ 
 إلجراء إصالحات داخمية كتغييرات ديمقراطية تجعؿ األنظمة أكثر استجابة لتطمعات الشعكب.

أكبامػػا انػػػتيج سياسػػات خارجيػػػة ضػػاغطة عمػػػى األنظمػػة قبػػػؿ الثػػكرات العربيػػػة  بمعنػػى أفٌ 
رفػػاه الفػػرد كالمجتمػػع يحقػػؽ االسػػتقرار  فٌ و يػػؤمف بػػأألٌنػػ ،إلجػػراء تعػػديالت فػػي سياسػػاتيا الديمقراطيػػة
و كػػاف بصػػدد تقمػػيص عػػدد الجنػػكد األمػػريكييف فػػي العػػراؽ، فػػي منطقػػة الشػػرؽ األكسػػط، خاصػػة كأٌنػػ

 ىذا لـ يشفع ليا أماـ الشعكب. كأفغانستاف، كأخذت بعض األنظمة برأم كضغكط أكباما لكفٌ 

                                                           
 كزيػػرة الخارجيػػة األمريكيػػة ككنػػدكليزا رايػػس بالجامعػػة األمريكيػػة بالقػػاىرة، ة(. محاضػػر 2005)مصػػطفى، ىالػػة. ) 56

: اإللكتركنػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػي ، الػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػرابط/ تمػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػكز يكليػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػك1 األىػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػراـ الرقمػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػي،
http://digital.ahram.org.eg/articles.aspx?Serial=815019&eid=1894) 

محمػػؿ السياسػػي لشػػؤكف الشػػرؽ األكسػػط كعمػػؿ فػػي مجمػػس األمنػػي القػػكمي األمريكػػي فػػي عيػػد الرؤسػػاء جيرالػػد  57
 فكرد كجيمي كارتر كركنالد ريغاف.
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ا مقراطيػة لػـ تكػف اختيػار العػالـ مسػألة الدي أفٌ  (شاكر النابمسػي)مع ما سبؽ يرل  كانسجامن
مف قبؿ الغرب  ان تدفع الدكؿ كالشعكب إليو دفعناالعربي كدكؿ الشرؽ األكسط بقدر ما أصبحت قدر 

األنظمة في الشرؽ األكسط لػـ تػؤمف بالديمقراطيػة  (. بمعنى أفٌ 58مف أجؿ التعايش مع اآلخريف )
 لكنيا أجبرت عمييا.

صػػت بػػو أجنػػدة لخٌ  لػػت بخطػػابو دٍ أى  زارة الخارجيػػةى ك  منصػػبى  (ىػػيالرم كمينتػػكف) كعنػػد تكلػػت
 التقميديػػة، الصػػيغ إطػػار خػػارج التفكيػػر لػػىإ أكبامػػا قادنػػا لقػػد" السياسػػة الخارجيػػة األمريكيػػة بقكليػػا:

 ـاحتػػر كاال المشػػتركة كالقػػيـ المصػػالح أسػػاس عمػػى الشػػعكب مػػع طانخػػر اال مػػف جديػػدة مرحمػػة ليدشػػف
 األمػـ عمػى الصػعب مػف بػات التػي التحػديات، مكاجيػة عمػى متكافػؽ عػالـ بناء أجؿ مف ؛المتبادؿ
 لإلقنػاع كقدرتنا قكتنا استغالؿ خالؿ مف ؛أميركا بدكف مكاجيتيا متعذر ىك كما منفردة، مكاجيتيا
 مزيػػد باتجػػاه كسػػنقكد ،التحػػديات لمكاجيػػة كاتاشػػر  كخمػػؽ الػػدكلييف، كالفػػاعميف الػػدكؿ بػػيف كالتشػػبيؾ

 كاتاالشػر  متعػدد عالـ كباتجاه الدكلييف، الفاعميف مف ممكف ددع أكبر بيف التنافس ال التعاكف مف
 بحاجػػة نحػػف نػػنجح كلكػػي ،السػػمبييف الفػػاعميف تيمػػيش شػػأنو مػػف التعػػاكف ىػػذا... القطبيػػة متعػػدد ال
 أكلئػؾ مػع حتػى طانخػر كاال الشعكب، مع التعاكف عمى تقكـ التي" الذكية القكة" أدكات استخداـ لىإ

 التقميديػة؛ القػكة أدكات لػىإ باإلضػافة األميركيػة، لمقػكة كدعامة التنمية مىكع معنا، يتفقكف ال الذيف
 كاالقتصادية". العسكرية

السياسات الخارجية األمريكية تختمؼ مف حيف آلخر، رغـ  كمف خالؿ ما سبؽ يتضح أفٌ 
ة كػػاف اإلدارات األمريكيػػة المتعاقبػػة بعػػد الحػػرب العالميػػة الثانيػػ تقػػارب المصػػالح االسػػتراتيجية لكػػفٌ 
ؤيػػػػػة يػػػػػتـ صػػػػػياغة السياسػػػػػات كتبنػػػػػي ليػػػػػذه الر  األكسػػػػػط، ككفقىػػػػػا لكػػػػػؿ منيػػػػػا رؤيتيػػػػػا تجػػػػػاه الشػػػػػرؽ

 كاألدكات التي يمكف تطبيقيا لتحقيؽ األمف كاالستقرار. ستراتيجياتاال

 

                                                           
ات الثػػكرة العربيػػة: لكػػي ال تتحػػكؿ الثػػكرات إلػػى أزمػػات، بيػػركت: المؤسسػػة (. تحػػدي2012)النابمسػػي، شػػاكر. ) 58

 (.122العربية لمدراسات كالنشر، ص 
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 قضية الفمسطينيةمحددات السياسة الخارجية األمريكية تجاه ال: الفصل الرابع

 تمييد:

فػػي القضػػية الفمسػػطينية، كلقػػد طرحػػت  حػػدة األمريكيػػة أكثػػر القػػكل تػػأثيرناد الكاليػػات المتع ػػتي 
 الكاليػػات المتحػػػدة األمريكيػػػة مبػػادرات عػػػدة لحػػػؿ الصػػػراع الفمسػػطيني اإلسػػػرائيمي، كعمػػػى الػػػرغـ أف  

تطبيػؽ تمػؾ المبػادرات عمػى أرض  يا لـ تنجح فيجميع المبادرات كانت منحازة إلى إسرائيؿ إال أن  
 كلـ تضغط عمى إسرائيؿ بتنفيذىا. الكاقع،

في الكساطة بيف فمسطيف  يات المتحدة األمريكية تمعب دكرنا ميمناكمنذ اتفاقية أكسمك كالكال
سػػرائيؿ، ككجيػػت الكاليػػات المتحػػدة األمريكيػػة سياسػػاتيا الخارجيػػة تجػػاه القضػػية الفمسػػطينية نحػػك  كا 

إلػى خارطػة الطريػؽ كحػؿ  صػكالن ، كمػف ثػـ كامػب ديفيػد، ك يا اتفاؽ غػزة أريحػا أكالن تعددة منحمكؿ م
الدكلتيف. لكػف معظػـ ىػذه السياسػات لػـ تػنجح فػي ترجمػة التفاىمػات عمػى أرض الكاقػع، بػؿ زادت 

 ا تجاه الفمسطينييف.ممارسات إسرائيؿ عنفن 

اساتيا لخدمة مصالحيا كالكاليات المتحدة األمريكية كاحدة مف أكثر الدكؿ التي تكظؼ سي
األمف القكمي األكلكية األكلى لسياساتيا  القكمية، حيث تعتبر الكاليات المتحدة األمريكية أفن 

الخارجية، كما كتسعى الكاليات المتحدة األمريكية الحفاظ عمى شركائيا خاصة إسرائيؿ، كما 
 كتسعى إلى نشر الديمقراطية كحقكؽ اإلنساف بالطريقة التي تريدىا.

طبيعة أىداؼ استراتيجية الكاليات المتحدة األمريكية في منطقة الشػرؽ األكسػط خػالؿ  إفٌ 
كالية باراؾ أكباما تمثمت باسػتمرار التكجػو لسياسػة اإلدارات السػابقة مػع تغييػر فػي األدكات، حيػث 
سػػػعت إدارتػػػو إلػػػى الحفػػػاظ عمػػػى أمػػػف إسػػػرائيؿ كتعزيػػػز تفكقيػػػا السياسػػػي كالعسػػػكرم كاالقتصػػػادم، 

عػػػادة رسػػػـ كالسػػػ يطرة المباشػػػرة عمػػػى أىػػػـ مصػػػادر الطاقػػػة فػػػي المنطقػػػة خاصػػػة الػػػنفط العػػػالمي، كا 
خارطػػة القػػكل السياسػػية فػػي المنطقػػة، كغػػض البصػػر عػػف ممارسػػات إسػػرائيؿ خاصػػة فيمػػا يتعمػػؽ 
بالتيكيد كاستمرار االستيطاف رغـ رفض إدارة أكباما لالستيطاف لكنيا لـ تضغط عمى إسرائيؿ إلى 

ا فيما يتعمؽ بالحصار اإلسرائيمي المفركض عمػى قطػاع صحيحن  خذ إدارة أكباما مسارنافو، كلـ تتكق
، بمعنػػى أف مكاقػػؼ الكاليػػات المتحػػدة ىػػذا الحصػػار يمػػس حيػػاة المػػكاطنيف كحػػريتيـ غػػزة، رغػػـ أفٌ 
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األمريكية تجاه قضية الحصار لـ يكف منصفان لممكاطف الفمسطيني، كمنافيان لكافة الشرائع كالقكانيف 
 (.59) لدكليةا

درس العديػػد مػػف البػػاحثيف محػػددات السياسػػة الخارجيػػة األمريكيػػة كالحػػظ الباحػػث اتفػػاقيـ ك 
كلمكقكؼ عمى تمػؾ المحػددات قيسػـ الفصػؿ  .لى محددات داخمية كمحددات خارجيةعمى تقسمييا إ
 مباحث رئيسة. ةالرابع إلى ثالث

 المبحث األول

 المحددات الداخمية لمسياسة الخارجية األمريكية تجاه القضية الفمسطينية

 تمييد:

سػػػػرح الػػػػػدكلي، مػػػػف خػػػػػالؿ قكتيػػػػػا مفرضػػػػت الكاليػػػػػات المتحػػػػدة األمريكيػػػػػة نفسػػػػيا عمػػػػػى ال
كأصػػبحت القطػػب األىػػػـ فػػي النظػػاـ الػػدكلي، لػػذا ىنػػاؾ محػػػددات  االقتصػػادية كالعسػػكرية اليائمػػة،

ػػاكع القضػػايا، كتعتبػػر  ناعة سياسػػاتيا الخارجيػػة تجػػاه جميػػعفػػي صػػ ناصػػر أساسػػية تمعػػب دكرنا ميمن
ف كانػت تتراجػع مػف حػيف  القضية الفمسطينية مف أكثر القضايا التي تيتـ بيػا اإلدارة األمريكيػة، كا 

محكريػػة فػػي سياسػػات الكاليػػات المتحػػدة األمريكيػػة. كىنػػاؾ محػػددات  يػػا تبقػػى قضػػيةن آلخػػر، إال أن  
 باراؾ أكباما تجاه القضية الفمسطينية.األمريكية في عيد داخمية تؤثر في السياسة الخارجية 

 الرأي العام: أوًل 

 جميكر يعتنقيا التي اآلراء إلى يشير كىك ،المجتمع في الحقيقية القكة العاـ الرأم يعتبر
 أخرل كمماتب ،ككاعية متبادلة مناقشات بعد معينة قضية أك مسألة حكؿ اجتماعي ـحك أك ما،

 يكجد فقد معيف رأم عمى الناس كؿ يتفؽ أفٍ  الصعب مف كاف كلما ،الشعب إرادة ىك العاـ الرأم
 السائدة كالفكرة األغمبية رأم ىك العاـ الرأم فإف   ذلؾ كعمى ،البسيطة األقمية رأم ىك آخر رأم

                                                           
 (.17، ص مرجع سبؽ ذكره(. 2013)أبك غنيـ، محمد أحمد. ) 59
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 كنكع كنقاش جدؿ حكلو يحدث مكضكع إزاء ،مشتركة بمصالح يرتبطكف الناس مف ميكرج بيف
 (.60) المجتمع في كالتفاعؿ االحتكاؾ مف

و آراء الجميكر حكؿ مكضكع معيف قد الرأم العاـ عمى أنٌ ) زىير عابد( ؼ الدكتكركعرٌ 
عميو، بحيث  يككف فكرة، أك مشكمة، أك قضية، أك حدث، يثير اىتماـ ىذا الجميكر، كيؤثر

يقسمو إلى مؤيد كمعارض كمحايد، كيدفع ىذا الجميكر لمتعبير عف كجية نظره حكؿ ىذا 
 (.61) ر عمى صانع القرار إذا كاف محمينا، أك إقميمينا، أك دكليناالمكضكع، كالذم بدكره يؤث

 يـآرائ عف األفراد فييا يعبر التي المختمفة المكاقؼو كيعرؼ الباحث الرأم العاـ عمى أنٌ 
 لشخص أك معينة، لحالة امعارضن  أك امؤيدن  اتعبيرن  إلييـ تكجو دعكة عمى كبناءن  أنفسيـ، تمقاء مف

 احتماؿ عميو يترتب مما معيف كثبات ككثافة بنسبة االنتشار كاسعة أىمية ذم اقتراح أك معيف
عؿ كالمناقشة . كيتبمكر الرأم العاـ مف خالؿ الحكار، كالتفامباشر غير أك مباشر ما بعمؿ القياـ

آلراء مطركحة، كثمرة التفاعؿ الذم يحدث ممثالن  الرأم العاـ يعتبر محصمةن  كالجدؿ، كبالتالي فإفٌ 
 برأم األغمبية.

الرأم العاـ في الكاليات المتحدة األمريكية عبارة عف  أفٌ  (لككم كجينسبرج)كيرل 
فراد في الكاليات المتحدة األمريكية تجاه التي يتبناىا مختمؼ الجماعات كاألمجمكعة مف اآلراء 

(. كىناؾ أنكاع 62ة بصفة خاصة )ميمايا الجماىيرية الالنظاـ السياسي بصفة عامة، كالقض
 -(:63متعددة مف الرأم العاـ ذكرىا شيبة عمى النحك اآلتي )

 ما، قضية إزاء كآرائيا اتجاىاتيا عف الناس مف مجمكعة تعبير كىك :الظاىر العاـ الرأم -1
 .كالصراحة العالنية حيز إلى التعبير ىذا يخرج يثبح

                                                           

 (.252، ص مرجع سبؽ ذكره(. 2005)شيبة، شدكاف عمي. ) 60
اسو. الطبعة الثالثة. عماف: دار اليازكرم العممية (. الرأم العاـ كطرؽ قي2014)عابد، زىير عبدالمطيؼ. ) 61

 (32لمنشر كالتكزيع، ص: 

الحرية كالسمطة، القاىرة: مكتبػة الشػركؽ  –(. الحككمة األمريكية 2006)لككم، ثيكدكر كجينسبرج، بنياميف. ) 62
 (.456الدكلية، ص 

 (311 - 309 ، صمرجع سبؽ ذكره(. 2005) شدكاف عمي. شيبة،) 63
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 أك القانكف ضد ألنيا اتجاىاتيـ أك أرائيـ عف التعبير األفراد ييخش كىنا :الباطف العاـ الرأم -2
 .العالنية حيز إلى فيخرج الفرصة تتاح حتى اباطنن  يظؿ كقد االجتماعية، المعايير

 مف الناس يقؼ عندما أك التبمكر، عدـ حالة في الرأم عمى كيطمؽ :الكامف العاـ الرأم -3
 الظركؼ حسب ،باطف أك ظاىر إلى الكامف الرأم ذلؾ يتحكؿ كقد ا،سمبين  امكقفن  معينة قضية

 .االجتماعي التكتر أك الصراع مف أشكاؿ إلى الكامف العاـ الرأم يؤدم كقد كالمحددات،
 .قاليدكالت العادات مف كثباتو قكتو يستمد عندما :الثابت العاـ الرأم -4
 مف تمكنو بحيث كالرسكخ، الثبات مف كافية بدرجة يتمتع ال كالذم :المتغير العاـ الرأم -5

 .اإلعالمية أك اإلعالنية الحمالت لتأثير تعرضت ما إذا المقاكمة

 كليـ القادة، أك الصفكة رأم بو كيقصد امسيطرن  يككف قد الكيفية الكجية مف العاـ كالرأم
 يككف كقد العادم، لمشخص تتكفر ال قد الجماىير، جمكع عمى متأثيرل يمارسكنيا خاصة إمكانات
 يككف األحياف بعض كفي ما، مكضكع في المرجعية الجماعة رأم: بو قصدكيي  امستنيرن  العاـ الرأم
ر. األمك  تحميؿ أك شخصية أحكاـ إصدار عمى القادريف كغير العامة رأم كىك منقادان  العاـ الرأم

 (:64اليب التي يمكف أف تؤثر في الرأم العاـ كمنيا )كىناؾ مجمكعة مف األس

 بمختمؼ ،غرائزه كمحاكاة ،كجدانو كمخاطبة ،الجميكر إثارة عمى كيعتمد :اإلثارة أسمكب .1
 .كالغش كالمناكرة التضميؿ أساليب

ثارة كالمقصكد اليادؼ التكجيو كيعني :التحريض أسمكب .2  الناس نفكس في كالحمية النخكة كا 
 .ـألعدائي لمتصدم

 انتباه تحكيؿ إلى كالرأم النفكذ أصحاب يتجو عندما كيستعمؿ :االنتباه تحكيؿ أسمكب .3
 .أىميتو يمثؿ أك ثارالمي  المكضكع عف بديالن  تككف أخرل كمكاضيع مسائؿ إلى الجميكر

 أذىاف في المعمكمات لترسيخ أسمكب أفضؿ التكرار أف   اإلعالـ خبراء يؤكد :التكرار أسمكب .4
 جعنأ مف التكرار يعد لذلؾ اإلقناع، درجة إلى الجميكر يصؿ التكرار خالؿ فمف الجميكر،
 .العاـ الرأم لتغير األساليب

                                                           
(. العالقػػػات العامػػػة فػػػي المؤسسػػػة الصػػػحية الجزائريػػػة: دراسػػػة ميدانيػػػة بالمستشػػػفى 2009اسػػػيف. ))مسػػػيمي، ي 64

الجامعي ابف بػاديس قسػنطينة، رسػالة ماجسػتير غيػر منشػكرة، كميػة العمػـك االجتماعيػة كاإلنسػانية، جامعػة منتػكرم 
 (.189قسنطينة، الجزائر، ص 



59 
 

 المصارحة بإتباع المتمثؿ األخالقي الكاجب اعتماد في تمثؿكي :الحقائؽ طرح أسمكب .5
 .األزمات تخطي مف لتمكينيـ الجماىير كتعبئة المكضكعية الحقيقة كقكؿ كالشفافية

يػػػات المتحػػػدة يعبػػػر عػػػف الػػػرأم عػػػف نفسػػػو عبػػػر قنػػػكات منظمػػػة أىميػػػا األحػػػزاب كفػػػي الكال
السياسية، كجماعػات المصػالح، كالكسػائؿ اإلعالميػة، كمسػيرات االحتجػاج، كالفعاليػات كاألنشػطة، 
كيمػػارس بػػذلؾ الػػرأم العػػاـ دكره فػػي عمميػػة صػػنع القػػرار مػػف خػػالؿ قيامػػو بػػدكر داعػػـ أك منػػاىض 

األمريكية؛ كعمى الرغـ مف تبايف اآلراء بيف المختصيف بشأف مدل تأثير لسياسة الكاليات المتحدة 
عمػػػى أف كسػػائؿ اإلعػػػالـ  الجميػػػع يتفػػؽ كسػػائؿ اإلعػػالـ فػػػي تشػػكيؿ الػػػرأم العػػاـ األمريكػػي إال أفٌ 

 في تنشئة األفراد مف النكاحي الفكرية كالسياسية. تمعب دكرنا ميمنا

حػػدة مػف أىػـ المحػػددات كالعكامػؿ فػي صػػناعة كيعتبػر الػرأم العػاـ فػػي الكاليػات المتحػدة كا
السياسة الخارجية سكاء فيما يتعمؽ بانتخاب الرئيس أك ما ينكب عف الشعب في صناعة السياسػة 

(، كرجػع 65ىذا الدكر تقمص في عيد جػكرج بػكش االبػف ) أفٌ  (بربزات)الخارجية األمريكية؛ كيرل 
قمػػػػيص البعثػػػػات العسػػػػكرية فػػػػي العػػػػراؽ ت ف  عػػػػي فػػػػي كاليتػػػػي بػػػػاراؾ أكبامػػػػا، حيػػػػث إلكضػػػػعو الطبي

غالؽ سجف غكانتنامك كاف لمرأم العاـ األمريكي تأثير  بػاراؾ  فػي ذلػؾ، كأفٌ  ان كاضح ان كأفغانستاف، كا 
 أكباما تماشى مع الرأم العاـ في ذلؾ.

كيتبنى الرأم العاـ األمريكي بشػكؿ عػاـ مكاقػؼ مختمفػة حػكؿ القضػايا الفمسػطينية، أىميػا 
إسػػػرائيؿ الحميػػػؼ االسػػػتراتيجي لمكاليػػػات  ديمقراطػػػي كسػػػط أنظمػػػة ديكتاتكريػػػة، كأفٌ إسػػػرائيؿ بمػػػد  أفٌ 

إسػػػرائيؿ صػػػاحبة حػػػؽ تػػػاريخي فػػػي األرض  المتحػػػدة األمريكيػػػة فػػػي منطقػػػة الشػػػرؽ األكسػػػط، كأفٌ 
الفمسػػطينية، كمػػا دعػػـ ىػػذه المكاقػػؼ ضػػعؼ أك انعػػداـ الديمقراطيػػة فػػي البمػػداف العربيػػة كانتياكيػػا 

ة العالقػػة التاريخيػػة بػػيف الييكديػػة كالمسػػيحية، كبػػركز مػػا يعػػرؼ باليكسػػيحية، لحقػػكؽ اإلنسػػاف، كقػػك 
(، كاستغالؿ المػكبي Holocaustكتأثر المجتمع األمريكي بالمحرقة الييكدية المعركفة بمصطمح )

المجتمع الدكلي مذنب تجاه األقميػات الييكديػة كبالتػالي إشػعارىـ  الصييكني ليذه المحرقة عمى أفٌ 
 بالذنب.

                                                           
األمريكػػػي اىتمػػػاـ خػػػاص بالسياسػػػة الخارجيػػػة األمريكيػػػة  (. الػػػرأم العػػػاـ2007/ يكنيػػػك/ 8)بربػػػزات، فػػػارس. ) 65

كانتخابػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػات الكػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػكنغرس، مجمػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػة العػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػرب الدكليػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػة، الػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػرابط: 
http://www.almajalla.com/ListNews.asp?NewsID=1084&MenuID=25&&Ordering=.) 
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إلػى  ( أشػارراسمكسػيف )نتائج استطالع الرأم الذم أعده مركز ا لفت انتباه الباحث أفٌ كم
غالبيػػػػػة المجتمػػػػػع األمريكػػػػػي يؤيػػػػػدكف كقػػػػػؼ المسػػػػػاعدات عػػػػػف الفمسػػػػػطينييف، بنسػػػػػبة تجػػػػػاكزت  أفٌ 
التأكػػد، كأشػػار نفػػس  %( أجػػابكا بعػػدـ21%( إلػػى المحافظػػة عمييػػا، ككػػاف )20%(، كقػػاؿ )58)

%( مف المستطمعة آرائيـ يؤيدكف استمرار المساعدات إلػى إسػرائيؿ بينمػا 51أف ) االستطالع إلى
حػػكؿ مكقػػؼ المػػكاطف األمريكػػي  (غػػالكب)%(، أمػػا االسػػتطالع الػػذم أجػػراه معيػػد 32عارضػػيا )

%( عػػػف تأييػػػدىـ إلسػػػرائيؿ كتعػػػاطفيـ مػػػع 63بشػػػأف الصػػػراع اإلسػػػرائيمي الفمسػػػطيني فقػػػد عبػػػر )
 (.66ال الطرفيف )%(، ككانت النسبة المتبقية تؤيد كً 18د الفمسطينييف )حقكقيا، فيما أيٌ 

كتعتبػػر المؤسسػػات الييكديػػة فػػػي الكاليػػات المتحػػدة األمريكيػػة مػػػف أكثػػر المؤسسػػات التػػػي 
تسػػعى لتكجيػػو الػػرأم العػػاـ لمعػػاداة العػػرب كالمسػػمميف، كمػػف أكثػػر تمػػؾ المؤسسػػات فعاليػػة مؤسسػػة 

( ألػؼ عضػك مػف ييػكد 170ضػكيتيا )( كتضػـ عـ2008التػي أنشػأت بدايػة عػاـ ) (جي ستريت)
أمريكػػا حيػػػث تػػػدعك ىػػػذه المؤسسػػػة إلػػػى مراجعػػػة بعػػػض السياسػػػات األمريكيػػػة فػػػي الشػػػرؽ األكسػػػط 

مػػػف اسػػػتخداـ القػػػكة، كالتعامػػػؿ بحػػػذر مػػػع الممػػػؼ النػػػككم  كيػػػز عمػػػى الحمػػػكؿ الدبمكماسػػػية بػػػدالن كالتر 
ة االسػػتيطانية غيػػر شػػرعية، يػػا تعتبػػر األنشػػطاإليرانػػي، لكػػف ىػػذه المؤسسػػة كرغػػـ انحيازىػػا إال أن  

 (.67( )2006كترفض حصار غزة المفركض منذ )

المؤسسػات غيػر الحككميػة األمريكيػة تخػدـ الكاليػات المتحػدة  أفٌ  (تكراف كالكتشػي)كأشار 
األمريكيػػة فػػي تنفيػػذ سياسػػاتيا، فيػػـ يكتبػػكف تقػػارير دكريػػة مفصػػمة حػػكؿ األكضػػاع فػػي شػػتى بقػػاع 

ط، كفمسػػطيف، كىػػذه التقػػارير تفيػػد فػػي تكجيػػو الػػرأم العػػاـ بمػػا العػػالـ خاصػػة منطقػػة الشػػرؽ األكسػػ
 (.68يخدـ المصالح األمريكية كتنفيذ سياساتيا الخارجية )

الكاليػػػػات المتحػػػػدة األمريكيػػػػػة تبػػػػرر مكاقفيػػػػا السػػػػمبية تجػػػػاه القضػػػػػية  أفٌ  (ةالكادٌيػػػػ)كأشػػػػار 
لػػو أبعػػاد دعائيػػة، كتحػػاكؿ الفمسػػطينية لعػػدـ إثػػارة الػػرأم العػػاـ ضػػدىا، فالصػػراع العربػػي اإلسػػرائيمي 

الكاليات المتحػدة األمريكيػة اجتػذاب الػرأم العػاـ األمريكػي لعػدة أسػباب أىميػا العػدد الكبيػر لمعػرب 

                                                           

 (.2011/ مارس/ 4)صحيفة الشرؽ األكسط، عدد  66
، الفمسطيني، بيركت: مركز الزيتكنة لمدراسات كاالستشارات ستراتيجياال(. التقرير 2011)صالح، محسف. ) 67
 (.45ص 

 (.45(. مرجع سبؽ ذكره، ص 2013)أبك غنيـ، محمد أحمد. ) 68
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المقيمػػػػيف فػػػػي الكاليػػػػات المتحػػػػدة األمريكيػػػػة، كضػػػػغط األنظمػػػػة العربيػػػػة عمػػػػى المؤسسػػػػة السياسػػػػية 
ة كالسػمطة الكطنيػة الفمسػطينية األمريكية مف خالؿ الػرأم العػاـ، كسػعي منظمػة التحريػر الفمسػطيني

المسػػػتمر لكشػػػؼ عػػػكرة سياسػػػات الكاليػػػات المتحػػػدة األمريكيػػػة تجػػػاه القضػػػايا الفمسػػػطينية، لػػػذا دعػػػا 
ىنػاؾ أدلػة  كأف   ،بأىمية استقطاب الرأم العاـ األمريكي تجػاه الحقػكؽ الفمسػطينية خاصػة (ةالكاديٌ )

عػػػػػاـ األمريكػػػػػي لصػػػػػالح القضػػػػػية كمؤشػػػػػرات يمكػػػػػف مػػػػػف خالليػػػػػا االنطػػػػػالؽ نحػػػػػك تغييػػػػػر الػػػػػرأم ال
الفمسػػػػطينية، كػػػػكف الػػػػرأم العػػػػاـ أحػػػػد أىػػػػـ الكسػػػػائؿ الضػػػػاغطة عمػػػػى سياسػػػػات الكاليػػػػات المتحػػػػدة 

 (.69األمريكية الخارجية )

 : جماعات الضغطثانًيا

لػػػدييـ اتجاىػػػات متماثمػػػة كمصػػػالح مشػػػتركة  ان يػػػا تضػػػـ أفػػػرادتيعػػػرؼ جماعػػػات الضػػػغط بأن  
التػػأثير فػػي قػػرارات الحككمػػة لخدمػػة مصػػالحيـ، كبالتػػالي كيجػػدت بالنسػػبة لقضػػايا محػػددة، يحػػاكلكف 

جماعػػػات الضػػػغط مػػػف أجػػػؿ التػػػأثير فػػػي السياسػػػات الحككميػػػة، كممارسػػػة الضػػػغكط ألجػػػؿ ذلػػػؾ، 
 (.70كالتأثير في الرأم العاـ، كتحدد مكاقفيا تجاه االنتخابات عمى مستكل الرئاسة أك البرلمانات )

لمكاقػػػؼ كالسياسػػػات باالسػػػتعانة بمجمكعػػػة مػػػف كتقػػػـك جماعػػػات الضػػػغط بالتػػػأثير عمػػػى ا
 (:71األساليب تنقسـ إلى أساليب مباشرة، كأخرل غير مباشرة، كمف أىميا )

كىػػي أسػػاليب تيػػدؼ لمتػػأثير عمػػى المجػػالس التشػػريعية كالتنفيذيػػة، كجمػػع  األســاليب المباشــرة: -1
المقػػابالت مػػع  المعمكمػػات كتقػػديـ العػػكف كالمسػػاعدة فػػي الحمػػالت االنتخابيػػة كتتضػػمف: إجػػراء

المسػػؤكليف، كالشػػيادة أمػػاـ لجػػاف الكػػكنجرس أك األجيػػزة التنفيذيػػة، كتقػػديـ المشػػكرات القانكنيػػة 
كالسياسػػػػػية، إقامػػػػػة عالقػػػػػات اجتماعيػػػػػة مػػػػػع الساسػػػػػة كالقػػػػػادة، كمناقشػػػػػة إسػػػػػيامات الحمػػػػػالت 

 االنتخابية، كتقديـ مذكرات لمتأثير عمى قرارات القضاة.

                                                           
. رسػػػالة 2008 – 2001(. السياسػػػة الخارجيػػػة األمريكيػػػة تجػػػاه القضػػػية الفمسػػػطينية 2009)الكاديػػػة، أحمػػػد. ) 69

 (.22 – 21ماجستير غير منشكرة. جامعة األزىر بغزة، ص 
70 (Theodore, J Low. and Ginsberg, Benjamin. (1998). American Government 

freedom and Power 1
st
 ed. Narton and company, London, P. 250). 

(. السياسػػػة الخارجيػػػة األمريكيػػػة فػػػي الشػػػرؽ األكسػػػط: دكر جماعػػػات الضػػػغط 2006)جػػػانيس، جػػػكرج تيػػػرم. ) 71
 (.57(، القاىرة: مكتبة مدبكلي، ص 1، ط)كالمجمكعات ذات االىتمامات الخاصة
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ثػػؿ فػػي تعبئػػة الػػرأم العػػاـ مػػف أجػػؿ الضػػغط عمػػى صػػناع القػػرار تتم األســاليب غيــر المباشــرة: -2
كخمػػؽ اتجاىػػات محػػددة لتحقيػػؽ مصػػالح ىػػذه الجماعػػات، كمػػف التقنيػػات التػػي تسػػتخدـ ألجػػؿ 
ذلؾ؛ اإلعالنات في المجالت كالصحؼ، كرعاية بعض البرامج التمفزيكنية كاإلذاعية، كرسائؿ 

تصػػاالت مػػع مسػػئكلي البيػػت األبػػيض أك اليػػاتؼ، كاسػػتغالؿ كسػػائؿ التكاصػػؿ االجتمػػاعي، كا
 الرئيس.

كتعػد مػف أكثػر جماعات الضغط الصييكنية، تنتشر في الكاليات المتحدة األمريكية كذلؾ 
معظػػػـ أىػػػدافيا سياسػػػية، كتمتمػػػؾ ثػػػركات ىائمػػػة، كمػػػف أبػػػرز  ، كذلػػػؾ ألف  ماعػػػات الضػػػغط تػػػأثيرناج

لرعايػػػة مصػػػالح كأىػػػداؼ  نشػػػاطات ىػػػذه الجماعػػػات تنسػػػيؽ الجيػػػكد مػػػف خػػػالؿ منظمػػػات متعػػػددة
( منظمػػػة مسػػػتقمة مكاليػػػة 75الكاليػػػات المتحػػػدة األمريكيػػػة تضػػػـ أكثػػػر مػػػف ) إسػػػرائيؿ؛ خاصػػػةن كأفٌ 

إلسػػػرائيؿ، كتتمتػػػع بكضػػػع مػػػادم جيػػػد مقارنػػػة بغيرىػػػا مػػػف الجماعػػػات كاألقميػػػات، كلػػػدييـ مسػػػتكل 
صػػييكني غايػػة  تعميمػي جيػػد، كيقػكؿ منصػػكر يكجػد فػػي الكاليػات المتحػػدة األمريكيػة تنظػػيـ ييػكدم

يػػا تجربػػة مشػػابية لمتجربػػة األمريكيػػة، لترسػػيخ العالقػػات مػػا يصػػكر إسػػرائيؿ بأنٌ  فػػي التعقيػػد، كغالبنػػا
بػػػيف الكاليػػػات المتحػػػدة األمريكيػػػة كبػػػيف ىػػػذه الجماعػػػات، كترسػػػيخ العالقػػػة بػػػيف الكاليػػػات المتحػػػدة 

سرائيؿ، كيتككف ىذا التنظيـ مف شبكة أجيزة كلجاف كجمعيات كمنظمات دينية كثقافية  األمريكية كا 
 (.72كمينية كاجتماعية كسياسية، مكحدة في القيادة كالتخطيط كالتنسيؽ )

 : وسائل اإلعالمثالثًا

 فػي الخالفػات تعمػيـ عمى قدرتيا في خاص بشكؿ تكمف األمريكية اإلعالـ كسائؿ قكة إفًّ 
 األمريكػػػػي كرالجميػػػػ تصػػػكرات فػػػػي األمريكيػػػة اإلعػػػػالـ كسػػػائؿ تػػػػؤثر حيػػػث االجتمػػػػاعي، المحػػػيط
 كلػػيس النػػاس مػػف لكثيػػر أييىػػيي  بمػػا كقضػػاياىـ، العربيػػة المجتمعػػات مػػف كمػػكاقفيـ السياسػػة كصػػناع
 كػأداة اإلعػالـ كسػائؿ أىميػة ترجػع بينمػا ،ةالمناقشػ فػي التػدخؿ فػي الخيػار كحػدىـ القرار لصانعي
 القرار كصناع اـالع الرأم مف كؿ عمى تأثيرىا إلى األمريكية الخارجية السياسة صنع في مساىمة

 الحيػػػاة فػػػي كمشػػػارككف أعضػػػاء ذاتيػػػـ ىػػػـ اإلعػػػالـ كسػػػائؿ فػػػي المسػػػيطر التيػػػار رمػػػكز إف  . (73)

                                                           
72

 (Camille Mansour. (1994). Beyond Alliance: Israel in U.S. Foreign Policy , 

translated by James A. Cohen, Colombia University press, New York, P.32). 

73
 (.42 – 41مرجع سبؽ ذكره، ص (. 2013أبك غنيـ، محمد أحمد. )) 



63 
 

دارة صػنع مؤسسػات بػيف أساسي خالؼه  نشأيى  ما اكنادرٌ  السياسية  كالمؤسسػات الخارجيػة السياسػة كا 
 كسػائؿ فػي تػأثيرال في كاضح بشكؿ المتحدة الكاليات في الصييكني المكبي ساىـ كلقد اإلعالمية،
 اإلعػػالـ كسػػائؿ عميػػو عزفػػت كالػػذم اإلرىػػاب، يسػػمى لمػػا اسػػتثماره خػػالؿ مػػف األمريكيػػة اإلعػػالـ

 الجديػػػػدة بالميبراليػػػػة ممثمػػػػةن  المتحػػػػدة الكاليػػػػات فػػػػي المتصػػػػيينة التيػػػػارات رمػػػػكز كبعػػػػض األمريكيػػػػة
 صػػكرة كيوتشػػ فػػي األمريكيػػة اإلعػػالـ كسػػائؿ دكر عمػػى (جػػرجس فػػكاز) يؤكػػد .الجػػدد كالمحػػافظكف

 ال اجػػزءن  شػػكؿ قػػد كالمسػػمميف لمعػػرب العػػدائي اإلعػػالـ كسػػائؿ تطػػكير إف  " :بقكلػػو المسػػمميف العػػرب
 كالمسػػػممكف اإلسػػػالـ تحػػػكؿ كلقػػػد المتحػػػدة الكاليػػػات مػػػكاطني لػػػدل العػػػاـ الػػػكعي مجمػػػؿ مػػػف يتجػػػزأ
 أفٌ  نػرل اءاآلر  ىػذه لمثؿ مراجعة خالؿ كمف ،األمريكي المكاطف عقؿ في يكمية أنباء إلى كالعرب
 تمامػػان  منحػػازة كانػػت بػػؿ العربيػػة القضػػايا عػػف مكضػػكعية صػػكرةن  تقػػدـ لػػـ األمريكيػػة اإلعػػالـ كسػػائؿ
 :التالية لألسباب يعكد ذلؾ كمرد ،(74) الصييكنية النظر لكجية

 .اإلعالـ كسائؿ عمى الكبير األمريكييف اعتماد -1
 .ينيةكد كثقافية تاريخية أسباب مرده الذم الثقافي كالتحيز الجيؿ -2
 .المنطقة في السياسية األحداث حكؿ األمريكييف الصحفييف لدل التفكير نمط تشابو -3
 .األمريكييف المكاطنيف غالبية مف كاإلسرائيمييف الييكد مع التعاطؼ -4

 كبيػػرة لنسػػبة األساسػػي التثقيفػػي العنصػػر الحاضػػر الكقػػت فػػي يمػػثالف كالسػػينما المسػػرح إفٌ 
 ىػػػذا فػػػي اإلعػػػالـ يكجيػػػكف الصػػػييكني كالمػػػكبي الييػػػكد أفٌ  عمػػػى كافػػػرة أدلػػػة كىنػػػاؾ الشػػػباب، مػػػف

جرامػي سػػمبي بأنػػو الفمسػطينييف كخاصػػة بػػالعرب يتعمػػؽ مػا كػػؿ إلظيػػار المجػاؿ،  يتعمػػؽ مػػا ككػػؿ كا 
 (.75) معيـ األمريكي الشعب تعاطؼ يظير ىنا كمف يجابي،إ فيك بالييكد

 : لجان العمل السياسيرابًعا

 ،القػرف الماضػيفي أكاخر السبعينات كأكائؿ الثمانينات سادت الكاليات المتحدة األمريكية 
مجمكعػة المصػػمحة الكاحػدة، كلجػػاف العمػؿ السياسػػي، كىمػا نمطػػاف مػف مجمكعػػات حيػث ازدىػػرت 

                                                           
(. األمريكيكف كاإلسالـ السياسي: تأثير العكامؿ الداخميػة فػي صػنع السياسػة الخارجيػة 2002فكاز. ) )جرجس، 74

 (.96، ص األمريكية، بيركت: مركز دراسات الكحدة العربية
 (.17، ص (. فمسطيف القضية الككنية، األردف: المكتبة الكطنية2012)المسحاؿ، سعيد. ) 75
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( ـ 1947ا، كلجػػػاف العمػػػؿ السياسػػػي شػػػجعيا التشػػػريع األمريكػػػي عػػػاـ )الضػػػغط كيتػػػداخالف أحياننػػػ
كغيرىػػا مػػف الجمعيػػات فػػي عػػالـ السياسػػة، ككسػػيمة لنشػػاط أصػػحاب األعمػػاؿ كالعمػػاؿ كالمينيػػيف 

كمجمكعات القضية الكاحدة ىي تمؾ التي تجند األفراد مػف أم مسػار فػي الحيػاة لقضػية أك مسػألة 
كاحػػدة، كتعمػػؿ لتأييػػد أك خػػذالف المرشػػحيف عمػػى أسػػاس ىػػذه المسػػألة، كلقػػد أحػػدثت ىػػذه المجػػاف 

د عمى قكة المنطؽ كاإلقناع، باإلضافة تغييرات جكىرية في النظاـ السياسي األمريكي، ككنيا تعتم
إلػػى شػػراء الػػذمـ، كتغييػػر مكاقػػؼ السياسػػييف كمػػنيـ البرلمػػانييف مػػف خػػالؿ تكصػػيميـ لمكػػكنجرس، 

( كػػػاف فػػػي ـ1974كمػػػراقبتيـ كتػػػكجيييـ باسػػػتمرار بمػػػا يخػػػدـ أىػػػداؼ تمػػػؾ المجػػػاف، كحتػػػى عػػػاـ )
ثػؿ قطاعػات الصػناعة كالتجػارة ( لجنة عمؿ سياسي تم600الكاليات المتحدة األمريكية أكثر مف )

د ات المتحػػػدة األمريكيػػػة، كعنػػػدما كجػػػأنحػػػاء الكاليػػػ ة كالقػػػكل السياسػػػية كتنتشػػػر فػػػي جميػػػعكالزراعػػػ
( لجنػػػة، 4500( إلػػػى نحػػػك )ـ1986السياسػػػيكف أىميتيػػػا فقػػػد ارتفػػػع عػػػدد تمػػػؾ المجػػػاف فػػػي عػػػاـ )

مجػػاف السياسػػية (، كأضػػحت الـ1986( مميػػكف دكالر فػػي انتخابػػات عػػاـ )65أسػػيمت فػػي تػػكفير )
عمػى الساسػة كصػناع القػرار األمريكػي، كتعتمػد فػي  مف أكثر الجيات التي تمارس ضغكطناكاحدة 

مذيف عيرفت مكاقفيـ كأفكارىـ، ففي انتخابات مجمػس الشػيكخ كالنػكاب دعميا عمى النكاب القدامى الٌ 
مرشػحيف الجػدد ( مميكف دكالر لممرشحيف القدامى، بينما كاف نصػيب ال115( نحك )ـ1988عاـ )

( مميكف دكالر؛ كىذا ما جعػؿ النػكاب رىػائف لمصػالح تمػؾ المجػاف، كبالتػالي فػإف لجػاف العمػؿ 17)
سػػػي تابعػػػة لمػػػكبي االسياسػػػي تشػػػارؾ فػػػي السياسػػػة الخارجيػػػة عبػػػر النػػػكاب. كىنػػػاؾ لجػػػاف عمػػػؿ سي

يػات %( مػف أصػحاب الثػركات فػي الكال30 – 20مػا بػيف ) فػإف   (فػكربس)ا لمجمة الصييكني ككفقن 
 انػػدماجيـ فػػي ىػػذه المجػػاف كتػػكفير الػػدعـ الػػالـز لعمميػػا كػػاف سػػيالن  فػػإفٌ  ،المتحػػدة األمريكيػػة ييػػكد

لجاف العمؿ السياسػي منيػا يتبػع المػكبي الصػييكني، كيػؤثر  (؛ كبالتالي يخمص الباحث إلى أفٌ 76)
 في سياسة الكاليات المتحدة األمريكية.

 : مجمس األمن القوميخامًسا

(، كمػػػارس ىػػػذا المجمػػػس أعمالػػػو ـ 1947مػػػف القػػػكمي األمريكػػػي عػػاـ )تأسػػس مجمػػػس األ
كميامػػو بحكػػـ القػػانكف الػػذم منحػػو حريػػة معالجػػة شػػؤكف األمػػف الخػػارجي، كاألمػػف الػػداخمي، كأنشػػأ 

                                                           
كاليػػػات المتحػػػدة األمريكيػػػة، بيػػػركت: الػػػدار العربيػػػة لمعمػػػـك (. سػػػطكة إسػػػرائيؿ فػػػي ال2007)بتػػػراس، جػػػايمس. ) 76

 (.كما بعدىا 47، ص ناشركف
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بمكجب قانكف األمػف القػكمي باالشػتراؾ مػع االسػتخبارات المركزيػة األمريكيػة كمكتػب كزيػر الػدفاع 
عضػػاء كىػػـ: رئػػيس الكاليػػات المتحػػدة األمريكيػػة، كنائبػػو، ككزيػػر األمريكػػي، كيتػػألؼ مػػف مجمكعػػة أ

ـ  ـ 1949، ككزير الدفاع، كفي عػاـ )ةالخارجي إنشػاء منصػب سػكرتير تنفيػذم لألمػف القػكمي،  ( تػ
بمستشػػػار الػػػرئيس لشػػػؤكف األمػػػف القػػػكمي، كأم قػػػرار يتخػػػذه الػػػرئيس يتعمػػػؽ بػػػاألمف  يى مً ا سيػػػكالحقنػػػ

ا كمحػددن  الي يعػد مجمػس األمػف القػكمي عػامالن ، كبالتػكافػة  عضػاءيكافؽ عميػو األ القكمي يجب أفٍ 
السياسات الكاليػات المتحػدة األمريكيػة، كلقػد تفػاكت الرؤسػاء فػي االسػتعانة بمجمػس األمػف القػكمي 
األمريكػػي، كبالنسػػبة لبػػاراؾ أكبامػػا يعػػد مػػف أكثػػرىـ قناعػػة بجػػدكل كفعاليػػة استشػػارة مجمػػس األمػػف 

رات المصػػيرية التػػي اتخػػذىا بػػاراؾ أكبامػػا بالتعػػاكف مػػع مجمػػس األمػػف القػػكمي، ككانػػت معظػػـ القػػرا
القكمي، كقاـ باراؾ أكباما بإعادة ىيكمة مجمس األمف القكمي منذ كاليتو األكلى لتعرضو النتقادات 

لػػػذلؾ نشػػػرت مجمػػػة األكاديميػػػة األمريكيػػػة لػػػ داب  كاليتػػػي جػػػكرج بػػػكش االبػػػف. كتأكيػػػدناىائمػػػة فتػػػرة 
إلػى حكػػـ  سػتراتيجية اإلمبراطكريػة ليسػت بحاجػةاإل يرة باالنتبػاه جػاء فييػا، أفٌ كالعمػـك مالحظػة جػد

ستراتيجية القكمية األمريكية قد خمت مػف أم ذكػر لػو، مكضػحةن أف أسػبقية القانكف الدكلي، كأٌف اإل
سيادة القانكف عمى اسػتخداـ القػكة التػي كانػت خػيط فػي نسػيج السياسػة الخارجيػة لمكاليػات المتحػدة 

ػػا مػػف يكيػػة بعػػد انتيػػاء الحػػرب الاألمر  الجديػػدة، كمػػا  االسػػتراتيجيةعالميػػة الثانيػػة تكػػاد تختفػػي تمامن
القػػكة فقػػط ىػػي التػػي  اختمفػػت كػػذلؾ المنظمػػات الدكليػػة التػػي تعمػػؿ عمػػى نشػػر سػػيادة القػػانكف، إفن 

ىػذه  ستسكد، كستمارس الكاليات المتحدة تمؾ القكة بالشكؿ الذم تراه مناسبان لحماية مصػالحيا كأفٌ 
سػػػتعزز الحػػػافز لػػػدل أعػػػداء الكاليػػػات المتحػػػدة األمريكيػػػة لمعمػػػؿ اسػػػتجابة السػػػتيائيـ  االسػػػتراتيجية

 (.77المتعاظـ مف البطش كالتيكيؿ كالتركيع الذم تمارسو الكاليات المتحدة ضدىـ )

 : الكونغرسادًساس

 تنٌصػ دسػتكرية مػادة بمقتضػى( ـ 1789) سػنة تأسس التشريعية، السمطة ىك الككنغرس
 السمطة مركز بمجمسيو كيعتبر ،كالنكاب الشيكخ مجمسي مف كيتككف ،سمطتو كتحديد تأسيسو عمى

 جانػػب إلػػى الخارجيػػة بالسياسػػة المرتبطػػة الخارجيػػة بالقضػػايا ييػػتـ المتحػػدة، الكاليػػات فػػي الحقيقػػي
 ية،التشػػريع السػػمطات جميػػع بػػو منكطػػة كالكػػكنغرس المتحػػدة، لمكاليػػات الداخميػػة بػػاألمكر االىتمػػاـ
 المكبيػػات مػػف العديػػد بكجػػكد الكػػكنغرس كيتميػػز األمريكػػي، الدسػػتكر مػػف األكلػػى لممػػادة اطبقنػػ كذلػػؾ

                                                           

 (.92، ص مرجع سبؽ ذكره(. 2009)فيمي، عبد القادر. ) 77
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 فػػي المحظػػة حتػػى ينجحػػكا فمػػـ عربيػػة أصػػكؿ مػػف األمريكيػػكف أمػػا الصػػييكني، المػػكبي أبرزىػػا لعػػؿٌ 
 اسػةالسي مجػاؿ فػي خاصػة القػرار اتخػاذ مركػز بالفعؿ تعتبر التي الييئة داخؿ حقيقي لكبي تككيف

 السياسػػة صػػناعة مجػػاؿ فػػي صػػالحيات الكػػكنغرس األمريكػػي الدسػػتكر مػػنح كلقػػد. (78) الخارجيػػة
 صػنع فػي المبػادرة حػؽ يممػؾ ال فػالككنغرس التنفيذية، السمطة مع مقارنةن  محدكدة كلكنيا الخارجية
 تبػػػرز حيػػػث السياسػػػة، ليػػػذه الػػػرفض أك المكافقػػػة فػػػي كفعػػػاؿ قػػػكم دكر لػػػو بػػػؿ الخارجيػػػة، السياسػػػة
 بحيث الخارجية الشئكف في ما قضية حدة فييا تزيد التي األكقات في الككنغرس كفعالية حيةصال
 إزاء المتحػدة الكاليػات سياسػة فػي احاسػمن  نفػكذنا الكػكنغرس كيمػارس. (79) األزمة مرحمة إلى تصؿ

 المصػالح منيػا عديػدة العتبػارات يرجػع كىػذا العػالـ، فػي آخػر مكػاف أم مػف أكثػر العربية المنطقة
 األمريكية كالمساعدات اإلسرائيمي، العربي كالصراع النفط، كخاصة العربية، المنطقة في األمريكية
 (.80) أنكاعيا بمختمؼ الخارجية المساعدات تخصيص يتـ الككنغرس خالؿ فمف إلسرائيؿ

 : مراكز البحوث والدراساتاسابعً 

 السياسػػػية كصػػػياغة كيؿتشػػػ فػػػي اكبيػػػرن  ادكرن  المتحػػػدة الكاليػػػات فػػػي األبحػػػاث مراكػػػز تمعػػػب
 القػرار كمتخذم األمريكية السياسية صانعي بإمداد البحثية المراكز ىذه كتقكـ األمريكية، الخارجية
ػػمي االعبنػػ يجعميػػا ممػػا ة،لميمػػا القضػػايا بكػػؿ تتعمػػؽ كتحمػػيالت بدراسػػات اإلعػػالـ ككسػػائؿ  فػػي امن
 كػذلؾ البحثيػة المراكػز كتشػارؾ حػدة،المت الكاليػات تكاجو التي ستراتيجيةاإل القضايا أكلكيات تحديد
 كقػد. القضػايا ىػذه مػع تعامميػا فػي األمريكيػة الحككمػة تسػمكيا أف يجػب التػي المسػارات تحديد في

 الكاليػات فػي السياسػي القػرار تكجيػو فػي كالعقائػد األفكار أىمية العالـ بيا مرٌ  التي األحداث أثبتت
 كػاف كقػد معيػا، المكاجيػة ضػركرة يعتقػدكف أك ةالمتحػد الكاليػات يعػادكف مػف لدل ككذلؾ المتحدة،
 سػكاء األمريكيػة كالسياسػية الفكريػة المػدارس عمػى اكاضػحن  اأثػرن  سػبتمبر مػف عشػر الحػادم ألحداث

 مف العديد كجدت. (81) معو كالعسكرم كاألمني السياسي التعامؿ مقترحات أك الحدث تكصيؼ في

                                                           

 (. المكسكعة السياسية، بيركت: المؤسسة العربية لمدراسات كالنشر(.1994عبد الكىاب كآخركف. ) الكيالي،) 78
79 (،  – 2001ة تجػػػاه إيػػػراف كأزمػػػف الممػػػؼ النػػػككم اإليرانػػػي (. السياسػػػة الخارجيػػػة األمريكيػػػ2007آمنػػػة. ) القػػػـر

 (.19، ص . رسالة ماجستير غير منشكرة. جامعة القدس، فمسطيف2006
 (.مرجع سبؽ ذكره(. 2002)جرجس، فكاز. ) 80
، دمشػػؽ: 2001/ أيمػكؿ/ 11(. أكلكيػات السياسػػة الخارجيػة األمريكيػػة بعػد أحػػداث 2009شػػاىر. ) الشػاىر،) 81

 السكرية لمكتاب(.منشكرات الييئة العامة 
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 كقػد األمريكيػة، الخارجيػة السياسػة تشػكيؿ فػي ميةأى ليا التي المتحدة الكاليات في األبحاث مراكز
 السياسػػػػية السػػػاحة كامػػػػؿ عمػػػى مكزعػػػػة كالػػػرأم لمفكػػػر مؤسسػػػػة (1200) مػػػف أكثػػػػر ىنػػػاؾ أصػػػبح

 كالتمكيػػػػؿ المكاضػػػػيع نطػػػػاؽ اتسػػػػاع حيػػػػث مػػػػف متجانسػػػػة غيػػػػر مجمكعػػػػة تشػػػػكؿ كىػػػػي األمريكيػػػػة،
 .كالمكقع كالتفكيض

 المتحػدة الكاليػات سياسػة صػياغة فػي يػدةالعد المؤثرات مف كالرأم الفكر مؤسسات كتعتبر
 تشػكؿ كالتػي مسػتقمة، سياسػية أبحػاث مراكػز بمثابة ىي التي المؤسسات ىذه قامت فقد الخارجية،

 كػكف كلكػف عاـ مائة مف تقارب لفترة العالـ مع األمريكي التعاطي بصياغة مميزة، أمريكية ظاىرة
 تحظػػى يجعميػػا اإلعػػالـ كسػػائؿ أضػػكاء عػػف بمعػػزؿ مياميػػا بمعظػػـ تقػػكـ كالػػرأم الفكػػر مؤسسػػات
 المصالح، مجمكعات بيف كالتنافس األمريكية لمسياسة األخرل المنابع بو تحظى عما يقؿ باىتماـ

 ىػػذا مػػف الػػرغـ كعمػػى. المختمفػػة الحككمػػة فػػركع بػػيف كالتنػػافس السياسػػية، األحػػزاب بػػيف كالمنػػاكرات
 الخارجيػة السياسػة صػانعي عمػى تػؤثر مكالػرأ الفكػر مؤسسػات فػإف األضكاء، عف النسبي االبتعاد

 مجمكعػػة تػػأميف السياسػػة، فػػي مبتكػػرة كخيػػارات أفكػػار تكليػػد: ىػػي مختمفػػة طػػرؽ بخمػػس األمريكيػػة
 كتثقيػؼ رفيػع، مسػتكل عمػى لمنقػاش مكػاف كتػكفير الحككمػة، فػي لمعمؿ االختصاصييف مف جاىزة

ضافة العالـ، عف المتحدة الكاليات مكاطني  النزاعات كحؿ لمتكسط الرسمية دلمجيك  مكممة كسيمة كا 
(82.) 

المحددات الداخمية في الكاليات المتحػدة األمريكيػة لسياسػاتيا الخارجيػة  أفٌ كيعتقد الباحث 
عديػػدة، كمتداخمػػة، كالبحػػث عػػف تفاصػػيميا تجعػػؿ الباحػػث أكثػػر قػػدرة عمػػى فيػػـ سياسػػات الكاليػػات 

ضايا الحساسة مثؿ القضػية الفمسػطينية، المتحدة األمريكية تجاه قضايا متعددة، خاصةن بالنسبة لمق
 كقضايا الشرؽ األكسط، كقضايا الحرب عمى اإلرىاب كغيرىا.

  

                                                           
فػػػي التػػػأثير عمػػػى صػػػنع السياسػػػة أنمػػػكذج لدراسػػػات الكاليػػػات  (. مراكػػػز التفكيػػػر كدكرىػػػا2006)أمػػػيف، ىػػػزار. ) 82

(. الػػػػػػػػػػػػػػػػرابط: 4المتحػػػػػػػػػػػػػػػػدة األمريكيػػػػػػػػػػػػػػػػة: مػػػػػػػػػػػػػػػػرز الفػػػػػػػػػػػػػػػػرات لمتنميػػػػػػػػػػػػػػػػة كالدراسػػػػػػػػػػػػػػػػات االسػػػػػػػػػػػػػػػػتراتيجية، العػػػػػػػػػػػػػػػػدد )
http://fcdrs.com/mag/issue-4-2.html.) 
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 المبحث الثاني

 لمسياسة الخارجية األمريكية تجاه القضية الفمسطينية المحددات الخارجية

 تمييد:

ـ مػف تتعدد المحددات الخارجية التي تؤثر في السياسات الخارجيػة األمريكيػة، كعمػى الػرغ
المحػػددات الخارجيػػة ليػػا تػػأثير مباشػػر فػػي سياسػػاتيا،  اخػػتالؼ اإلدارات األمريكيػػة كتعاقبيػػا إال أفٌ 

 كفيما يمي بياف لممحددات الخارجية لمسياسات الخارجية األمريكية.

 والعوامل القتصادية : النفطأوًل 

لـ، كتبنػػػي سياسػػػاتيا د الكاليػػػات المتحػػػدة األمريكيػػػة القػػػكة االقتصػػػادية األعظػػػـ فػػػي العػػػاع ػػػت  
االخارجية لتعظيـ ىذا االقتصاد كاستمرار نمكه كالسيطر  في  ة عمى الثركات، كيعد النفط عامالن ميمن
 تحقيؽ أىداؼ االقتصادية عمى المدل القريب كالبعيد.

فمسػػػػػػطينية يػػػػػػتـ اعتمادىػػػػػػا فػػػػػػي ضػػػػػػكء كالسياسػػػػػػة األمريكيػػػػػػة الخارجيػػػػػػة تجػػػػػػاه القضػػػػػػية ال
ف سػػية فػػي منطقػػة الشػػرؽ األكسػػط، حيػػث إيػػات المتحػػدة كمصػػالحيا الرئيسػػتراتيجية الككنيػػة لمكالاإل

كزارة الػػدفاع األمريكيػػة حػػددت قائمػػة تتضػػمف مصػػالحيا فػػي الشػػرؽ األكسػػط، كىػػي: ضػػماف تػػدفؽ 
تكػػكف إسػػػرائيؿ متفكقػػة مػػػف  نفػػط الشػػرؽ األكسػػػط بأسػػعار مناسػػػبة، كحمايػػة أمػػػف إسػػرائيؿ عمػػػى أفٍ 

جيرانيا، كحماية أركاح األمريكييف في منطقة الشػرؽ األكسػط النكاحي العسكرية كاالقتصادية عمى 
 (.83كممتمكاتيـ، كضماف حرية المالحة، كفتح أسكاؽ منطقة الشرؽ األكسط لمتجارة األمريكية )

كتحػػرص الكاليػػات المتحػػدة األمريكيػػة عمػػى ضػػماف اسػػتمرار كصػػكؿ الػػنفط إلػػى أسػػكاقيا، 
مى منابع النفط، كتمتمػؾ دكؿ الخمػيج العربػي ثمػث كبأسعار معقكلة، كعدـ سيطرة أم قكة معادية ع

االحتيػػاطي العػػالمي مػػف الػػنفط، فػػالنفط يعػػد كرقػػػة ضػػاغطة تػػؤثر فػػي سياسػػات الكاليػػات المتحػػػدة 
 ، كتدرؾ الكاليػات المتحػدة األمريكيػة أفٌ كافة  األكسط خارجية تجاه دكؿ منطقة الشرؽاألمريكية ال

يسػػيـ فػػي اسػػتمرار تػػدفؽ الػػنفط العربػػي، كىػػي بالتػػالي اسػػتقرار المنطقػػة ىػػك العامػػؿ الػػرئيس الػػذم 
اسػػتمرار تػػدفؽ الػػنفط يػػرتبط بػػالتطكرات عمػػى المسػػرح الفمسػػطيني، ككػػاف عمػػى الكاليػػات  تػػدرؾ أفٌ 

                                                           
 (.27مرجع سبؽ ذكره، ص  (.2009)الكادية، أحمد. ) 83
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تجمع بػيف جػانبيف: مسػاندة إسػرائيؿ كحمايتيػا، كالحفػاظ عمػى عالقػات جيػدة  المتحدة األمريكية أفٍ 
 مف الدكؿ العربية.

اقتصػادية أخػرل أىميػا فػتح األسػكاؽ عمػى التجػارة األمريكيػة؛ حيػث  ىناؾ عكامػؿ كما أف  
أف ىنػػاؾ تػػداكالت تجاريػػة بمميػػارات الػػدكالرات بػػيف دكؿ منطقػػة الشػػرؽ األكسػػط كالكاليػػات المتحػػدة 

 األمريكية.

 ثانيًا: حماية أمن إسرائيل.

الشػرؽ بدأت سياسات الكاليػات المتحػدة األمريكيػة تظيػر كتتبمػكر بشػكؿ فاعػؿ فػي منطقػة 
األكسػػػط بعػػػد انتيػػػاء الحػػػرب العالميػػػة الثانيػػػة، كنشػػػأة دكلػػػة إسػػػرائيؿ، كاسػػػتثمرت الكاليػػػات المتحػػػدة 

حمايػػػػة مصػػػػالحيا كتحقيػػػػؽ أىػػػػدافيا األمريكيػػػػة كجػػػػكد إسػػػػرائيؿ فػػػػي منطقػػػػة الشػػػػرؽ األكسػػػػط فػػػػي 
 ستراتيجية.اإل

صػػػالحيا، كىػػػذا لم اسػػػتراتيجينا كحامينػػػا اكتعتبػػػر الكاليػػػات المتحػػػدة األمريكيػػػة إسػػػرائيؿ حميفنػػػ
 االعتقاد لو ارتباط بالمكبي الصييكني داخؿ الكاليات المتحدة األمريكية.

 بكػػؿ إمػػدادىا طريػػؽ عػػف" إسػػرائيؿ" قػػكة عمػػى االعتمػػاد إلػػى المتحػػدة الكاليػػات لجػػأتكمػػا 
 المصػالح عػف الػدفاع فػي اأساسنػ باعتبارىػا كاالقتصػادم، كالعسػكرم كالمػالي السياسػي الػدعـ أنكاع

 الخارجيػػػة كالسياسػػػة سػػػتراتيجيةاإل فػػػي" إسػػػرائيؿ" أىميػػػة كازدادت األكسػػػط، الشػػػرؽ فػػػي األمريكيػػػة
 الشػيكعي المد مكاجية في الباردة الحرب أثناء إلييا المككؿ الدكر أداء في نجاحيا بعد األمريكية،

 بينيػا، فيمػا تقػارب أم كتخريػب لمشػيكعية، الحميفػة لمػدكؿ تصػدييا خالؿ كمف األكسط، الشرؽ في
 مػػف تمكينػػو كعػػدـ السػػكفييتي، االتحػػاد ضػػد الكقػػكؼ بإمكانيػػا كقػػكة نفسػػيا" إسػػرائيؿ" طرحػػت حيػػث

 .(84) المنطقة عمى السيطرة

 مصػمحة يمثػؿ" إسػرائيؿ" أمػف حمايػة جعؿ باتجاه دفعت التي العكامؿ مف مجمكعة تكجدك 
 الػذم المتحػدة يػاتكالكال" إسػرائيؿ" بػيف العضكم االرتباط مف اانطالقن  المتحدة، لمكاليات ستراتيجيةإ

                                                           
. رسػػالة 1978 – 1973(. حػػرب أكتػػكبر كأثرىػػا عمػػى المجتمػػع اإلسػػرائيمي 1983)خمػػدكف نػػاجي معػػركؼ. ) 84

 (.297 - 292دكتكراه غير منشكرة. جامعة القاىرة، ص 
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 ككػاف كمػا كاإلسرائيمي، األمريكي المجتمعيف بيف ثقافي كتكاصؿ مشتركة مصالح كجكد في يتمثؿ
 اإلبقػػاء إف حيػػث العربيػػة، المنطقػػة فػػي األمريكيػػة الحيكيػػة المصػػالح حمايػػة فػػي أىميتيػػا إلسػػرائيؿ

 المنطقة في المتحدة تالكاليا مصالح يضمف المتحدة الكاليات نظر كجيو مف قكية" إسرائيؿ" عمى
 المصػػالح ىػػذه لحمايػػة مباشػػر أمريكػػي عسػػكرم تػػدخؿ إلػػى حاجػػة دكف تيديػػد، أك مكاجيػػة أم مػػف
 مسػػػتكل إلػػػى كارتقػػػى كمينتػػػكف، الػػػرئيس عيػػػد فػػػي إلسػػػرائيؿ المتحػػػدة الكاليػػػات دعػػػـ تصػػػاعد ،(85)

 األطراؼ، المتعددةك  الثنائية اإلسرائيمية العربية السالـ مفاكضات إطار كفى ستراتيجي،إلا التطابؽ
 التعػػػػاكف عمميػػػػة دفػػػػع إلػػػػى سػػػػعى الػػػػذم اإلسػػػػرائيمي، سػػػػتراتيجياال الخػػػػط المتحػػػػدة الكاليػػػػات تبنػػػػت

 .(86) اإلقميمية السياسية التسكية عممية إبطاء مقابؿ فييا، كاإلسراع اإلقميمي االقتصادم

 لمقيػػػػاـ مثاليػػػػة انطػػػػالؽ قاعػػػػدة يجعميػػػػا الػػػػذم المتميػػػػز الجغرافػػػػي" إسػػػػرائيؿ" مكقػػػػع كمػػػػا أفٌ 
 فػي كمتخذيػو القػرار صػناع لدل ستراتيجيةإ أىميةن  أكسبيا ،كافة  االتجاىات في عسكرية بعمميات
 أفٍ  تسػػتطيع متقدمػػة إسػػناد تسػػييالت كلػػدييا بسػػيكلة إلييػػا الكصػػكؿ يمكػػف حيػػث المتحػػدة الكاليػػات

 العسػكرية قػدراتيا عػف فضػالن  كصػيانة، تجييػز إمكانػات مػف إليػو تحتػاج مػا األمريكية لمقكات تكفر
 كقػكة عمييػا االعتمػاد باإلمكػاف يجعػؿ نحػك عمػى كاالستخبارات كالتطكير البحث مجاؿ في كتفكقيا
 .(87) المنطقة في ردع

 بسياسػػتيا مرتبطػػة أخػػرل مسػػألة أم فػػي الػػنقض حػػؽ المتحػػدة الكاليػػات تسػػتخدـ لػػـ لػػذلؾ
 سياسػػة ألم يكػف كلػـ ،"إسػرائيؿ" مػع حاليػا ىػي كمػا الػدكلي لمقػانكف دائػـ منتيػؾ لحمايػة الخارجيػة
 كالبنتػػػػاغكف الخارجيػػػػة كزارة فػػػػي األساسػػػػييف السياسػػػػة صػػػػانعي مػػػػف العػػػػدد ىػػػػذا إقميميػػػػة خارجيػػػػة
 كلػـ المعاصػر، األكسػط الشرؽ حاؿ ىك كما اسياسين  ليا كمكاليف خارجية بدكلة اعضكين  المرتبطيف

 حػاؿ ىػك كمػا الـاإلعػ كسػائؿ فػي منػاقش غيػر الخارجيػة السياسة مياديف مف آخر ميداف أم يكف
 (.88) اإلنساف لحقكؽ المتكاصؿ كقمعو كانتياكو اإلسرائيمي االستيطاني االستعمارم التكسع

                                                           
الشػػػرؽ األكسػػػط كصػػػاية كاممػػػة عمػػػى شػػػعكبنا. صػػػحيفة  (. المصػػػالح األمريكيػػػة فػػػي2006)الريفػػػي، محمػػػد. ) 85

-http://www.asharqalarabi.org.uk/mushrakat/b-mushacatؽ. الػػػػػػػػػػػػػػػػرابط اإللكتركنػػػػػػػػػػػػػػػػي: الحقػػػػػػػػػػػػػػػػائ

998.htm.) 

 (. رؤية لتغيير أمريكا. القاىرة: مركز األىراـ لمترجمة كالنشر(.1992) .آؿ ، بيؿ كجكر،كمينتكف) 86
 (.2006يك/ / ما23(، 20. نظرية الرصد االستراتيجي، جريدة األىراـ عدد )(2006، سيد. )ياسيف) 87

 (.55، ص (. مرجع سبؽ ذكره2007)بتراس، جايمس. ) 88
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نػدرؾ حجػـ الػدعـ الػذم تقدمػو الكاليػات المتحػدة األمريكيػة  كمف خالؿ ما سػبؽ يمكننػا أفٍ 
طقػة، كىػذا دكؿ المن دةن لتحقيؽ تفكؽ إسرائيؿ عمػى جميػعيا تسعى جاىإلسرائيؿ، كأسبابو، حيث إنٌ 

انعكػػس بػػػدركه عمػػى القضػػػية الفمسػػطينية، فأصػػػبح الفمسػػطينيكف ال حػػػكؿ لػػو كال قػػػكة أمػػاـ جبػػػركت 
 آالت الحرب االسرائيمية، كىذا أضعؼ مكقفيـ التفاكضي كقدرتيـ عمى إقامة الدكلة.

 الرىاب": الحرب عمى ثالثًا

 لديػو يكجػد ال كاإلرىػاب. الدكلي المجتمع في اإلكراه كسائؿ مف كسيمة عف ةعبار االرىاب 
 تعريفػات إلػى باإلضػافة لػو الجنػائي القػانكف كتعريػؼ قانكنػان، ممزمػة كال عالميػان  عمييػا متفػؽ أىداؼ
 كيكػكف الخػكؼ، مػف أجػكاء خمػؽ إلػى تيػدؼ التػي العنيفة األفعاؿ تمؾ إلى تشير لإلرىاب مشتركة
 أك متعمػػد اسػػتيداؼ كفيػػو أيػػديكلكجي، ىػػدؼ أك معينػػة، سياسػػية كأخػػرل دينيػػة أتبػػاع ضػػد مكجيػػان 
 .المدنييف غير سالمة تجاىؿ

( تتضػػػػمف 2002)أعمنػػػت الكاليػػػػات المتحػػػدة األمريكيػػػػة اسػػػتراتيجية جديػػػػدة ليػػػا فػػػػي عػػػاـ 
رىػػاب العػػالمي كالسػػعي عػػالف الحػػرب المفتكحػػة عمػػى اإلمكعػػة مػػف األىػػداؼ كالمبػػادئ أىميػػا إمج

عادة ىيكمػة مؤسسػات األمػف القػكمي األمريكػي،  لتطكير التعاكف بيف الكاليات المتحدة كحمفاؤىا، كا 
العػػػػدك األكؿ  لمكاجيػػػة التحػػػػديات المسػػػػتقبمية، حيػػػػث تعتبػػػػر الكاليػػػػات المتحػػػػدة األمريكيػػػػة االرىػػػػاب

 (.89منطقة الشرؽ األكسط ) ، بما في ذلؾكافة لمصالحيا في أرجاء العالـ

عميػػػو لإلرىػػػاب، كىػػػذا مػػػنح الكاليػػػات  متفػػػؽه  ان كاضػػػح ان تعريفػػػ االسػػػتراتيجيةلكػػػف لػػػـ تتضػػػمف 
 (.90) المتحدة األمريكية حرية التعامؿ مع القضايا العالمية بشكؿ يتفؽ مع أىدافيا

( الكاليػػػات المتحػػػدة األمريكيػػػة فرصػػػة تبريػػػر سياسػػػاتيا 2001كمنحػػػت أحػػػداث سػػػبتمبر )
الخارجية تجاه منطقة الشرؽ األكسط، حيث كضعت تمؾ األحداث كربطتيا في أم مسار سياسػي 

فػات المسػئكليف حػكؿ أسػباب أك أمني أك عسكرم. كذلؾ كػاف مػف تػداعيات تمػؾ األحػداث عػدـ الت
 رىاب كسبؿ مكاجيتو.عمى كصؼ اإل منظـ، بؿ اقتصر األمررىاب الدكلي الظيكر اإل

                                                           
، آمنة. ) 89  (33، ص (. مرجع سبؽ ذكره2007)القـر

 (.72، ص (. اإلسالميكف كأمريكا التحدم كاالستجابة. الجزائر: دار قرطبة2006)يكسؼ، أحمد. ) 90
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 كعدا العالـ، مف عدة مناطؽ في األمريكية لميجمات كمبرر تفسير إعطاء أجؿ مفكذلؾ 
 معارضػػة أم كصػػؼ تػػـ كمػػا. اجانبنػػ تنحيتػػو تػػـٌ  قػػد لإلرىػػاب األمريكػػي لمتعريػػؼ فيػػـ أم فػػإفٌ  ذلػػؾ
 أك جماعات كانت سكاء ىابيةإر  معارضة يابأنٌ  األمريكية لمسياسة محمية حتى أك إقميمية أك دكلية
نمػا حميفة ليست التي الدكؿ كىي ،المارقة بالدكؿ يسمى ما التعريؼ ىذا كاشتمؿ ،دكالن   معارضػة كا 

 مشػػػػاعر بػػػػأف اقتنعػػػػكا المتحػػػػدة الكاليػػػػات فػػػػي السياسػػػػي القػػػػرار صػػػػناع إفٌ . (91) المتحػػػػدة لمكاليػػػػات
 كأف الدكلػػة، إدارة كسػػكء عمػػيـالت مسػػتكل كتػػدني الفقػػر انتشػػار تتعػػدل كالتطػػرؼ كاإلحبػػاط الغضػػب
 العربيػػة، البمػػداف فػػي الحكػػـ أنظمػػة إصػػالح يتطمػػب إنمػػا اإلسػػالمية كاألصػػكلية لمتطػػرؼ حػػد كضػػع
 التعمػػػيـ منػػػاىج كتغييػػػر االسػػػتثمارات، كجػػػذب اقتصػػػادية، إصػػػالحات كتحقيػػػؽ الديمقراطيػػػة كنشػػػر

 .(92) كالديمقراطية كالمعيشة التعميـ مستكل تغيير بمعنى كالثقافة،

 الػػدكلي، النظػػاـ فػػي تحػػكؿ نقطػػة (ـ2001) سػػبتمبر مػػف عشػػر الحػػادم ىجمػػاتمت شػػكٌ ك 
 لمصػػراع الرئيسػػي الشػػكؿ يكػػف لػػـ إف الرئيسػػية، األشػػكاؿ مػػف كاحػػدان  الجديػػد اإلرىػػاب أصػػبح حيػػث

 بسػػػط فػػػي المتحػػػدة الكاليػػػات عمييػػػا تعتمػػػد التػػػي األدكات أىػػػـ كأحػػػد الدكليػػػة، السػػػاحة عمػػػى المسػػمح
 كجيػػة األسػػبؽ األمريكػػي الخارجيػػة كزيػػر كيسػػنجر ىنػػرم طػػرح السػػياؽ ىػػذا يكفػػ الككنيػػة، ىيمنتيػػا
 صػػياغة فػػي تحػػكؿ نقطػػة مثػػؿتي  أفٍ  يمكػػف سػػبتمبر مػػف عشػػر الحػػادم ىجمػػات أفٌ  عمػػى تقػػكـ نظػػر
 العالميػػة المكانػػة تعزيػػز إلػػى كاضػػحة بصػػكرة أدت يػػاألنٌ  كالعشػػريف، الحػػادم لمقػػرف العػػالمي النظػػاـ
 عػاـ الصػادرة"  اإلرىػاب لمحاربػة الكطنيػة ستراتيجيةاإل" كثيقة عبرت حيث(. 93) المتحدة لمكاليات

 بػكش الػرئيس كجيػو الػذم التقريػر نػص يكضػحيا التي الجديدة ستراتيجيةاال الرؤل عف ،(2002)
 تكاجيػػػو الػػػذم الخطػػػر أفٌ  بكضػػػكح أعمػػػف حيػػػثـ( 2002 سػػػبتمبر 20)فػػػي الكػػػكنغرس إلػػػى االبػػػف

 المتحػدة الكاليػات أف السياؽ ىذا في االبف بكش الرئيس كقاؿ ،اإلرىاب ىك اليكـ المتحدة الكاليات

                                                           
: مطػػابع األىػػراـ (. صػػناعة الكراىيػػة فػػي العالقػػات العربيػػة األمريكيػػة. القػػاىرة2002)أحمػػد، أحمػػد كآخػػركف. ) 91

 (.8، ص التجارية
(. التعمػػيـ كالصػػحافة ككسػػائؿ االختػػراؽ األمريكػػي. شػػبكة االنترنػػت لإلعػػالـ العربػػي، 2004عػػدناف. ) برجػػي،) 92

 (.http://www.amin.org/Print.php?t=opinion&id=1610الرابط: 

93
 (.مرجع سبؽ ذكره(. 2006)يكسؼ، أحمد. ) 
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 كاألسػاطيؿ الجيػكش اليػكـ تيػددنا فاشػمة، دكؿ مػف ميددة ىي مما أقؿ غازية دكؿ مف ميددة اليكـ
 (.94) مغتاظة قمة أيدم بيف كارثية تكنكلكجيا بو تيددنا مما أقؿ بدرجة

 كمػػؤثرة قكيػػة كذريعػػة كتتخػػذه رىػػاباإل عمػػى تحػػرض بػػرخر أك بشػػكؿ المتحػػدة الكاليػػات إفٌ 
 عمػػػػؿ سػػػياقات إفٌ . (95) العػػػالـ فػػػي كشػػػعكب دكؿ ضػػػػد العدكانيػػػة الخارجيػػػة سياسػػػاتيا بيػػػا تبػػػرر

 مبػػػػػػادئ فيػػػػػو تكجػػػػػد كالػػػػػذم العميػػػػػا سػػػػػػتراتيجيتياا كأىػػػػػداؼ المتحػػػػػدة لمكاليػػػػػات الخارجيػػػػػة مسياسػػػػػةل
 المتحػػدة الكاليػػات اسػػتخداـ مػػع بػػالتكازم كالمسػػاكاة كالعدالػػة كالحريػػة اإلنسػػاف كحقػػكؽ كالديمقراطيػػة

 محتكاىػا مػف كالمفػاىيـ المصػطمحات ىػذه أفرغػت قػد ،االسػتباقية كالضربات الكقائية الحرب لعقيدة
 المتحػػدة الكاليػػات تمػػارس باسػػميا كالتػػي منطمقاتيػػا، بصػػحة كالتشػػكيؾ نقػػدىا إلػػى كقػػادت الحقيقػػي
ذا الخارجية، سياستيا  أفٍ  يفتػرض ذلػؾ فإفٌ  اإلرىاب عمى مبتتغ أف تريد المتحدة الكاليات كانت كا 
 الحريػػػة بػػػذكر تغػػػرس كأف بيػػػا، الثقػػػة كتزيػػػد ليػػػا العػػػداء حػػػدة مػػػف تخفػػػؼ إجرائيػػػة بسياسػػػات تقػػػكـ

 (.96) ىدفيا ىك كالخكؼ الدمار يككف أف ال الحقيقية كالمساكاة

عمػػػػى سياسػػػػات الكاليػػػػات المتحػػػػدة  الحػػػػرب عمػػػػى اإلرىػػػػاب انعكػػػػس كيعتقػػػػد الباحػػػػث بػػػػأفٌ 
بف جكرج بكش اال استراتيجياتباراؾ أكباما عدؿ مف  جاه القضية الفمسطينية، حيث إفٌ األمريكية ت

األكسػط الجديػد، كاسػتخدـ أسػاليب مػا يعػرؼ بالشػرؽ  اسػتراتيجيةتجاه دكؿ الشػرؽ األكسػط، كغيػر 
، كتعزيػػػز الديمقراطيػػػة، أكثػػػر نعكمػػػة تتعمػػػؽ بالحريػػػات الشخصػػػية كالعدالػػػة كالتعػػػايش كاسػػػتراتيجيات

لعمؿ األحزاب كالقكل السياسية الميمشة في كثير مف بمداف العػالـ الثالػث كالعػالـ العربػي كالسماح 
 .بما يخدـ تطمعات كأىداؼ السياسة األمريكية

  

                                                           
94
 (.سبؽ ذكرهمرجع (. 2002)أحمد، أحمد كآخركف. ) 

 ((.28(. تداعيات الغزك األمريكي لمعراؽ عمى القضية الفمسطينية. مجمة رؤية، عدد )2003)كيالي، ماجد. ) 95
96
 (123، ص مرجع سبؽ ذكره(. 2009)فيمي، عبد القادر. ) 
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 المبحث الثالث

 مؤسسات صنع القرار في الوليات المتحدة األمريكية

 تمييد:

الخارجيػػة لسياسػػات أكرد الباحػػث مػػف خػػالؿ المبحػػث األكؿ كالثػػاني المحػػددات الداخميػػة ك 
الكاليػػات المتحػػدة األمريكيػػة تجػػاه القضػػية الفمسػػطينية، كيتضػػح تػػداخؿ تمػػؾ المحػػددات كتناقضػػيا، 
لكػػف اسػػتطاعت الكاليػػات المتحػػدة األمريكيػػة أثنػػاء فتػػرة بػػاراؾ أكبامػػا السػػيطرة عمػػى تمػػؾ المحػػددات 

ة عكامػؿ أىميػا القػكة قضايا الشرؽ األكسط بذكاء كفطنة، كذلػؾ يرجػع إلػى عػد تعامؿ مع جميعكال
االقتصػػادية كالعسػػكرية كالسياسػػية لمكاليػػات المتحػػدة األمريكيػػة، كتحالفاتيػػا اإلقميميػػة، إضػػافة إلػػى 
جانب ميـ جدان كىك تعدد مراكز كمؤسسات صنع القرار في الكاليات المتحػدة األمريكيػة، كيعػرض 

سات الخارجية في الكاليات الباحث مف خالؿ المبحث الثالث مراكز كمؤسسات صنع القرار كالسيا
 المتحدة األمريكية.

 : مؤسسة الرئاسةأوًل 

مؤسسػة الرئاسػة مػف أكثػر المراكػز الحيكيػة فػي صػناعة القػرار األمريكػي بشػكؿ عػػاـ،  عػد  تي 
 عػب الػرئيس األمريكػي دكرنا مركزينػا كمػؤثرناالمتعمقة بالقضية الفمسطينية بشكؿ خاص؛ كيم اتكالقرار 

الػػدكؿ لدراسػػة طبيعػػة كتفكيػػر الػػرئيس  ياسػػية الخارجيػػة، كلػػذلؾ تسػػعى جميػػعسفػػي صػػنع القػػرارات ال
األمريكػػػػػي، كيعػػػػػد الػػػػػرئيس بػػػػػاراؾ أكبامػػػػػا مينػػػػػدس السياسػػػػػة الخارجيػػػػػة األمريكيػػػػػة خػػػػػالؿ كاليتيػػػػػو، 
كباالعتماد عمى مجمكعة مختصة مف المستشاريف أىميـ كزير الخارجية كالدفاع كمساعد الػرئيس 

األمػػف القػػكمي كأركػػاف حػػرب القػػكات المشػػتركة، كمػػديرك ككػػاالت  لشػػؤكف األمػػف القػػكمي، كمجمػػس
 (.97االستخبارات المختمفة )

 : وزارة الخارجيةثانًيا

يػػػا الجيػػػة التنفيذيػػػة المختصػػػة بالشػػػؤكف أىػػػـ كزارات الكاليػػػات المتحػػػدة األمريكيػػػة، ألنٌ  عػػػد  تي 
 االسػتراتيجياتكتحػدد  ت األمريكيػة فػي العػالـ،الخارجية؛ كىي تسػاعد فػي تشػكيؿ كمراقبػة السياسػا

                                                           
97
 (.62 - 61(. مرجع سبؽ ذكره، ص 2013حمد. ))أبك غنيـ، محمد أ 
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كالعالقػػات مػػع المؤسسػػات العالميػػة كالػػدكؿ، كيعػػد كزيػػر الخارجيػػة المكظػػؼ األعمػػى فػػي الحككمػػة، 
كالمستشار األكؿ لمرئيس، كالمبعكث األكثر حيكية كقػكة فػي البعثػات كالزيػارات الدكليػة، كىػك أبػرز 

 شخصية بعد الرئيس.

ؤكف الدكليػػة كتقػػـك بتنسػػيؽ العالقػػات مػػع كتعتبػػر كزارة الخارجيػػة الجيػػة المسػػئكلة عػػف الشػػ
الدكؿ عف طريؽ شبكة السفارات القنصميات كمكاتب التمثيؿ. كيتبع كزارة الخارجية األمريكية عدة 

( كالتػػػي تشػػػرؼ بالكامػػػؿ عمػػػى USAIDأجيػػػزة مختصػػػة أىميػػػا ككالػػػة التنميػػػة الدكليػػػة األمريكيػػػة )
مات األمريكيػػة كالتػػي تعتبػػر جيػػاز دعايػػة برنػػامج المعكنػػات االقتصػػادية لمػػدكؿ، كككالػػة االسػػتعال

مركػػػزم كرئػػػيس لمسياسػػػات األمريكيػػػة، كككالػػػة الرقابػػػة عمػػػى األسػػػمحة كنػػػزع السػػػالح، كىػػػك جيػػػاز 
 .(98) مسؤكؿ بشكؿ رسمي عف مفاكضات الحد مف انتشار األسمحة النككية

ية ( بشكؿ فاعػؿ فػي األراضػي الفمسػطينUSAIDكتعمؿ ككالة التنمية الدكلية األمريكية )
 لسياسات الكاليات المتحدة األمريكية. شركعات تنمكية متعددة، كذلؾ كفقناكتقدـ برامج كم

 : مجمس األمن القوميثالثًا

ييدؼ مجمػس األمػف القػكمي إلػى تقػديـ المشػكرة لمػرئيس األمريكػي فيمػا يتعمػؽ بالسياسػات 
و يضػػـ ىػػذا المجمػػس فإٌنػػ لحساسػػية ة بػػاألمف القػػكمي األمريكػػي، كنظنػػراالداخميػػة كالخارجيػػة المتعمقػػ

مػف مػدير  الن ككزير الخارجية ككزير الدفاع، كما يعتبػر كيػ كاليات المتحدة األمريكية كنائبو،رئيس ال
ضػػاء المشػػاركيف ع( كرئػػيس ىيئػة األركػػاف المشػتركة مػػف بػيف األCIAككالػة المخػػابرات المركزيػة )

حػػدة األمريكيػػة بالرؤيػػة األمريكيػػة فػػي المجمػػس، كلقػػد ارتػػبط مفيػػـك المصػػالح الحيكيػػة لمكاليػػات المت
اسػتراتيجيان تسػعى الكاليػات  لمسألة األمف القػكمي األمريكػي، حيػث يعػد تحقيػؽ األمػف القػكمي ىػدفان 

 مؤسساتيا إلى تحقيقو. بجميع

 أفٍ  األمريكػي القػكمي األمف سياسة منظرم مف لمكثيريف بالنسبة الضركرم مف أصبح لقد
 الحػػالي الكاقػػع فػػي مخػػاطر مػػف المتحػػدة لمكاليػػات القػػكمي ألمػػفا لػػو يتعػػرض فيمػػا التفكيػػر يعيػػدكا
 ركسػيا مثؿ المحدكدة النككية الركادع بعض ككجكد ،سبتمبر مف عشر الحادم أحداث بعد خاصة
 .الشمالية كككريا كالصيف

                                                           
 (.66، ص ثقافات أـ صداـ مصالح. بيركت: دار النيار (. اإلسالـ السياسي صداـ1998)جرجس، فكاز. ) 98
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 يعػد لػـ حيػث المتحػدة، لمكاليػات الحيكيػة المصالح تيديد في تكمف المعاصرة المخاطر إفٌ 
 كتالشي اعقائدين  المؤدلج الصراع حتمية مبدأ تالشي بعد جدية بصكرة كجكدىا أمف ييدد ما ىناؾ
 النككيػػػة الػػػركادع كأف خاصػػػة النككيػػػة، األسػػػمحة اسػػػتخداـ فييػػػا بمػػػا بػػػالقكة الغيػػػر إزالػػػة حتميػػػة مبػػػدأ

 القػػكمي األمػػف مؤسسػػة عمػػى لزامػػان  أصػػبح لقػػد. السػػكفييتي لالتحػػاد كبػػديؿ نفسػػيا تطػػرح ال الحاليػػة
 ألف الدكليػػػػػػة، المتحػػػػػػدة الكاليػػػػػػات مكانػػػػػػة مػػػػػػع تتناسػػػػػػب أمنيػػػػػػة سػػػػػػتراتيجيةا تصػػػػػػكغ فٍ أ األمريكػػػػػػي

 اآلف، مالئمػة غيػر أصػبحت البػاردة الحرب أخطار مع لمتعامؿ صممت التي األمنية ستراتيجيةاال
 ان تقييمػػ يجػرم أف د  بيػػ ال كػاف األمريكػػي القػكمي لألمػػف سػتراتيجياال التخطػػيط بػنمط التفكيػػر كإلعػادة
 -:(99) كالتالي كىي المتحدة لمكاليات الحيكية لممصالح أمنية تيديد مصادر تشكؿ التي لممحاكر

 سػػػتراتيجياال التخطػػػيط فػػػي كىنػػػان  األكثػػػر الحمقػػػة تشػػػكؿ كىػػػي: (100) الكسػػػطى آسػػػيا منطقػػػة -1
 حيػث األمريكيػة ستراتيجيةاال في أفغانستاف أىمية تبرز ىنا كمف آسيا، منطقة في األمريكي

 كككريػػا كباكسػػتاف كالينػػد كركسػػيا كالصػػيف آسػػيا فػػي النككيػػة كلالقػػ مػػف اقتػػراب نقطػػة تمثػػؿ
يراف، الشمالية  ركسيا عمى الضغط يمكف أفغانستاف في األمريكية القكات كجكد خالؿ فمف كا 
كماؿ  .الصيف حصار مسمسؿ حمقات مف حمقة كا 

 اإلقمػػيـ ىػػذا فػػي الناشػػطة اآلسػػيكية القػػكل لتطكيػػؽ كذلػػؾ: آسػػيا شػػرؽ كجنػػكب شػػرؽ منطقػػة -2
قامة العسكرم التكاجد طريؽ عف األمنية السيطرة تكفر بفيج  .العسكرية األحالؼ كا 

 كالعسػػكرية األمنيػػة سػػتراتيجيةاال فػػي اجػػدن  كبيػػرة مكانػػة تحتػػؿ حيػػث: العربػػي الخمػػيج منطقػػة -3
 النفطيػة مكانتيػا عػف ناىيػؾ كأكركبػا، الجنكبيػة آسػيا بػيف الػربط نقطة فيي المتحدة، لمكاليات
 .رئيس كمصدر كمنتج

 الػػػرئيس المػػػدخؿ" إسػػػرائيؿ" أمػػػف ضػػػماف يعػػػد حيػػػث مكانتيػػػا كدعػػػـ": إسػػػرائيؿ" أمػػػف ضػػػماف -4
 .بكامميا العربية المنطقة في كمصالحيا المتحدة الكالياتف أم لضماف

                                                           
99
 (.91، ص . مرجع سبؽ ذكره(2009)فيمي، عبد القادر. ) 

 كطاجكسػػػػػتاف ككازاخسػػػػػتاف سػػػػػتافكتركمان أكزبكسػػػػػتاف مػػػػػف كػػػػػؿ تضػػػػػـ آسػػػػػيا قػػػػػارة فػػػػػي تقػػػػػع جغرافيػػػػػة منطقػػػػػة) 100
 .(نسمة مميكف 61 كيسكنيا ²كـ 400030400 نحك المنطقة مساحة تبمغ. كقيرغيزستاف
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ػػػ يكػػػكف بحيػػػث: كالدبمكماسػػػي السياسػػػي العمػػػؿ تكثيػػػؼ -5  اقتضػػػت كممػػػا العسػػػكرية بػػػالقكة ادعمن مي
 داخميػان  المتحػدة لمكاليػات األكبػر التحػدم اعتبػارهب كجػد أينمػا اإلرىػاب لمحاربة لذلؾ الضركرة
 .كخارجيان 

ا  في السياسات الخارجية تجاه كافة دكؿ الشرؽ األكسط، كلمجمس األمف القكمي دكرنا ميمن
المسػػتجدات مػػف فتػػرة ألخػػرل، فعمػػى سػػبيؿ المثػػاؿ بعػػد فػػكز  كيقػػـك المجمػػس بدراسػػة كاعيػػة لجميػػع

مجمس األمف القكمي بإعػداد دراسػة تتعمػؽ باألكضػاع فػي  حركة حماس باالنتخابات التشريعية قاـ
 فمسػػطيف، ثػػـ أعيػػد تقيػػيـ ىػػذه األكضػػاع بعػػد االنقسػػاـ الفمسػػطيني الفمسػػطيني، كىػػذا يػػدلؿ عمػػى أفٌ 

لسياسػػات بػػاراؾ أكبامػػا تجػػاه القضػػية الفمسػػػطينية،  حػػددنا رئيسنػػامجمػػس األمػػف القػػكمي األمريكػػي مي 
مػػس األمػػف القػػكمي أىميػػة بالغػػة كمنحػػو أعضػػاءه حريػػة إبػػداء كلػػى لمجبػػاراؾ أكبامػػا أى  خاصػػةن كأفٌ 

 اآلراء كاألفكار كالبحث عف المعمكمات كتكصيميا لمجيات المعنية.

 : وزارة الدفاعرابًعا

، كتضػػـ االسػػتراتيجيةا فػػي القػػرارات تػػأثيرن  المؤسسػػاتمريكيػػة مػػف أكثػػر تعػػد كزارة الػػدفاع األ
كني مكظػؼ عسػكرم، كيسػاندىا فػي حػاالت الطػكارئ الكزارة مميكني مكظؼ مػدني، كأكثػر مػف مميػ

ما يقارب ثالثة مالييف عضك في الكحدات االحتياطية، كتتخذ مػف المبنػى الشػيير البنتػاغكف مقػران 
ليػا، كىػػك أكبػػر مبنػى مكاتػػب فػػي العػػالـ، كتعتبػر كزارة الػػدفاع األمريكيػػة الجيػة المسػػئكلة عػػف بنػػاء 

عداد القكات المسمحة بكافة ىياكميا،  دارة القكاعد العسكرية المنتشرة في أنحاء العالـ، كما تقكـ كا  كا 
بجمػػػػع كتحميػػػػؿ المعمكمػػػػات الخاصػػػػة بػػػػالقكل العالميػػػػة، كتشػػػػكؿ ىيئػػػػة األركػػػػاف المشػػػػتركة الجانػػػػب 
المحػػكرم فػػي كزارة الػػدفاع األمريكيػػػة، حيػػث تضػػـ رئػػيس الييئػػػة كرؤسػػاء األفػػرع العسػػكرية، كمػػػف 

ع األمريكػػي كرئػػيس الدكلػػة تركة تقػػديـ النصػػائح لػػكزير الػػدفاالكظػػائؼ الميمػػة لييئػػة األركػػاف المشػػ
 .(101) العسكرية كاحتياجات الميزانية االستراتيجياتبصدد 

 

 
                                                           

(. نظػػػاـ الحكػػػـ فػػػي الكاليػػػات المتحػػػدة األمريكيػػػة. القػػػاىرة: الجمعيػػػة المصػػػرية لنشػػػر 1996)إلػػػكتيز، الرم. ) 101
 (.كما بعدىا 213، ص المعرفة كالثقافة العممية
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 : الكونغرسخامًسا

الكػػكنغرس يمثػػؿ الجيػػة التشػػريعية فػػي الكاليػػات المتحػػدة األمريكيػػة، كيمتمػػؾ الحريػػة التامػػة 
مريكي، كيمتمؾ الككنغرس مجمكعة مف في سف التشريعات، لكنو ال يستطيع المساس بالدستكر األ

أدكات التػػدخؿ فػػي السياسػػات الخارجيػػة األمريكيػػة أىميػػا: المصػػادقة عمػػى المعاىػػدات كاالتفاقيػػات 
عػػالف الحػػرب أك السػػمـ، المصػػادقة عمػػى تمكيػػؿ دكلػػة مػػا أك  كتعيػػيف السػػفراء، كلجنػػة الميزانيػػة، كا 

 مؤسسة ما.

ػػػامسػػػطينية لعػػػب الكػػػكنغر كعمػػػى مسػػػتكل القضػػػية الف ، فيػػػك مػػػف صػػػادؽ عمػػػى س دكرنا ميمن
 .(102) لتمكيؿ إلى قطاع غزةحصار قطاع غزة، كأصدر قكانيف تمنع كصكؿ ا

يتضح مف العرض السابؽ أف ىناؾ عػدة مؤسسػات صػنع قػرار متعػددة، كلعػؿ ذلػؾ يرجػع 
إلػػى حجػػـ القػػرارات التػػي تصػػدرىا الكاليػػات المتحػػدة األمريكيػػة مػػف حيػػث العػػدد كالنكعيػػة، كتسمسػػؿ 

ار غالبػػػان مػػػا يػػػرتبط بأىميػػػة ىػػػذا القػػػرار، كحجػػػـ البػػػدائؿ المتاحػػػة لػػػو، كتأثيرىػػػا عمػػػى األطػػػراؼ القػػػر 
 المعنية.

                                                           
حركػػة حمػػاس نمكذجػػان.  –مريكيػػة تجػػاه اإلسػػالـ السياسػػي (. السياسػػة الخارجيػػة األ2009)ريحػػاف، عطايػػا. ) 102

 (.27، ص رسالة ماجستير غير منشكرة. غزة: جامعة القدس



 
 

 الفصل الخامس

 باراك سياسات عمى األمريكي اإلعالم تأثير
 الفمسطينية القضية تجاه أوباما

 الموبي الصييوني وتأثيره عمى اإلعالم األمريكي المبحث األول:

عالم ودوره في توجيو السياسة األمريكية تجاه القضية اإل: المبحث الثاني
 الفمسطينية

 سياسات باراك أوباما تجاه القضية الفمسطينية: المبحث الثالث
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تأثير اإلعالم األمريكي عمى سياسات باراك أوباما تجاه القضية : الفصل الخامس
 الفمسطينية

 :تمييد

لكسػػػائؿ اإلعػػػالـ دكر  كيػػػة، كاتضػػػح أفٌ تنػػػاكؿ الباحػػػث محػػػددات السياسػػػة الخارجيػػػة األمري
ميػػـ فػػي القػػرار األمريكػػي، كتغييػػر الػػرأم العػػاـ األمريكػػي كالعػػالمي تجػػاه القضػػايا الجكىريػػة، كمػػا 
اتضػػح دكر المػػػكبي الصػػييكني كأحػػػد محػػددات السياسػػػة الخارجيػػة، كحمايػػػة أمػػف إسػػػرائيؿ كمحػػػدد 

اؾ أكبامػػػا، كمػػػا مػػػى سياسػػػات بػػػار خػػػارجي، كيتنػػػاكؿ الفصػػػؿ الحػػػالي اإلعػػػالـ األمريكػػػي كتػػػأثيره ع
يتعمػػؽ بػػالمكبي الصػػييكني كتػػأثيره فػػي السياسػػة الخارجيػػة ثػػـ تػػأثيره عمػػى  خصػػص الباحػػث مبحثنػػا

 اإلعالـ األمريكي.

 األولالمبحث 

 الموبي الصييوني وتأثيره عمى اإلعالم األمريكي

 تمييد:

ة مػػف العمػػالء المػػكبي مصػػطمح يتداكلػػو اإلعالميػػكف كالساسػػة لمتعبيػػر عػػف مجمكعػػة منظمػػ
كالنشاط الػذيف ليػـ مصػالح خاصػة، يمارسػكف ضػغكطان عمػى مػكظفي الدكلػة كالقػادة بيػدؼ التػأثير 

 عمى قراراتيـ لتحقيؽ تمؾ المصالح الخاصة.

 (، حيث تـٌ ـ1887كبدأ المكبي الصييكني عممو في الكاليات المتحدة األمريكية قبؿ عاـ )
زعامػػة كلػػيـ بالكسػػتكف، ككػػاف ىػػدفيا تكسػػيع اليجػػرة تشػػكيؿ أكؿ مجمكعػػة ضػػغط "البعثػػة العبريػػة" ب

إنشػاء  ( تػـٌ ـ 1906إلقامة دكلة ييكدية في فمسػطيف. كفػي عػاـ ) كاالستيطاف في فمسطيف كصكالن 
"المجنػػػػة الييكديػػػػة األمريكيػػػػة" فػػػػي نيكيػػػػكرؾ لمتابعػػػػة القضػػػػايا الييكديػػػػة كحػػػػؿ مشػػػػكالتيـ السياسػػػػية 

مػػػػف أكركبػػػػا الشػػػػرقية. كرغػػػػـ اخػػػػتالؼ ثقافػػػػاتيـ، كاالجتماعيػػػػة، خاصػػػػةن بعػػػػد تػػػػدفؽ أعػػػػداد كبيػػػػرة 
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كمصػػػػػالحيـ، كاخػػػػػتالفيـ فػػػػػي العديػػػػػد مػػػػػف القضػػػػػايا، كتفشػػػػػي الفسػػػػػاد بيػػػػػنيـ، كتغميػػػػػبيـ لممصػػػػػالح 
 (.103الشخصية؛ إال أنيـ استطاعكا تشكيؿ لكبي لو تأثير في السياسة الخارجية األمريكية )

 نجاح الموبي الصييوني.أوًل: العوامل التي ساىمت في 

يػػػػـ %( مػػػػف المجتمػػػػع األمريكػػػػي إال أنٌ 3الييػػػػكد ال يشػػػػكمكف سػػػػكل ) أفٌ مػػػػف الػػػػرغـ  عمػػػػى
أىػػـ أسػػباب ىػػذا  اسػػتطاعكا تحقيػػؽ تػػأثير كبيػػر جػػدان يفػػكؽ حجميػػـ، كيػػرل العديػػد مػػف البػػاحثيف أفٌ 

 -التأثير يرجع إلى العكامؿ اآلتية:

ف اسػػتثمار أمػػكاليـ الثػػراء الييػػكدم: يعتبػػر الييػػكد مػػف األقميػػات الثريػػة، األمػػر الػػذم مكػػنيـ مػػ -1
 كثركاتيـ لممارسة التأثير السياسي كاإلعالمي.

تمكيػػؿ الحمػػالت االنتخابيػػة: يعتبػػر الييػػكد مػػف كبػػار ممػػكلي الحمػػالت االنتخابيػػة األمريكيػػة؛  -2
حمػػػالت االنتخػػػاب األمريكيػػػة باىظػػػة  ما كأف  %( مػػػف تكاليفيػػػا، السػػػيٌ 60حيػػػث يمكلػػػكف نحػػػك )

اء الييػػػكد كفػػػي المقابػػػؿ الكصػػػكؿ إلػػػى السػػػمطة عبػػػر رضػػػف أم مرشػػػح يحػػػاكؿ عػػػادة إجػػػدان، فػػػإ
تمكيؿ حممتو االنتخابية مف أمكاليـ كثركاتيـ؛ كىػذا ينطبػؽ عمػى انتخابػات الرئاسػة كانتخابػات 

 (.104مجمس الشيكخ كالنكاب األمريكي )
قػػػدرة الييػػػكد عمػػػى التنظػػػيـ كتشػػػكيؿ المجمكعػػػات: ييػػػكد الكاليػػػات المتحػػػدة األمريكيػػػة يتميػػػزكف  -3

كالتنظػػيـ الجيػػد، كلػػدييـ مؤسسػػات كىيئػػات فعالػػة كنشػػطة تخػػدـ قضػػاياىـ، كلػػدييـ باالنضػػباط 
قناع فعالة.  كسائؿ اتصاؿ كا 

كجػػكد فيػػـ عميػػؽ لمعقميػػة األمريكيػػة: يجػػرم ييػػكد الكاليػػات المتحػػدة األمريكيػػة أبحاثػػان كدراسػػات  -4
مػػػع متعػػػددة حػػػكؿ عػػػادات كتقاليػػػد المجتمػػػع األمريكػػػي كحاجاتػػػو، كتقربػػػكا مػػػف منظمػػػات المجت

 األمريكي لفيـ العقمية األمريكية كالتأثير فييا مف خالؿ الكسائؿ المناسبة.
يػػـ قػػكة انتخابيػػة: يشػػارؾ ييػػكد الكاليػػات المتحػػدة األمريكيػػة فػػي الييػػكد رغػػـ قمػػة أعػػدادىـ إال أنٌ  -5

%( بينمػا بػاقي األقميػات يشػارككف بنسػب 90االنتخابات بنسب مرتفعػة تصػؿ إلػى أكثػر مػف )

                                                           
(. الييػػػكد األمريكيػػػكف كالمػػػكبي الصػػػييكني. مكسػػػكعة اإلمبراطكريػػػة األمريكيػػػة. 2004) )زىػػػر الػػػديف، صػػػالح. 103

 (.7القاىرة: مكتبة الشركؽ الدكلية، ص 

عمػػػى االنتخابػػػات األمريكيػػػة. شػػػبكة راءة فػػػي تػػػأثير المػػػكبي الصػػػييكني (. قػػػ2004)صػػػالح، محسػػػف محمػػػد. ) 104
 .(www.Aljazeera.net الجزيرة نت
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%( فػػػػي 50كمػػػػا أف المجتمػػػع األمريكػػػػي ذاتػػػو ال يشػػػػارؾ بنسػػػبة تتعػػػػدل )%( 60ال تتعػػػدل )
 (.105االنتخابات )

سػػيطرة الييػػكد عمػػى كسػػائؿ اإلعػػالـ األمريكػػي: تتميػػز كسػػائؿ اإلعػػالـ فػػي الكاليػػات المتحػػدة  -6
األمريكية بأىمية بالغة في التأثير عمػى الػرأم العػاـ، كيسػتغؿ الييػكد ظػركؼ الحريػات لتكجيػو 

 ذا يؤثر عمى أداء الساسة السترضاء كسائؿ اإلعالـ.الرأم العاـ، كى
المستكل العممي كالثقافي لمييكد: أغمبية ييكد الكاليات المتحدة األمريكية مف الفئات المتعممة،  -7

ىناؾ نسب مرتفعة مف المتعمميف  دت نتائج دراسة البركفيسكر الييكدم ركبنشتايف أفٌ حيث أكٌ 
كد فػي الكاليػات المتحػدة األمريكيػة مػف المتعممػيف كلػػدييـ بػيف ييػكد أمريكػا كأغمػب قيػادات الييػ

شيادات عميا في مجاالت عممية ميمة مثؿ اإلعػالـ كالعالقػات الدكليػة كعمػـ االجتمػاع. كىػذا 
 (.106يخدـ مصالحيـ )

 دور الموبي الصييوني في التأثير عمى السياسة الخارجية األمريكية: ثانًيا

ستيف؛ األكلػى تعػرؼ بمػؤتمر الرؤسػاء كىػك تجمػع يعمؿ المكبي الصييكني مف خالؿ مؤس
ىدفػػػو التػػػأثير المباشػػػر فػػػي السياسػػػة الخارجيػػػة األمريكيػػػة تجػػػاه قضػػػايا الشػػػرؽ األكسػػػط، كتقريػػػب 
كجيات النظر بيف دكلة إسرائيؿ كالكاليات المتحدة األمريكية حكؿ تمؾ القضايا، كالمؤسسػة الثانيػة 

ؿ، كمسػػػجمة رسػػػميان بنػػػاءن عمػػػى األحكػػػاـ األمريكيػػػة إلسػػػرائيكىػػػك لػػػكبي مػػػكاؿو تعػػػرؼ باسػػػـ "إيبػػػاؾ" 
المتعمقػػة بجماعػػات الضػػغط، كمػػا يعتمػػد المػػكبي الصػػييكني كمؤسسػػاتو عمػػى أربعػػة مبػػادئ رئيسػػة 

 (:107كىي عمى النحك اآلتي )

 اإلمكانػػات ضػمف الصػييكنية، الحركػة بػػو تطالػب لمػا األعمػى الحػػد تحقيػؽ كىػي: الكاقعيػة -1
 .الظركؼ لتغير كتبعا

 .كاألشكاؿ الكسائؿ شتى ستخداـاك  األكضاع مع التكيؼ بيا كيقصد :المركنة -2

                                                           
(. النفػػػكذ الصػػػييكني فػػػي العػػػالـ بػػػيف الحقيقػػػة كالػػػكىـ: الكاليػػػات المتحػػػدة األمريكيػػػة 2003)نػػػاجي، طػػػالؿ. ) 105

 (.266نمكذجان، دمشؽ: مركز دراسات الغد العربي، ص 
(. 26الرئاسػػػة األمريكيػػػة. مجمػػػة األمػػػيف، عػػػدد ) (. المػػػكبي الييػػػكدم كسػػػباؽ2004. ))السػػػيمي، نبيػػػؿ محمػػػد 106

www.amin.org). 

 .(www.amin.orgمرجع السابؽ نفسو. (. ال2004)السيمي، نبيؿ محمد. ) 107
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 المطالػػػػب مػػػف األدنػػػى الحػػػد كتحديػػػد عمػػػى الحصػػػكؿ يمكػػػف خاللػػػو مػػػف: الالتراجػػػع مبػػػدأ -3
 .ظرؼ كؿ في الصييكنية

 لممرحػؿ األدنػى الحػد يككف بحيث مرحمة، إلى مرحمة مف نتقاؿاال أم: نتقاؿكاال التصاعد -4
 .السابقة ممرحمةل األقصى الحد ىك الجديدة

 السياسة صعيد عمى كاسعة نجاحات تحقيؽ الصييكني المكبي ستطاعا عممو خالؿ كمف
 الصعيد كعمى. األحياف مف الكثير في إلسرائيؿ مؤيدة أصبحت حيث األمريكية، الخارجية

. دكالر مميار ثالثة عف تقؿ ال سنكية أمريكية مساعدات عمى إسرائيؿ تحصؿ حيث قتصادماال
 زيارة مف األمريكييف المشرعيف بعض كمنعو إسرائيؿ، قضية عرض في الصييكني لمكبيا كنجح
 المجتمع في الصييكني المكبي تغمغؿ في العكامؿ مف مجمكعة ساىمت كلقد .العربية الدكؿ

 فمسطيف، أرض إلى جميعيـ الييكد عكدة مف الصييكنية الحركة بو تنادم كانت فما األمريكي،
 ىذه عرض إلى المتحدة الكاليات في الظركؼ ساعدت فقد. الييكدم شعبال بكحدة كمناداتيا
 منطمؽ مف فكارهأ نشر عمى الميبرالي الديمقراطي األمريكي النظاـ كساعد. كنشرىا األفكار
 مصالح كجكدكصكالن ل. كاالقتصادية كاالجتماعية كالسياسية الدينية الحريات بإطالؽ السماح
 .فمسطيف قضية حكؿ مشتركة صييكنية أمريكية

المكبي الصييكني نجح في التأثير عمى السياسة الخارجية األمريكية  كيعتقد الباحث بأفٌ 
و استخدـ كسائؿ اإلعالـ بشكؿ سميـ، مف خالؿ السيطرة عمى كبرل ىذه الكسائؿ كبث المكاد ألنٌ 

إلى استخداـ  اإلعالمية التي تحاكي القضايا الييكدية، كتساعد إسرائيؿ بشتى الكسائؿ؛ باإلضافة
سة كالقادة منيا تكريط بعض القادة ؿ غير شرعية في التأثير عمى الساالمكبي الصييكني لكسائ

 بقضايا فساد أخالقية أك مالية أك غيرىا مف القضايا.

 : تأثير الموبي الصييوني عمى اإلعالم األمريكيثالثًا

ساىمكف بنسبة كبيرة في تمكيؿ يعد الييكد أقمية في الكاليات المتحدة األمريكية إال أنيـ ي
%(، كيمتمؾ المكبي الصييكني قكة كبيرة في منع كصكؿ 60الحمالت االنتخابية تصؿ إلى )

معارضي إسرائيؿ كمنتقدييا إلى المناصب الرفيعة في اإلدارة األمريكية، كىذا األمر ساعدىـ في 
بالصراع الفمسطيني اإلسرائيمي، القضايا المتعمقة  جميعتمقي دعـ الكاليات المتحدة األمريكية في 
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( ـ1982كما يؤكد ذلؾ أف الكاليات المتحدة األمريكية استخدمت حؽ النقض الفيتك مف عاـ )
 ( مرة بيدؼ إحباط مشاريع قرارات تديف إسرائيؿ.35( نحك )2016إلى عاـ )

مت عمى المكبي الصييكني في التأثير عمى اإلدارات كلقد كجدت عكامؿ متعددة سيٌ 
كاستخدـ  ،أبرزىا كالء بعض أعضاء الككنجرس األمريكي لمقضايا الييكدية ،ريكية المتعاقبةاألم

المكبي الصييكني في ذلؾ التحالؼ المسيحي الصييكني لخدمة مصالحيـ كمصالح إسرائيؿ في 
الشرؽ األكسط، ككاف لمؤسسة إيباؾ تأثيران كاضحان مف خالليا قدرتيا المخيفة في اختراؽ 

يات المتحدة األمريكية، فكافأت ىذه المؤسسة المكاليف ليا، كعاقبت الرافضيف ليا مؤسسات الكال
 بكسائؿ متعددة معظميا غير مشركعة.

كعمى المستكل اإلعالمي ينفؽ المكبي الصييكني ثركاتيـ لمسيطرة عمى اإلعالـ 
زة الرئيسية األمريكي، كمف األمثمة عمى سيطرة الييكد عمى اإلعالـ األمريكي نجد شبكات التمف

(، إلى NBC(، ك)CBN(، ك)ABCييكد مثؿ ) ايالمتحدة األمريكية يديرىا كيممك في الكاليات
جانب سيطرتيـ عمى أىـ الصحؼ كالمجالت مثؿ )الكاشنطف بكست(، ك)نيكيكرؾ تايمز(، 
ك)ككؿ ستريت جكرناؿ(، كتعتبر ىذه الكسائؿ اإلعالمية ذات أىمية بالغة بالنسبة لمشعب 

 (.108، كأىـ مصادره في تداكؿ األخبار كالمعمكمات )األمريكي

يتجاىؿ سيطرة المكبي الصييكني  ال يستطيع أحد أفٍ يخصؿ الباحث إلى أنو الي كبالت
عمى كسائؿ اإلعالـ عمى المستكل العالمي بشكؿ عاـ، كعمى مستكل الكاليات المتحدة األمريكية 
 بشكؿ خاص، كلقد كصمت ىذه السيطرة عمى بعض الكسائؿ اإلعالمية العربية؛ فنجد بعض
الكسائؿ العربية تتداكؿ مصطمحات كمفاىيـ تتناقش مع الكاقع مثؿ "مستكطنات غير شرعية" 
ككأف ىناؾ استيطاف شرعي كآخر غير شرعي، كمصطمح "استخداـ مفرط لمقكة" كبديؿ 

 لمصطمحات القمع كالتنكيؿ كاإلجراـ.

السيطرة كلقد كرد في البركتكككؿ الثاني عشر لمكبي الصييكني إشارة كاضحة بضركرة 
عمى كسائؿ اإلعالـ العالمية كىذا بالنص "كسنعامؿ الصحافة عمى النحك التالي: ما الدكر الذم 

                                                           
(. تأثير العامؿ الديني في السياسة الخارجية إلدارة الرئيس جكرج دبميك بكش 2011)الغكؿ، مكسى يكسؼ. ) 108

منطقػػػة الشػػػرؽ األكسػػػط. رسػػػالة ماجسػػػتير غيػػػر منشػػػكرة. معيػػػد إبػػػراىيـ أبػػػك لغػػػد لمدراسػػػات الدكليػػػة. جامعػػػة تجػػػاه 
 (.107بيرزيت، ص 
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يا تقـك بتيييج العكاطؼ الجياشة في الناس كأحيانان بإثارة تمعبو الصحافة في الكقت الحاضر؟ إنٌ 
تككف ظالمة زائفة. المجادالت الحزبية األنانية التي ربما تككف ضركرية لمقاصدنا، كما أكثر ما 

ننا سنسرجيا كنقكدىا بما يحقؽ مصالحنا،  كمعظـ الناس ال يدركف أغراضيا الدقيقة أقؿ   إدراؾ، كا 
 (.109كيجب عمينا أف نظفر بإدارة شركات النشر األخرل" )

مف خالؿ الكيفية التي يقدـ فييا  اكفي الكاليات المتحدة األمريكية األمر أكثر كضكحن 
سرائيمي لممكاطف األمريكي، كما يحتكيو التقديـ مف تنميط كتجيير لممفاىيـ راع العربي اإلالص

بالشكؿ الذم يخدـ المصمحة اإلسرائيمية، كيمثؿ كجيتيا مف الصراع، كذلؾ مف خالؿ مختمؼ 
كسائؿ اإلعالـ األمريكية، كبمختمؼ أشكاليا سكاء المسمكعة أك المرئية أك المقركءة، ككؿ ذلؾ 

جؿ المعمقيف األمريكييف مكاليف  ني، كحكؿ ذلؾ يقكؿ ميرشايمر: "إفٌ بفعؿ المكبي الصييك 
إلسرائيؿ، كينقؿ عف الصحفي المعركؼ أريؾ الترماف "إف النقاش بيف خبراء شؤكف الشرؽ 
األكسط خاضع لييمنة أناس ال يستطيعكف أف يتصكركا انتقاد إسرائيؿ"، كيكرد أسماء ألكثر مف 

 (.110يـ في دعـ إسرائيؿ بشكؿ مطمؽ كدكف شركط )يمكف االعتماد عمي ا( صحفين 60)

لى  الرئيسية العناكيف خالؿ مف اإلسرائيمي لممكقؼ التاـ نحيازاال يالحظ ىذا جانب كا 
 حيث كغيرىا بكست، كالكاشنطف تايمز، النيكيكرؾ مثؿ الكبرل األمريكية الصحؼ فتتاحياتاك 

 كيضيؼ. األكسط الشرؽ في الدائر الصراع حقيقة لقمب محاكلة في اسرائيؿ عمى طراءاتإ تنشر
 طاؿ قد األمريكية اإلعالـ كسائؿ عمى المييمف الصييكني المكبي نفكذ إفٌ  : (ككلت ميرشايمر)

 العامة الكطنية اإلذاعة أف" خالؿ مف يتضح األمر كىذا. نفسيا الكطنية األمريكية اإلذاعة أيضا
 الشرؽ أخبار تغطيتيا عمى راؼلإلش داخمي رقيب تعييف الككنغرس منيا طمب قد أمريكا في

 (.111) المتحدة الكاليات في إسرائيؿ صكرة عمى اخكفن  األكسط،

 المكبي الصييكني يمارس جميع كرغـ انحياز كسائؿ اإلعالـ األمريكية إلسرائيؿ إال أفٌ 
أنكاع الضغكط لتناكؿ كجية النظر اإلسرائيمية، فأصبحت كسائؿ اإلعالـ األمريكي أداة لمكبي 

                                                           
 (.كما بعدىا 516، ص (5(. ترجمة: عباس محمكد العقاد، ط )1980)بركتكككالت حكماء صييكف. ) 109
(. ترجمػة: 2. ط)(. المػكبي الصػييكني كالسياسػة الخارجيػة األمريكيػة2009)ميرشايمر، جكف ككلت، كينػث. ) 110

 (.314، ص أنطكاف باسيؿ. شركة المطبكعات لمتكزيع كالنشر
 (.317، ص (. المرجع السابؽ نفسو2009)ميرشايمر، جكف ككلت، كينث. ) 111
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ي، كأصبحت تتحدث عف الجالد بأنو الضحية، كأف إسرائيؿ تتعرض النتياكات كالقتؿ، الصييكن
كيزكد المكبي الصييكني كسائؿ اإلعالـ األمريكي بفيديكىات ككثائؽ تعكس كجيات نظرىـ، 

 كتخدـ مصالحيـ.

(، حيث ـ2014سرائيمي األخير عمى قطاع غزة عاـ )إلاكظير ذلؾ جمينا خالؿ العدكاف 
ؿ اإلعالـ األمريكي تعاطفيا مع االحتالؿ االسرائيمي، ككانت تنقؿ الفيديكىات التي أظيرت كسائ

 تبرز سقكط الصكاريخ الفمسطينية عمى األراض االسرائيمية، كحاالت الذعر لدل اإلسرائيمييف.

ككانت تبث مشاىد مف داخؿ إسرائيؿ، كتقكـ بإجراء المقابالت الصحفية مع بعض القادة 
الحرب كانت ضركرية بيدؼ  نيف اإلسرائيمييف، بيدؼ نقؿ األحداث عمى أفٌ كالساسة كالمكاط

ال يذكر مف  اإيقاؼ قتؿ المدنييف عمى حسب زعـ ىذه الكسائؿ، كفي المقابؿ كانت تبث جزءن 
 حجـ الدمار الذم لحؽ بقطاع غزة.
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 المبحث الثاني

 ية الفمسطينيةعالم ودوره في توجيو السياسة األمريكية تجاه القضاإل

 تمييد:

 لمكاليػات الخارجيػة السياسػة صػياغة في اكمؤثرن  فعاالن  ادركن  األمريكية اإلعالـ كسائؿ تمعب
 ىػػذه دكر نسػػتعرض أف يجػػب العربيػػة المنطقػػة بشػػأف األمريكيػػة الخارجيػػة السياسػػة فيػػـلك  المتحػػدة،
 المكاقػؼ عمػى رعيةالش إضفاء عمى الكسائؿ ىذه تعمؿ حيث السياسات، ىذه صياغة في الكسائؿ

 إلػػى حكلتيػػا قػػد الثانيػػة العالميػػة الحػػرب نيايػػة منػػذ اإلعػػالـ لكسػػائؿ الكبيػػرة األىميػػة إف. األمريكيػػة
 .السياسي الميداف في أساس فاعؿ

المجتمع األمريكي ال يمتمؾ المعمكمات الكافيػة كالكاضػحة حػكؿ قضػايا  أفٌ  (إلكتيز)كيرل 
الػرأم العػاـ األمريكػي  لسياسات العسكرية األمريكيػة؛ إال أفٌ السياسة الخارجية، أك تمؾ المرتبطة با

 .(112) تجاه أم قضية تطرح ةيصاغ كيشكؿ عف طريؽ التقارير اإلخبارية المكجي

كاإلعالـ األمريكي بطبيعتو منحػاز إلسػرائيؿ، كيصػكر الييػكد فػي فمسػطيف بشػكؿ إنسػاني 
ء حيػاة راقيػة، كيجػرد الفمسػطيني يـ مجمكعة مضطيدة تناضؿ مف أجؿ البقاء، كبنػاعمى أساس أنٌ 

مػػف القػػيـ كاألخػػالؽ اإلنسػػانية، كينكػػر ىػػكيتيـ كحقػػكقيـ السياسػػية، كال يعتػػرؼ بيػػـ بػػأم شػػكؿ مػػف 
 األشكاؿ .

كالسػػيطرة عمػػى الػػرأم العػػاـ ككسػػب تأييػػده مػػف خػػالؿ صػػناعة القيػػكد ىػػي فػػف كاع بذاتػػو؛ 
 الػرأم تػراكغ مػا كثيػران  المشػتركة المصػالحىناؾ طبقة مختصة تمػارس الديمقراطيػة كتػدير  حيث إفٌ 
 القػرار كاتخػاذ الحكػـ مسػؤكلية حصػر غايتػو الديمقراطيػة أنظمة في حتى تسمطي حكـ يكجد العاـ،
 طريػؽ عػف العػاـ بػالرأم الػتحكـ فػإف كىكػذا الشػعبية، لممشػاركات منظـ تيميش مع نخبكية قمة بيد

 األنظمػة فػي الحكػـ أساس ىي تككف أف ليا يراد انطباعات كخمؽ بالعقكؿ كالتحكـ القبكؿ صناعة

                                                           
(. السياسة الخارجية األمريكية تجاه الشرؽ األكسط ال تتغير 2017)ريابكؼ، ميخائيؿ كقبالف، نضاؿ. ) 112

 (.https://arabic.sputniknews.comبتبدؿ الرؤساء. 
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 أقػرب يكػكف بػالرأم التحكـ كذلؾ. ذلؾ تحقيؽ عمى يعينيا ما الكسائؿ مف تممؾ كىي الديمقراطية،
 .(113) الرأم عف التعبير في المزعكـ التحرر إلى منو االستبداد إلى

 لكػػف الػػداخؿ، فػػي الجميػػكر عمػػى لمسػػيطرة الناجعػػة الكسػػائؿ مػػف المكثفػػة الدعايػػة كتعتبػػر
 بالحرب تسميو ما كىي الخارجي الصعيد عمى المتحدة الكاليات تمارسيا مباشرة أكثر كسيمة ىناؾ
 لسياسػػػػتيا التػػػػركيج فػػػػي األمػػػػريكييف المػػػػكاطنيف كاتجاىػػػػات عقػػػػكؿ عمػػػػى لمسػػػػيطرة اإلرىػػػػاب عمػػػػى

 كالديمقراطيػػة الحريػػة شػػعار بػػيف حقيقيػػة مقارنػػة إيجػػاد بمكػػاف الصػػعكبة مػػف أنػػو كيبػػدك الخارجيػػة،
 الحككميػػػة المؤسسػػات كتمػػػارس ،(114) المتحػػدة لمكاليػػػات الخػػارجي السػػػمكؾ حقيقػػة كبػػػيف ،سػػالـكال

رغػػاـ تطكيػػع كسػػائؿ المتحػػدة الكاليػػات داخػػؿ  صػػناعة طريػػؽ عػػف األمريكػػي الشػػعب ضػػد مدنيػػة كا 
 ذاتػو الكقػت فػي تتػكانى ال يػاأنٌ  كمػا الحقائؽ، لتزييؼ اإلعالـ تقنيات إلى لجكئيا خالؿ مف القبكؿ
 سياسػػػة تؤكػػػده مػػػا كىػػػذا حػػػدكدىا، خػػػارج كاإلكػػػراه التطكيػػػع فػػػي بدائيػػػة أكثػػػر كسػػػائؿ داـاسػػػتخ عػػػف

 عمػى بػالحرب الصػريح إعالنيػا فػي كالعشػريف الحػادم القػرف مطمػع فػي الخارجيػة المتحدة الكاليات
 .اإلعالمية كاالقتصادية كالعسكرية كالسياسية الكسائؿ كؿ مستخدمة اإلرىاب

بالقضػايا المتعمقػة  األمريكي ال ييتـ كثيػرنا المجتمع ي تفيد بأفٌ كعمى الرغـ مف التقارير الت
ىنػاؾ فئػات مػف المجتمػع  بالشػرؽ األكسػط بشػكؿ عػاـ، كالقضػية الفمسػطينية بشػكؿ خػاص؛ إال أفٌ 

ا األمريكي يتداكلكف تمؾ القضايا في مف المؤسسات االجتماعية  مراكز أبحاثيـ كجامعاتيـ، كبعضن
عػػالـ األمريكػػي بضػػغط مػػف المػػكبي الصػػييكني سياسػػات تجييػػؿ كطمػػس كالثقافيػػة، لكػػف يمػػارس اإل

و الجػػػالد، كصػػػنؼ المنظمػػػات كاألحػػػزاب لمحقػػػائؽ عمػػػى أرض الكاقػػػع، حيػػػث صػػػكر الضػػػحية بأٌنػػػ
الفمسطينية التي تدافع عف شعبيا كأرضيا بأنيا جماعات إرىابية؛ كبالتالي منح اإلعالـ األمريكػي 

د حقػػػكؽ كقضػػػايا الفمسػػػطينييف، كجػػػدير بالػػػذكر أف الحككمػػػة حريػػػة التصػػػرؼ كتبنػػػي سياسػػػات ضػػػ
سػػيطرة ييػػكد أمريكػػا عمػػى معظػػـ كسػػائؿ اإلعػػالـ األمريكيػػة سػػاىـ بشػػكؿ مباشػػر فػػي التػػأثير عمػػى 
المادة اإلعالميػة التػي تتػداكليا، كبالتػالي انعكػس ذلػؾ عمػى سياسػات اإلدارات األمريكيػة المتعاقبػة 

 بما فييا باراؾ أكباما.
                                                           

113 ( . ، ص (. الييمنة أـ البقاء: سعي أمريكا لمسيطرة عمى العالـ. بيركت: دار العربي2004)تشكمسكي، ناعـك
156.) 

(. الفكر السياسي كاالستراتيجي لمكاليات المتحدة األمريكية: دراسة في 2009)فيمي، عبد القادر محمد. ) 114
 (.118لشركؽ لمنشر كالتكزيع. ص األفكار كالعقائد ككسائؿ البناء االمبراطكرم. عماف: دار ا
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 المبحث الثالث

 سات باراك أوباما تجاه القضية الفمسطينيةسيا

 تمييد:

 عمميػػػة لػػػدفع" إسػػػرائيؿ" التقميػػػدم حميفيػػػا مػػػع العالقػػػات مكازنػػػة المتحػػػدة الكاليػػػات حاكلػػػت
 الشػػرؽ تجػػاه المتحػػدة الكاليػػات سياسػػة تطمبػػت حيػػث. األمػػاـ إلػػى ادمن قيػػ األكسػػط الشػػرؽ فػػي السػػالـ
 كتحسػػيف االبػػف، بػػكش الػػرئيس إلدارة متصػػمبال األسػػمكب تغييػػر أكبامػػا، بػػاراؾ عيػػد فػػي األكسػػط
ػػػ العربيػػػة المنطقػػػة فػػػي المتحػػػدة الكاليػػػات صػػػكرة  اعتػػػداالن  أكثػػػر أمريكيػػػة سياسػػػة أفٌ  ذلػػػؾ. اخصكصن
 األمريكيػة المصػالح تعزيػز فػي تسػيـ سػكؼ األكسط الشرؽ منطقة في التسكية عممية تجاه كتكازننا
 كالتصػدم اإلسػالمي، العػالـ دكؿ مػع تحػدةالم الكاليات عالقات تحسيف أىميا مستكيات عدة عمى

 الكاليات انحياز حكؿ األكسط الشرؽ في المتطرفة الراديكالية الحركات تبثيا التي النمطية لمنماذج
 لطمكحػػات كالتصػػدم األمريكيػػة العامػػة الدبمكماسػػية فاعميػػة تػػدعيـ عػػف فضػػالن  إلسػػرائيؿ، المتحػػدة
 .(115) النككية إيراف

 الشػػرؽ فػػي السػػالـ عمميػػة دفػػع عمػػى سػػتعمؿ يػػاأنٌ  أكبامػػا برئاسػػة األمريكيػػة اإلدارة أكػػدتك 
 ،"إسػػػرائيؿ" أمػػػف ضػػػماف بمكاصػػػمة تعيػػػدىا، أكػػػدت كمػػػا فمسػػػطيف، دكلػػػة إقامػػػة كتحقيػػػؽ األكسػػػط،
 حركػػة مػػف المتصػػمب مكقفيػػا تغيػػر لػػـة المتحػػد الكاليػػات لكػػف ،"الػػنفس عػػف الػػدفاع حػػؽ" كصػػيانة
مسػػػطينية األخػػػرل مثػػػؿ كتائػػػب أبػػػك عمػػػي مصػػػطفى أك الجيػػػاد اإلسػػػالمي أك المنظمػػػات الف حمػػػاس

 .إرىابية اتمنظم األحزاب الفمسطينية بأنيا تعتبر مازالت أنيا إذ ،ككتائب شيداء األقصى

 أعمػف التػي الفترة نفس مع الرسمية لميامو أكباما باراؾ األمريكي الرئيس تكلي تزامف كلقد
 كبعػػد (،ـ2009) عػػاـ بدايػة غػػزة عمػى ياإلسػػرائيم العػدكاف نيايػػة فػػي النػار إطػػالؽ كقػؼ عػػف فييػا

 مبعكثان  ميتشؿ جكرج السيناتكر بتعييف أكباما قاـ المتحدة لمكاليات كرئيس ميامو تسممو مف يكميف
 كالػػػذم القػػػاىرة جامعػػػة فػػػي ألقػػػاه الػػػذم بخطابػػػو ذلػػػؾ كأعقػػػب ،األكسػػػط الشػػػرؽ فػػػي لمسػػػالـ أمريكيػػػا
 تصػريحات تكالػت ثػـ. ةفمسػطيني دكلة إقامة كعف الفمسطينييف معاناة إنياء ضركرة عف فيو تحدث

                                                           
(. تحػػكالت المػػكبي اإلسػػرائيمي بالكاليػػات المتحػػدة: حػػدكد القػػكة كآفػػاؽ التغييػػر. الكاليػػات 2009، داف. )فيمشػػمر) 115
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قامػة المحتمػة األراضػي فػي اإلسػرائيمي االستيطاف تجميد ضركرة حكؿ أكباما  ،الفمسػطينية الدكلػة كا 
 عمػى نؤكػد" :قػاؿ حيػث ـ(2009 /أيمػكؿ )في المتحدة لألمـ العامة الجمعية أماـ خطابة كرر كقد
 لممفاكضػػات المشػػركط غيػػر لالسػػتئناؼ الكقػػت حػػاف كقػػد المسػػتكطنات بشػػرعية تقبػػؿ ال أمريكػػا أف

مييف، كدكلػة ىك دكؿ إسرائيمية ييكدية تحفظ أمػف كػؿ اإلسػرائي كاضح كاليدؼ. الدائـ الكضع بشأف
 .(116) "(1967لالحتالؿ الذم بدأ في العاـ ) افمسطينية مما يضع حدن 

يػػػج السياسػػػة كفػػػي كاليػػػة بػػػاراؾ أكبامػػػا األكلػػػى دعػػػا قيػػػادات التيػػػار الميبرالػػػي إلػػػى تغييػػػر ن
الخارجيػػة األمريكيػػة تجػػاه الشػػرؽ األكسػػط، األمػػر الػػذم تطمػػب تغييػػر كجيػػات نظػػرىـ فػػي الصػػراع 
اإلسػػرائيمي الفمسػػطيني، كدعػػـ التسػػكية، إال أف ذلػػؾ لػػـ يتحقػػؽ؛ كيرجػػع الفشػػؿ فػػي ذلػػؾ إلػػى تػػدخؿ 

 .(آيباؾ) قادة

 أكبامػػا، الػػرئيس دعيػػ فػػي التسػػكية عمميػػة تجػػاه األمريكيػػة الخارجيػػة بالسياسػػة يتعمػػؽ كفيمػػا
 الػػرئيس مكاقػػؼ إلػػى بػػالنظر (آيبػػاؾ) منظمػػة بتكجيػػات مقيػػدة تػػزاؿ كال لمحيػػاد، تفتقػػد توسياسػػ فػػإف  

 كاسػتئناؼ االسػتيطاني، بالتكسػع يتعمؽ فيما اإلسرائيمية الحككمة سياسات نتقادا في كتردده أكباما،
 القطػاع، حصػار إلحكػاـ مػاأكبا إدارة كدعػـ غػزة، قطاع كحصار الفمسطيني، الطرؼ مع التفاكض
غالؽ  الػرئيس يسػتثمر كلػـ ،"إسػرائيؿ" أمػف بحفػظ المتعمقػة اإلجػراءات أحػد ذلػؾ باعتبػار المعػابر كا 
 يتعمػػؽ فيمػا (آيبػاؾ) كقػادة األمػريكييف، الييػكد غالبيػػة بػيف التكجيػات فػي الجذريػة الخالفػات أكبامػا

 جدية، مفاكضات كاستئناؼ التسكية عممية تحريؾ في اإلسرائيمي الفمسطيني الصراع إلى بنظرتيـ
 الخػػػالؼ عمػػى ذلػػؾ كيسػػتدؿ النيػػػائي، الحػػؿ قضػػايا عمػػى كاإلسػػػرائيمييف الفمسػػطينييف بػػيف كنيائيػػة

( الييكديػػة المعتدلػػة بدايػػة عػػاـ J- Streetجػػي سػػتريت ) منظمػػة أجرتيػػا التػػي الػػرأم باسػػتطالعات
 لمتكصػػؿ المتحػػدة الكاليػػات ييػػكد مػػف (%69) حػػكالي تأييػػد عػػفنتائجػػو  كشػػفت كالتػػي، ـ(2009)

 كمعارضػػة الػػدكلتيف، حػػؿ كفػػؽ كاإلسػػرائيمي الفمسػػطيني الطػػرفيف بػػيف لمصػػراع نيػػائي سػػالـ التفػػاؽ
 كرفض ،"إسرائيؿ" عرب ترحيؿ حكؿ ليبرماف اإلسرائيمي الخارجية كزير ألطركحات منيـ (69%)

 السياسػات تمػؾ بػأف ـالعتقػادى الغربيػة بالضفة جديدة مستكطنات بناء في التكسع (%63) حكالي
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عاقة األكضاع، تعقيد إلى تؤدم  مػع التفاكض (%61) حكالي كأيد بؿ التسكية، مفاكضات تقدـ كا 
 (.117) الصكاريخ إطالؽ عف كالتكقؼ إسرائيؿ بكجكد كاالعتراؼ العنؼ، نبذ شريطة حماس حركة

 سػػنة ؿخػػال كمينتػػكف ىػػيالرم األمريكيػػة الخارجيػػة لػػكزيرة دكليػػة رحمػػة عشػػرىة سػػتة بػػيف مػػف
 كػػػػرس الدبمكماسػػػػي نشػػػػاطيا مػػػػف (%25) أف أم لممنطقػػػػة زيػػػػارات أربػػػػع، كػػػػاف ىنػػػػاؾ ـ(2009)

 عػػػاـ خػػػالؿ لممنطقػػػة ميتشػػػؿ جػػػكرج لمسػػػالـ األمريكػػػي المبعػػػكث زار كمػػػا األكسػػػط الشػػػرؽ لقضػػػايا
 زيػػارات باسػػتثناء غػػزة الزيػػارات ىػػذه مػػف اأينػػ يشػػمؿ كلػػـ ،مػػرات سػػبع مجمكعػػو مػػا فقػػط ـ(2009)

 جػػكف السػػيناتكر رأسػػيـ عمػػى كػػاف الكػػكنغرس مػػف كأعضػػاء رسػػمية غيػػر أمريكيػػة دكفػػك  بيػػا قامػػت
 األمػف كػاف كقػد الحػالي، الخارجية كزير آنذاؾ؛ الككنغرس في الخارجية الشؤكف لجنة رئيس كيرم

لممغػرب  زيارتيػا خػالؿ كمينتكف ىيالرم تحدثت فقد األمريكييف، المسئكليف أجندات أىـ اإلسرائيمي
 اتخػػػذىا التػػػي الخطػػػكات فيػػػو كصػػػفت اتقريػػػرن  أكبامػػػا الػػػرئيس إلػػػى رفعػػػت يػػػابأنٌ ـ(  2/11/2009)

 الضػػػفة فػػػي األمنيػػػة اإلجػػػراءات بخصػػػكص فيػػػاض سػػػالـ كزرائػػػو كرئػػػيس عبػػػاس محمػػػكد الػػػرئيس
 تقػـ لػـ" إسػرائيؿ" فػإفٌ  المقابػؿ فػي ذلػؾ، قبػؿ الفعػاؿ األمػف ىػذا مثػؿ تػرى  لـ ياكأنٌ  بالشجاعة الغربية
 مػع اإلسػرائيمي التجػاكب عػدـ األمريكية اإلدارة كجدت كعندما االستيطاف لكقؼ جانبيا مف بأشياء
 لمتنػػازؿ الفمسػطيني الطػػرؼ نحػك األمريكيػػة الجيػكد كاسػػتدارت اإلسػرائيميؼ لممكقػػ رضػخت مكاقفيػا
 شػػػػػامؿ كقػػػػػؼ بعػػػػػد إال اإلسػػػػػرائيمي الجانػػػػػب مػػػػع لممفاكضػػػػػات العػػػػػكدة بعػػػػػدـ القاضػػػػػي مكقفػػػػػو عػػػػف

 عػاـ األمريكيػة اإلدارة تفيمػت فقػد قبمػو مػا لػو المكقؼ ىذا ،لشرقيةا القدس ذلؾ في بما لالستيطاف
 المسػػتكطنيف عػػدد فػػي البشػػرية لمزيػػادة نتيجػػة لممسػػتكطنات الجغرافػػي بالتكسػػع سػػمي مػػا ـ(2003)

 خطكة كمينتكف كصفت فقد ،"إسرائيؿ"ك األمريكية اإلدارة بيف المكاقؼ في االتساؽ مدل يظير ىذا
 التاريخيػػة الناحيػػة مػػف محػػؽه  نتنيػػاىك أفٌ  بقكليػػا أشػػير عشػػرة لمػػدة يطافاالسػػت تجميػػد حػػكؿ نتنيػػاىك

 الفمسػػطينييف بػػيف مفاكضػػات أم فػػي لمشػػركع مسػػبؽ كشػػرط االسػػتيطاف مكضػػكع طػػرح يػػتـ لػػـ وألٌنػػ
 .(118) كاإلسرائيمييف
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 إنػو" :قائالن  االستيطاف تجميد نتنياىك بإعالف ميتشؿ جكرج ترحيب التصكر ىذا عزز كقد
 بػػدء فػػي يسػػيـ ككيػػؼ أكسػػع إطػػار فػػي لػػو النظػػر الميػػـ كمػػف ،امسػػبقن  نشػػيدىا لػػـ يجابيػػةإ خطػػكة

 .(119) "المفاكضات في يريده ما كؿ عمى يحصؿ أحد كال ةءبنا مفاكضات

 بعػػض بسػػبب األكلػػى كاليتػػو خػػالؿ إيجػػاده أكبامػػا حػػاكؿ الػػذم الدبمكماسػػي الػػزخـ تركػػؿ لقػػد
 :ذلؾ في كاضح أثر ليا كاف التي المتغيرات

 مجػػرداف العربػػي الطػػرؼ خمفػػو كمػػف الفمسػػطيني الطػػرؼ أف المتحػػدة الكاليػػات قتنػػاعا: أكالن 
، الغربيػة الضػفة فػي المقاكمػة خاليػا لكػؿ السػمطة اجتثػاث فػي يتضػح مػا كىػك الضػغط، أدكات مف
 ذلػؾ كانعكػس. الطاكلػة عمػى لمسػالـ العربيػة المبػادرة بقػاء عمػى العربي اإلصرار أخرل ناحية كمف
 النتعػػػاش التػػػركيج كمحاكلػػػة الفمسػػػطينية السػػػمطة لسياسػػػات األمريكيػػػة لمصػػػحافة القػػػكم التأييػػػد فػػػي

 (%9) ىإلػػ يصػػؿ (2009) سػػنة خػػالؿ اقتصػػادم بنمػػك كتكقعػػات الغربيػػة الضػػفة فػػي اقتصػػادم
 الضػػػفة فػػػي الفمسػػػطيني المػػػكاطف دفػػػع تسػػػتيدؼ سياسػػػة كىػػػي ،(120) الػػػدكلي البنػػػؾ لتقػػػارير اطبقنػػػ

 التنميػػة: ىمػػا بعػػديف عمػػى تقػػكـ ثقافيػػة ثنائيػػة إليجػػاد غػػزة فػػي المػػكاطف مػػع حياتػػو لمقارنػػة الغربيػػة
 .غزة في كالفقر المقاكمة مقابؿ الضفة في كالتسكية

 حسػػػاب عمػػػى األفغػػػاني المكضػػػكع عمػػػى التركيػػػز باتجػػػاه أكبامػػػا اىتمامػػػات تحكلػػػت: اثانينػػػ
 الحػرب فػي بءالعػ مػف مزيد لتحمؿ األكركبية الدكؿ دفع في األمريكية كالرغبة الفمسطينية القضية
 .الحرب في الناتك جيكد في إسياماتيا زيادة خالؿ مف األفغانية

 كمكاصػػػمة األكسػػػط الشػػػرؽ فػػػي السػػػممية العمميػػػة تقػػػدـ بػػػيف اإلسػػػرائيمي الػػػربط فشػػػؿ: اثالثنػػػ
 اعتػػراؼ النتػػزاع غػػزة عمػػى األمريكػػي الضػػغط خػػالؿ مػػف المقاكمػػة قػػكل تصػػفية المتحػػدة الكاليػػات
 ىيئػػة إنشػػاء مػػف لمنعيػػا الخميجيػػة الػػدكؿ عمػػى األمريكيػػة لحككمػػةا ضػػغطت كقػػد ،بإسػػرائيؿ حمػػاس
 .(121) غزة إلى المساعدات إليصاؿ مستقمة

                                                           

 (.13/7/2009 عكاظ، صحيفة) 119
 (.2009)التقرير االستراتيجي الفمسطيني،  120
 (.8/2/2011)صحيفة القدس العربي،  121
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 عمميػػات لضػػبط السػػكيس قنػػاة تعبػػر التػػي الحربيػػة القطػػع مػػف المتحػػدة الكاليػػات زادت كمػػا
 تمراركاالسػ "إسػرائيؿ" تجػاه الصػكاريخ إلطالؽ تعكد لف غزة بأفٌ  كالتأكيد غزة، إلى األسمحة تيريب
 .(122) غزة في حماس حككمة عمى الحصار بتشديد

سطينية كفيما يمي يستنتج الباحث سمات السياسة الخارجية لباراؾ أكباما تجاه القضية الفم
 خالؿ فترة كاليتو األكلى:

 كالمػػػػكبي كالكػػػػكنغرس الخارجيػػػػة كزارة ماالسػػػػيٌ  ؛المتحػػػػدة الكاليػػػػات داخػػػػؿ القػػػػكل مػػػػكازيف اتجػػػػاه -1
 كأكثػػر اتعصػػبن  أقػػؿ سياسػػات يمارسػػاف المػػذاف كميتشػػؿ أكبامػػا مقابػػؿ" ئيؿإسػػرا" نحػػك الصػػييكني

 .كاقعية
 اإلدارة فػي القػكل بػيف التكازنػات لتػرجيح ؛المشػجعة البيئة إيجاد عمى العربي الطرؼ قدرة عدـ -2

 لمطػػػػرؼ متػػػػكفر األمػػػػر ىػػػػذا أف   حػػػػيف فػػػػي كالفمسػػػػطينية، العربيػػػػة التكجيػػػػات لتبنػػػػي األمريكيػػػػة
 .اإلسرائيمي

 إضػػػعاؼ عمػػى تقػػػكـ اإلسػػرائيمي الفمسػػطيني الصػػػراع فػػي سػػػتراتيجيةا األمريكيػػة اإلدارة انتيػػاج -3
 إعػالف مػف الػرغـ فعمػى اإلسػرائيمييف، مػع لمتفػاكض تدفعػو ثػـ حػد أبعد إلى الفمسطيني الطرؼ
 الفمسػػطيني المشػػركع عمػػى اعترضػػت يػػافإنٌ  الفمسػػطينية الدكلػػة إلقامػػة تأييػػدىا المتحػػدة الكاليػػات
 أيػػاف األمريكيػػة الخارجيػػة باسػػـ النػػاطؽ لسػػاف عمػػى جػػاء كمػػا كاحػػد جانػػب مػػف الدكلػػة إعػػالف
 .الطرفيف بيف التفاكض خالؿ مف يتـ الدكلة عمى الحصكؿ إفٌ : "كيمي

 القكمي، األمف ستراتيجيةا كثيقةباراؾ أكباما  األمريكي الرئيس صدرأ (ـ2010) عاـ فيك 
 :التالية األسس" كبيرال األكسط الشرؽ" أسمتوا فيم ستراتيجيةاال تضمنت

 ".إسرائيؿ" أمف ضماف -1
 .بدكلة الفمسطينية الطمكحات تحقيؽ -2
 .كأمنو العراؽ كحدة -3
 .الجيراف كتيديد اإلرىاب دعـ كعف النككية، األسمحة عف ابعيدن  اإليرانية السياسة تحكيؿ -4
 .الطاقة مصادر إلى الكصكؿ -5

                                                           
 (.29/1/2009)صحيفة الكطف السعكدية،  122
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 .العالمي السكؽ في اإلقميـ دمج -6

 الػػداعـ األمريكيػػة اإلدارة بمكقػػؼ اصػػطدـ ةدكلػػ بإقامػػة ينيةالفمسػػط الطمكحػػات تحقيػػؽ لكػػف
 عػػػف التراجػػػع إلػػػى المتحػػػدة الكاليػػػات رئػػػيس اضػػػطر حيػػػث اإلسػػػرائيمي االسػػػتيطانيط لمنشػػػا ضػػػمنيا
. اإلسػرائيمية كالحككمػة (آيبػاؾ) كمنظمػة الصػييكني المػكبي ضغط تحت لالستيطاف الرافض مكقفو
 تكمػف ـ(2010) عػاـفػي  تجمػت كمػا األمريكيػة ناحيػةال مػف السياسػية التسػكية جيػكد مضمكف إفٌ 
 مسػار فػي ترل التي كاإلقميمية الفمسطينية القكل قاعدة التساع مكاتية بيئة إيجاد دكف الحيمكلة في

 الحككمػػة قػػرار(  ـ 2010) فبرايػػر فػػي انتقػػدت قػػد المتحػػدة الكاليػػات ككانػػت. عبثيػػان  مسػػاران  التسػػكية
 اآلثػػار لييئػػة لحػػـ بيػػت فػػي ربػػاح بػػف بػػالؿ كمسػػجد الخميػػؿ فػػي مػػياإلبراىي الحػػـر بضػػـ اإلسػػرائيمية
 .(123) جديد مف األمنية األكضاع تأـز خشية الييكدية

 ديفيػػػد قػػػاؿ فقػػػد ،السياسػػػييف مكاقػػػؼ مػػػع متسػػػقان  مكقفػػػان  األمريكيػػػكف العسػػػكريكف أبػػػدل كقػػػد
أف  الشػػيكخ مجمػػس فػػي المسػػمحة القػػكات لجنػػة أمػػاـ - األمريكيػػة الكسػػطى القيػػادة قائػػد - بترايػػكس
 بمماىػػاة لإلحسػػاس انظػػرن  ؛ألمريكػػا العدائيػػة المشػػاعر يػػؤجج جيرانيػػا كبعػػض" إسػػرائيؿ" بػػيف العػػداء
 أف كما ليا التأييد لحشد مسمحة كمجمكعات القاعدة تستغمو األمر ىذا إلسرائيؿ، المتحدة الكاليات
 كبػار مػف افريقنػ أفٌ  اكمػ. كحمػاس الل حػزب عبػر العربػي العػالـ فػي إيراني نفكذ إلى يؤدم الصراع
 اعتقػادىـ عػف أعربػكا قػد (ـ2010 /ينػاير)فػي لممنطقػة بترايػكس أرسػميـ الػذيف األمريكييف الضباط

 .لمخطر األمريكية المصالح أمف سيعرض التسكية فشؿ بأفٌ 

 غػزة قطػاع فػي مؤسسػتيف عمػى عقكبػات فرضػت بأنيػا األمريكيػة الخزانػة كزارة أعمنػت كقد
 العقكبات بأف الكزارة كأفادت اإلسالمي الكطني كالبنؾ األقصى فضائية ىما بحماس عالقات ليما

 الخزانػػة كزارة بحسػػب اإلسػػالمي الػػكطني فالبنػػؾ المؤسسػػتيف، مػػع التعامػػؿ األمػػريكييف عمػػى تحظػػر
 قنػػػاة أمػػػا حمػػػاس، حككمػػػة مػػػكظفي ألعضػػػاء كمصػػػرفية ماليػػػة خػػػدمات تقػػػدـ مؤسسػػػة"  األمريكيػػػة
 يصػػبحكا كػػي األطفػػاؿ لتجنيػػد مصػػممة بػػرامج تبػػث لحمػػاس ميػػةإعال ككسػػيمة تعمػػؿ يػػافإنٌ  األقصػػى
 .(124) "البمكغ سف إلى يصمكف عندما انتحارييف كمفجريف مسمحيف مقاتميف

                                                           
 (.26/2/2010)صحيفة البياف،  123
 (.2010)التقرير االستراتيجي الفمسطيني،  124
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 المتحػدة الكاليػات بػيف سػتراتيجيةاال العالقػة عمػؽ عمػى أكبامػا الػرئيس دأٌكػ فقد المقابؿ في
 /مػػػايك )فػػػي نيكيػػػكرؾ فػػػي عقػػػد لػػػذما الػػػدكلي لممػػػؤتمر المقػػػاطع مكقفيػػػا عػػػف دافػػػع فمقػػػد" إسػػػرائيؿ"ك

 مػف كمكقفيػا اإلسػرائيمي النػككم الممؼ عف أكباما فقاؿ النككم التسمح تخفيض لمناقشة(  ـ2010
 كاألخطار فيو تكجد الذم كاإلقميـ كتاريخيا بحجميا" إسرائيؿ" بأفٌ  بقكة نعتقد نحف" نيكيكرؾ مؤتمر

 أيػػػة اتخػػاذ" إسػػرائيؿ" مػػف المتحػػدة لكاليػػاتا تطمػػب كلػػف متفػػردة، أمنيػػة متطمبػػات ليػػا بيػػا المحدقػػة
 كالحػػزبيف المجتمػػع داخػػؿ خػػالؼ يكجػػد أخػػرل زاكيػػة كمػػف لكػػف. األمنيػػة بمصػػالحيا تضػػر خطػػكات
 الحرب أثناء ساد الذم لممكقؼ استمراران  يمثؿ أحدىما اتجاىيف بيف المتحدة الكاليات في الرئيسييف
 .مطالبيـ إلى كاالستماع الفمسطينييف مع الجسكر مد إلى يميؿ يتنامى آخر كاتجاه الباردة،

 يعػػزز كىػػذا اإلسػػرائيمييف، مػػف األمريكيػػة لمضػػغكط اسػػتجابةن  أكثػػر كالفمسػػطينييف العػػرب إفٌ 
 العربيػػػة المصػػػالح حسػػػاب عمػػػى أمنيػػػا عمػػػى كالحفػػػاظ ،"إسػػػرائيؿ" تبنػػػي نحػػػك األمريكيػػػة التكجيػػػات
 كػػأداة الفمسػػطينية لمسػػمطة لماليػػةا المسػػاعدات يسػػتخدـ األمريكػػي الطػػرؼ فػػإف كػػذلؾ. كالفمسػػطينية

 مبمغ ـ2010 عاـ خالؿ قدمت فقد سياستيا في االستمرار نحك الفمسطينية لمسمطة كجذب ارتياف
 لمسػػػػػمطة إضػػػػػافة دكالر مميػػػػػكف(  227.8) جانػػػػػب إلػػػػػى لمسػػػػػمطة دكالر مميػػػػػكف (502.9) قيمتػػػػػو

 أكبامػػا بػػاراؾ يسلمػػرئ متذبػػذب بمكقػػؼ (ـ 2010 )عػػاـ كاتسػػـ ـ(2010) نػػكفمبر فػػي الفمسػػطينية
 كقػؼ حػيف فػي الفمسػطينية، الدكلػة قياـ عف اإلعالف عاـ سيككفـ(  2011) عاـ بأف أعمف الذم
 سػػابؽه  اإلعػػالف ىػػذا أفٌ  باعتبػػار لػػذلؾ معارضػػتو لػػيعمف المتحػػدة لألمػػـ العامػػة الجمعيػػة أمػػاـ أخيػػران 
 التػي األخالقيػة طمعػاتالت ذم أكبامػا ألكبامػا، كجيػيف بػيف الصػراع مف مأزؽ في أكقعو قد ألكانو،
 التطمعػات ذم أكبامػاف كبػي العربػي، الربيػع لثػكار كدعمػو العربيػة لمػدكؿ زياراتػو فػي كررىػا ما غالبان 

 كالػػذم الرئاسػػة، انتخابػػات فػػي جديػػد مػػف الفػػكز فرصػػة لػػو كفػػرت التػػي اآلنيػػة الكاقعيػػة البراغماتيػػة
 لمكاليػات القكميػة المصػالح إلػى حتػى النظػر دكف المتطرؼ كاليميف الصييكني المكبي لنفكذ خضع

 الفرصػػػة لػػػو تتػػػكفر كػػػي المتحػػػدة لمكاليػػػات األساسػػػية القكميػػػة المصػػػالح أكبامػػػا بػػػاع فقػػػد المتحػػػدة،
 .(125) ثانية دكرة في النتخابو

                                                           
نسػػػاني لػػػإلدارة األمريكيػػػة حيػػػاؿ إقامػػػة الدكلػػػة الفمسػػػطينية، الػػػرابط: 2011عػػػادؿ. ) حبػػػو،) 125 (. مػػػأزؽ سياسػػػي كا 

http://www.ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=277745.) 
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ـ(، 2011/ مػايك/19) ككضع باراؾ أكباما خطتػو لمسػالـ فػي المنطقػة ضػمف خطابػو فػي
 كتضمف النقاط اآلتية:

 لمشػػعب ككطػػف ييكديػػة كدكلػػة" إسػػرائيؿ" لشػػعبيف دكلتػػيف عمػػى يقػػكـ لػػدائـا الـالٌسػػ إفٌ  :دولتــان -1
 .المتبادؿ باالعتراؼ تتمتعاف الفمسطيني لمشعب ككطف فمسطيف كدكلة الييكدم،

 حزيػػراف /يكنيػػو مػػف الرابػػع خطػػكط إلػػى" إسػػرائيؿ"ك فمسػػطيف الػػدكلتاف حػػدكد تسػػتند أف :األرض -2
 .مشتركة لتبادالت اتفاقات مع(  ـ1967) عاـ

 األراضػي مػف الكامػؿ كاالنسحاب السالح، منزكعة الفمسطينية الدكلة تككف أف يتكجب :األمن -3
مكانيػات قػدرة مػع تتناسػب عمييا متفؽ ترتيبات كفؽ يككف المحتمة  ،الفمسػطينية األمػف قػكات كا 
 .فاعؿ حدكدم أمف كتكفير األسمحة تيريب ككقؼ اإلرىاب عكدة لمنع كذلؾ

 الحػػدكد مثػؿ ألخػػرل قضػية مػػف تختمػؼ كقػد االنتقاليػػة، المرحمػة ةمػػد عمػى التكافػؽ يػػتـ :الوقـت -4
 . األمنية اإلجراءات كفعالية مصداقية إلظيار كافية تككف أفٍ  يجب كلكف

 بػػػأف اإلسػػػرائيميكف كيطمػػػئف دكلػػػتيـ، لمالمػػػح الفمسػػػطينيكف يطمػػػئف أفٍ  مػػػا :والالجئـــين القـــدس -5
 القضػػػػايا مػػػػع التعامػػػػؿ الطرفػػػػاف بإمكػػػػاف سػػػػيككف عمػػػػييـ اخطػػػػرن  تشػػػػكؿ لػػػػف الفمسػػػػطينية الدكلػػػػة

 .كالالجئيف بالقدس الخاصة الجكىرية

ككػػاف الباحػػث أجػػرل بعػػض المقػػابالت الشخصػػية كتكصػػؿ إلػػى مجمكعػػة مػػف المعمكمػػات 
حػػػكؿ سياسػػػات بػػػاراؾ أكبامػػػا تجػػػاه القضػػػػية الفمسػػػطينية عمػػػى مسػػػتكل قضػػػايا االسػػػتيطاف، كحػػػػؿ 

 ة، كذلؾ عمى النحك اآلتي:قطاع غز الدكلتيف، كالالجئيف، كالحصار المفركض عمى 

 أ(: قضية الستيطان

السمطة الكطنية  ألفٌ  ؛تيعد قضية االستيطاف مف المحاكر الرئيسة في السياسات األمريكية
الفمسػػػػطينية كانػػػػت فتػػػػرة بػػػػارؾ أكبامػػػػا تشػػػػترط الرجػػػػكع إلػػػػى طاكلػػػػة المفاكضػػػػات كقػػػػؼ األنشػػػػطة 

مة كبيػػرة خػػالؿ فتػػرة بنيػػاميف نتانيػػاىك االسػػتيطاف أصػػبح مشػػك االسػػتيطانية االسػػرائيمية خاصػػة كأفٌ 
 كىي في تزايد مستمر.

( لػرفض 2334أكبامػا دعػـ قػرار ) كأجمع المختصػكف كالنخبػة المسػتطمعة آرائيػـ عمػى أفٌ 
دانػػة سياسػػة االسػػتيطاف، رغػػـ أفٌ  و لػػـ يضػػغط عمػػى حككمػػة ؛ بمعنػػى أٌنػػأكبامػػا لػػـ يحػػرؾ سػػاكننا كا 
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لػػػو عػػػدة تصػػػريحات طالػػػب فييػػػا بكقػػػؼ األنشػػػطة  االحػػػتالؿ االسػػػرائيمي بكقػػػؼ االسػػػتيطاف، ككػػػاف
 االستيطانية.

 قضية حل الدولتينب(: 

حؿ الدكلتيف، كبنى عمييا ؾ أكباما مف مؤيدم فكرة ابار  د جميع أعضاء النخبة عمى أفٌ أكٌ 
ا و دعػا إلػى جمػكس الفمسػطينييف كاالسػرائيمييف عمػى طاكلػة المفاكضػات مف سياسػاتو، كمػا أننػ بعضن

فػػي ذلػػؾ، كلػػـ يضػػغط عمػػى الجانػػب  تيف، لكنػػو لػػـ يسػػتطيع تحريػػؾ سػػاكنناالػػدكل لمناقشػػة بنػػكد حػػؿ
االسرائيمي التخاذ خطكات جدية في مشركع حؿ الدكلتيف، كجدير بالذكر أف معظـ خطابات بارؾ 
أكبامػػا التػػي تتعمػػؽ بالقضػػية الفمسػػطينية كػػاف يػػذكر خالليػػا مبػػدأ كسياسػػة حػػؿ الػػدكلتيف، لكػػف عمػػى 

نتائج فعمية خاصة كأف المفاكضات الفمسطينية االسػرائيمية طيمػة فتػرة كاليتػو أرض الكاقع لـ تظير 
كانػػػػت مجمػػػػدة كحػػػػاكؿ فػػػػي أكثػػػػر مػػػػف مناسػػػػبة تقريػػػػب كجيػػػػات النظػػػػر مػػػػف أجػػػػؿ الرجػػػػكع لطاكلػػػػة 

 المفاكضات عمى أساس حؿ الدكلتيف لكنو فشؿ في ذلؾ.

 قضية الالجئين.ج(: 

يػػؿ كمينتػػػكف الرؤيػػة االسػػػرائيمية فػػي قضػػػية تتبنػػى الكاليػػػات المتحػػدة األمريكيػػػة منػػذ كاليػػػة ب
ليػذه الرؤيػة، كأشػار بضػركرة الكصػػكؿ إلػى حػؿ تػكافقي كعػػادؿ  الالجئػيف، كػذلؾ أكبامػا كػاف مؤيػػدنا

قػػرارات األمػػـ المتحػػدة تػػنص عمػػى عػػكدة الالجئػػيف كلػػيس مػػا اصػػطمح  لقضػػية الالجئػػيف، رغػػـ أفٌ 
 مؤخران بالحؿ تكافقي لقضية الالجئيف.

 المفروض عمى قطاع غزة ضية الحصار(: قد

اختمػػػؼ أعضػػػاء النخبػػػة حػػػكؿ ىػػػذه القضػػػية فمػػػنيـ رأل أف أكبامػػػا كػػػاف معمنػػػان أف يشػػػعر 
فػػي حصػػار قطػػاع غػػزة،  أكبامػػا مشػػارٌكا باالسػػتياء تجػػاه حصػػار قطػػاع غػػزة، كمػػنيـ أكػػد عمػػى أفٌ 

مػػف  نسػػانية، لكػػفلػػى الحصػػار كخطكرتػػو مػػف النػػكاحي اإلؾ أكبامػػا أشػػار إابػػار  كيعتقػػد الباحػػث أفٌ 
 النكاحي السياسية فيك مع سياسة الضغط عمى المقيميف في قطاع غزة.

لمسػػػمطة الكطنيػػػة  أف بػػاراؾ أكبامػػػا صػػػادؽ عمػػػى مبمػػغو مخصػػػصو  كمػػا لفػػػت انتبػػػاه الباحػػػث
بػإجراء مقػػابالت شخصػػية كذلػػؾ الفمسػطينية ضػػمف بػػرامج تنميػػة سياسػية كاقتصػػادية، كقػػاـ الباحػػث 
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ؾ ابار  ؿ إلى أعضاء النخبة المستطمعة آرائيـ يركف بأفٌ مف أجؿ الكقكؼ عمى حيثيات ذلؾ فتكص
أكبامػػػا اتخػػػذ قػػػرارات تجػػػاه القضػػػية الفمسػػػطينية لػػػـ يتخػػػذىا مػػػف سػػػمفو أىميػػػا المكافقػػػة عمػػػى قػػػرار 

( المتعمؽ بإدانة االستيطاف كطالب إسرائيؿ في أكثر مػف مناسػبة بإيقػاؼ االسػتيطاف، أمػا 2334)
ضػػمف برنػػامج أنشػػأه  اذن خػػالقػػرار كػػاف مت تنحيػػو أجمػػع أفى  بالنسػػبة لممنحػػة التػػي صػػادؽ عمييػػا قبػػؿ

أكبامػػا لػػدعـ السػػػمطة الكطنيػػة الفمسػػطينية لتبقػػػى قػػادرة عمػػػى سػػداد التزاماتيػػا، ككػػػاف تأجيػػؿ القػػػرار 
ألسػػػباب حزبيػػػة كأسػػػباب تتعمػػػؽ باالنتخابػػػات كلضػػػماف عػػػدـ اسػػػتخداـ ذلػػػؾ ضػػػمف حممػػػة ترامػػػب 

بحاجػػات الفمسػػطينييف،  بامػػا كشػػخص كػػاف مقتنعنػػاء النخبػػة أك االنتخابيػػة، كػػذلؾ يػػرل بعػػض أعضػػا
كحقيػـ فػػي إقامػػة دكلػػتيـ، لكػف حػػاؿ دكف ذلػػؾ جماعػػات الضػغط كاإلعػػالـ األمريكػػي كالكػػكنجرس، 

نمػػا ىػػي قػػرارات يجػػب أف يصػػادؽ عمييػػا الكػػكن جرس فػػي فيػػك ال يسػػتطيع اتخػػاذ القػػرارات بمفػػرده كا 
لممبمػػغ المػػالي ىػػك جػػزء مػػف التػػزاـ الكاليػػات  قميميػػة كالدكليػػة، كبالنسػػبةضػػكء المعطيػػات المحميػػة كاإل

المتحػػدة األمريكيػػة تجػػاه الفمسػػطينييف فػػي مسػػاعدتيـ عمػػى سػػد احتياجػػاتيـ كدعػػـ مكازنػػة السػػمطة 
 الكطنية الفمسطينية.

المبمغ الذم صادؽ عميو أكباما كػاف قػد كفػره قبػؿ فتػرة االنتخابػات  كىنا يعتقد الباحث بأفٌ 
إال بعػد إعػالف نتػائج االنتخابػات، كشػيدت فتػرة أكبامػا اسػتقراران فػي  الرئاسية لكنو لـ يصػادؽ عميػو

المبالغ التي تمنحيا الكاليات المتحدة األمريكية لمفمسطينييف؛ كلػـ تشػيد كاليتػي أكبامػا أم نػكع مػف 
 التيديد المتعمقة بكقؼ المساعدات أك تقميصيا مثؿ سابقيو خاصة جكرج بكش االبف.

أكبامػا أدار الصػراع بػػذكاء  أشػار بعػض أعضػاء النخبػة بػأفٌ  كحػكؿ سياسػات بػاراؾ أكبامػا
و كاف منصفان في إدارة الصػراع الفمسػطيني االسػرائيمي، فيمػا كبأسمكب ناعـ بحيث أظير لمعالـ بأنٌ 

رؤيتو لػـ تتكافػؽ مػع  و لـ يقـ بدكر فاعؿ في إدارة الصراع كأرجع ذلؾ إلى أفٌ أشار البعض إلى أنٌ 
األمريكي، فيما أكد بعض أعضاء النخبة عمى أف بارؾ أكباما كػاف جماعات الضغط كالككنجرس 

فػي كاف ييتـ بالقضايا الفمسطينية خالؿ فترات متباعدة، كلـ يػدخؿ حيث ا في إدارة الصراع مراكغن 
و كػاف في كاليتو األكلػى، ألٌنػلفشؿ، كأف تككف الفتة عميو الحقنا، خاصةن مف ا صمب الصراع خكفنا

ثانيػػػة، كمػػػا أكػػػد أعضػػػاء النخبػػػة المسػػػتطمعة آرائيػػػـ أف المتتبػػػع لمػػػا تتناكلػػػو يميػػػد الطريػػػؽ لكاليػػػة 
ة، كغالبػان الكسائؿ اإلعالمية األمريكية كػاف مجػرد ذكػر ألحػداث كأخبػار تتعمػؽ بالقضػية الفمسػطيني

الحػػركب الػثالث عمػى قطػػاع غػزة؛ لكػف بشػػكؿ عػاـ لإلعػالـ األمريكػػي  حػكؿ مػا تكػكف خبػػرنا جانبينػا
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ؾ أكباما تجاه القضايا الفمسطينية، لكف ىذا التأثير لـ يكف فاعالن، كلػـ تكػف اسياسات بار تأثير في 
القضية الفمسطينية ىي القضية المحكرية رغـ اىتمػاـ الكسػائؿ اإلعالميػة بقضػايا الشػرؽ األكسػط، 

إلسػػرائيؿ كلػػـ يكػػف فػػي نفػػس الكقػػت  ااؾ أكبامػػا كشػػخص لػػـ يكػػف منحػػازن بػػار  كأشػػار أحػػد النخػػب أفٌ 
 حازان لمفمسطينييف، بؿ اإلدارة األمريكية كمؤسسة تدعـ كلدييا انحياز تاريخي تجاه اسرائيؿ. لكفٌ من

إلسرائيؿ، ككاف تفسيرىـ لذلؾ تبريره لمكقػؼ  و كاف منحازناالرأم الذم اتفؽ عميو أعضاء النخبة أنٌ 
قامت بثالث حػركب إسرائيؿ خالؿ كاليتو  إسرائيؿ في أكثر مف مناسبة في األمـ المتحدة، كما أفٌ 

تجػاه  لكقػؼ االسػتيطاف، كلػـ يبػدم مكقفنػا كاحػدنا مدمرة عمى قطاع غػزة، كلػـ يضػغط عمػى إسػرائيؿ
قضايا األسرل، ككقؼ ضد الفمسطينييف في نيؿ بعض الحقكؽ خاصة في المحافؿ الدكلية كاألمـ 

تػػػك تجػػػاه القػػػرار المتحػػػدة، كالمكقػػػؼ الكحيػػػد الػػػذم قدمػػػو أكبامػػػا لمفمسػػػطينييف ىػػػك عػػػدـ اسػػػتخداـ الفي
د مػرارنا و أٌكػىذه المسألة كانت قناعة شخصية لدل أكبامػا حيػث أٌنػ المتعمؽ بإدانة االستيطاف، ألفٌ 

 االستيطاف يعرقؿ السالـ كالحكار بيف الطرفيف. بأفٌ  كتكرارنا

 دت عمى أفٌ ( أكٌ ـ2016/ ديسمبر/ 24ككالة األنباء الفرنسية كبتاريخ ) كجدير بالذكر أفن 
 االسػػػتيطاف يقػػػكض آمػػػاؿ التكصػػػؿ إلػػػى اتفػػػاؽ سػػػالـ، كأفٌ  يفيػػػد بػػػأفٌ  ،ار بإلحػػػاح متزايػػػدأكبامػػػا أشػػػ

 .(126عالقتو كانت متكترة مع نتانياىك بسبب األنشطة االستيطانية )

                                                           
 (/https://almesryoon.com/story/994911)لممزيد أنظر:  126
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 المبحث األول: الطريقة واإلجراءات
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 اإلطار العممي لمدراسة :السادسالفصل 

 تمييد:

تناكؿ الباحث خالؿ الفصكؿ النظرية محددات السياسة الخارجية األمريكية تجاه القضية 
الفمسطينية، كتكصؿ إلى حقائؽ متعددة أىميا االنحياز األمريكي إلسرائيؿ كاف كاليزاؿ يؤثر في 

ذلؾ اتضح كجكد محددات ىناؾ عكامؿ حاكمة لمسياسة الخارجية، ك تمؾ السياسة، كاتضح أفٌ 
في  ارجية، ككاف لكسائؿ اإلعالـ دكرنا ميمناكجماعات ضغط أثرت في سياسات أكباما الخ

تخضع لجماعات ضغط، كتمكؿ مف المكبي  ار األمريكي، لكف ىذه الكسائؿ أيضن صناعة القرا
ددة ليا، ؛ لكف مف يتعمؽ في السياسة الخارجية األمريكية، كصناعتيا، كالعكامؿ المحالصييكني

دراستيا بحاجة إلى بعد نظر،  كعالقة السياسة الخارجية بالمؤسسة اإلعالمية األمريكية يؤمف بأفٌ 
تناكؿ انعكاس ىذه السياسة عمى القضايا مف خالؿ كجيات  كتفسير أكثر عمقان، كحبذا لك تـٌ 

نظر مختمفة، لذا حرص الباحث عمى جمع أكبر قدر ممكف مف المعمكمات حكؿ مكضكع 
ادراسة، كباستخداـ أكثر مف أداة بال  ككاقعية. يدؼ الكصكؿ إلى حقائؽ أكثر كضكحن

فمجأ الباحث إلى إجراء عدة مقابالت شخصية كاف ىدفيا الكصكؿ إلى حقائؽ كامنة 
يصعب استنباطيا مف تصريحات سطحية، كسياسات معمنة؛ كذلؾ لجأ الباحث إلى تصميـ 

 تخدـ الدراسة الحالية. استبانة مكجية تيتـ ببعض القضايا التي

 المبحث األول

 الطريقة واإلجراءات

 تمييد:

تناكؿ الباحث مف خالؿ المبحث األكؿ عينة الدراسة، كأدكاتيا، كطريقة تصميـ األدكات، 
 كتطبيقيا، كأىـ المعالجات اإلحصائية التي قاـ الباحث باستخداميا في الدراسة الحالية.
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 الدراسةمجتمع : أوًل 

كذكم سالمية السياسية في الفصائؿ الكطنية كاإل مع الدراسة مف النخبتككف مجت
لعدـ كجكد  نظران  ،كأساتذة الجامعات الخبرات كالمؤىالت العممية في مجاالت اإلعالـ كالسياسة

شامؿ كحديث، يتضمف النخبة الفمسطينية: اإلعالمية  (Sample Frame)إطار عاـ لمعينة 
اختيار جراء الدراسة بنظاـ المسح الشامؿ فقد تـ إا لمقطع بصعكبة كنظر كاألكاديمية كالسياسية، 

ؿ العينة الشمك  في كركعي ممثمة لمجتمع الدراسة، (Probability sample)عينة احتمالية 
اعتمد الباحث عمى أسمكب فقد  ك غير مباشرة بمكضكع الدراسة،أكليا عالقة  مباشرة  ع،كالتنك 

 Convenience sample)) (Wimmerأك المالئمة  (Available sample)العينة المتاحة 
& Dominck, 2000:83.)  كيقكـ ىذا األسمكب عمى اختيار األفراد الذيف يمكف الكصكؿ إلييـ

(Gravetter & Forzano, 2012:154،)  ،كقد بمغت ىذه بحيث يمثمكف مجتمع الدراسة
 الفمسطينية. مف النخبة يبان مستج ( 130) عينة ال

 لعينات األصمية لمدراسة: اثانًيا

 ( مف النخب اآلتية:130دية بمغت )قاـ الباحث باختيار عينة بطريقة قص

 الفئة األكلى: النخب األكاديمية في الجامعات الفمسطينية. -1
 الفئة الثانية: النخب اإلعالمية مف اإلعالمييف كالكتاب كاألدباء في المؤسسات المختمفة. -2
، كالتي تضمنت مجمكعة مف قادة الفصائؿ الفمسطينية، كبعض الفئة الثالثة: النخب السياسية -3

 المختصيف بمجاالت السياسة كالعالقات الدكلية.

 : أدوات الدراسةثالثًا

لجأ الباحث إلى  اعتمدت الدراسة عمى عدة أدكات لجمع البيانات الالزمة؛ حيث
ات، كالرسائؿ العممية، المصادر الثانكية كالتي تمثمت بالكتب، كالدراسات، كالمجالت، كالدكري

كبعض التصريحات، كالمنشكرات، كاألخبار المكثقة، كالمقاالت، كالمكاقع اإللكتركنية ذات 
العالقة. كعدـ كفاية ىذه المصادر قاـ الباحث باالعتماد عمى بعض المصادر األكلية، كالتي 

 دكات كتطبيقيا.تمثمت فمقابمة شخصية، كاستبانة، كفيما يمي بياف إلجراءات تصميـ ىذه األ



013 
 

االن ( سؤ 15كتنقسـ األداة إلى مجمكعة مف البيانات كالمتغيرات الشخصية، إضافة إلى )
 تتكزع إلى المحاكر التالية:

 ( أسئمة.4ارتباط سياسات باراؾ أكباما مع المادة اإلعالمية لكسائؿ اإلعالـ األمريكي ) -1
 ( أسئمة.3تناكؿ اإلعالـ األمريكي لمقضية الفمسطينية ) -2
 ( أسئمة.5ىتماـ باراؾ أكباما بالقضية الفمسطينية )ا -3
 ( أسئمة.3تأثير المكبي الصييكني عمى سياسات باراؾ أكباما كاإلعالـ األمريكي ) -4

كما تضمنت االستبانة عمى سؤاؿ مفتكح حكؿ سبؿ االستفادة مف التكظيؼ اإلعالمي في 
 السياسات الخارجية األمريكية تجاه القضية الفمسطينية.

 المقابمة الشخصية (1) 

 أ( اليدف من المقابمة الشخصية

الباحث مقابمة شخصية بيدؼ الكصكؿ إلى بعض التعميمات كاالستنتاجات المتعمقة  أعدٌ 
بالسياسة الخارجية األمريكية تجاه القضية الفمسطينية، ككيؼ يمعب اإلعالـ األمريكي دكره في 

مى المقابالت الشخصية في تفسير بعض كذلؾ اعتمد الباحث ع التأثير عمى ىذه السياسات.
الظكاىر المتعمقة بالسياسة الخارجية األمريكية تجاه القضية الفمسطينية، كمدل تأثير اإلعالـ 

عداد المقابمة الشخصية عمى عدة اعتمد الباحث في إك  األمريكي عمى سياسات أكباما الخارجية.
كبعض الجكانب التي عجز عف الكصكؿ  مصادر أىميا الدراسات كالبحكث السابقة ذات العالقة،

عدادىا في ضكء المدخؿ إ مف خالليا إلى استنتاجات تتعمؽ بإجابة أسئمة الدراسة، كذلؾ تـٌ 
 النظرم كالمفاىيمي لمدراسة الحالية.

 وآلية تطبيقيا ( وصف المقابمة الشخصيةب

رأم في قضية بداء العف ثمانية أسئمة، معظميا مف نكع إكانت المقابمة الشخصية عبارة 
أك أكثر مف القضايا المتعمقة بمكضكع الدراسة، إضافة إلى فقرتاف بشأف مقترحات النخبة حكؿ 
اآلليات التي يمكف مف خالليا االستفادة مف دكر اإلعالـ األمريكي لصالح القضية الفمسطينية، 

الباحث أسمكب اتبع ك  كسبؿ لتعزيز الخطاب اإلعالمي لتكطيد العالقات الفمسطينية األمريكية.
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، حيث قاـ باالتصاؿ المباشر ببعض الشخصيات كالنخب مف خالؿ الحكار السؤاؿ كالجكاب
السياسية كاإلعالمية في قطاع غزة، كتـ عرض المقابمة عمييـ كمف ثـ قاـ بإجراء المقابمة بشكؿ 

ت معمى المقابمة الشخصية كفضٌ  أف بعض النخب أعطت الباحث ردكدنا كجدير بالذكر مكتبي.
 ، لذا تـ تكثيؽ مف كافقكا.عفي نفس الكقت بعدـ تكثيقيا كمرج

 ( الستبانة2)

لمدراسة،   مفاىيميناكمدخالن  إطارنا اطمع الباحث عمى مجمكعة مف الدراسات السابقة، كأعدٌ 
الحاجة لبعض االستنتاجات التي احتاجيا الباحث قاـ بإعداد استبانة تتعمؽ بسياسات كفي ضكء 

 عالـ األمريكي عمييا.اه القضية الفمسطينية، كتأثير اإللخارجية تجباراؾ أكباما ا

 وصف الستبانة:

محكريف؛ األكؿ يتعمؽ ببعض البيانات الشخصية لممستجيب مثؿ  مفاالستبانة  تككنت
ذات تدرج  سؤاالن ( 15المؤىؿ العممي، كالتخصص، كجية العمؿ، كالثاني كاف عبارة عف )

ة الستطالع آراء النخبة حكؿ االستفادة مف التكظيؼ اإلعالمي في خماسي الترتيب، كفقرة مفتكح
 السياسة الخارجية األمريكية تجاه القضية الفمسطينية مستقبالن.

 :الستبانةصدق 

تككف الفقرات كاضحة  قياسيا، كأفٍ  رادالمي تعبر االستبانة عف الظاىرة  يقصد بالصدؽ أفٍ 
مر عبر عدة طرؽ، كقاـ الباحث ألجؿ ذلؾ بعرض ، كيتـ ىذا األ(127) كمناسبة لمكضكع الدراسة

االستبانة عمى عدد مف المختصيف في مجاؿ السياسة كاإلعالـ كالعالقات الدكلية، ثـ قاـ بحساب 
العينة الفعمية نظران لضيؽ جزء مف صدؽ االتساؽ الداخمي لفقرات االستبانة باالستعانة بنتائج 

الصدؽ الداخمي لفقرات كالجدكؿ التالي يكضح نتائج كصغر حجـ مجتمع الدراسة،  ،الكقت المتاح
 االستبانة:

  

                                                           
 (.106، ص ( مرجع سبؽ ذكره2010م، زياد بف عمي بف محمكد ))الجرجاك  127
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 يوضح معامالت الرتباط بين كل فقرة من فقرات الستبانة والدرجة الكمية لفقراتيا (1جدول )

 م.
معامل 
 م. مستوى الدللة الرتباط

معامل 
 م. مستوى الدللة الرتباط

معامل 
 مستوى الدللة الرتباط

 (0.01دالة عند ) 0.442** 11 (0.05دالة عند ) 0.645** 6 (0.01ة عند )دال 0.539** 1
 (0.01دالة عند ) 0.341* 12 (0.05دالة عند ) 0.641** 7 (0.05دالة عند ) 0.479** 2
 (0.05دالة عند ) 0.513** 13 (0.01دالة عند ) 0.529** 8 (0.05دالة عند ) 0.437** 3
 (0.01دالة عند ) 0.595** 14 (0.01دالة عند ) 0.704** 9 (0.01دالة عند ) 0.421* 4
 (0.01دالة عند ) 0.556** 15 (0.01دالة عند ) 0.555** 10 (0.05دالة عند ) 0.374* 5

 0.434( = 0.01( كعند مستكل داللة )33**ر الجدكلية عند درجة حرية )
 0.335( = 0.05( كعند مستكل داللة )33*ر الجدكلية عند درجة حرية )

، حيث كانت قيـ معامالت معامالت االرتباط دالة إحصائيناجميع  يتضح مف الجدكؿ السابؽ أفٌ 
معامالت االرتباط دالة عند مستكل داللة  (، كىذا يدلؿ عمى أفٌ 0.335االرتباط أكبر مف )

(؛ كبالتالي فإف فقرات االستبانة تتمتع بصدؽ اتساؽ داخمي جيد، كمنتمية لمكضكع 0.05)
 .الدراسة

 :الستبانةبات ث

االستبانة ستعطي نفس النتائج لك أعيد  يقصد بالثبات االستقرار في النتائج، بمعنى أفٌ 
تطبيقيا مرات عدة بنفس الظركؼ كالشركط المكاتية، كتـ التحقؽ مف ثبات االستبانة مف خالؿ 

 -طريقتيف، كذلؾ عمى النحك اآلتي:

 (:Cronbach's Alpha coefficientألفا كرونباخ ) الثبات بطريقة معامل -

تقكـ ىذه الطريقة عمى أساس احتساب معامؿ ألفا كركنباخ لجميع فقرات االستبانة، كيكضح 
 الجدكؿ التالي نتائج الثبات باستخداـ طريقة معامؿ ألفا كركنباخ:

 لجميع فقرات الستبانةألفا كرونباخ  ( يوضح معامل2جدول )
 ألفا كرونباخ عدد الفقرات البيان

 0.859 05 الفقرات جميع

(، كبمػػغ معامػػػؿ ألفػػػا 0.6معامػػؿ ألفػػػا كركنبػػاخ كانػػػت أكبػػر مػػػف ) الجػػدكؿ السػػػابؽ رقػػـ يكضػػػح أفٌ 
كيشػير إلػى ثبػات كاسػتقرار  ك معػدؿ مرتفػع نسػبينا،(. كىػ0.859كركنباخ لجميع فقػرات االسػتبانة )

 نتائج االستبانة.
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 (:Split Half Coefficientالثبات بطريقة التجزئة النصفية ) -

إلػػى فقػػرات فرديػػة الرتػػب، فقػػرات زكجيػػة الرتػػب،  االسػػتبانةتقػػـك ىػػذه الطريقػػة عمػػى أسػػاس تقسػػيـ 
ثـ استخداـ معادلة جتماف لتصحيح االرتباط حيث تستخدـ ىذه كاحتساب معامؿ االرتباط بينيما، 

21الطريقػػة فػػي حػػاؿ عػػدـ تسػػاكم طرفػػي االرتبػػاط كذلػػؾ حسػػب المعادلػػة: 
2

2

1

2

2















ع

نػػت ككا، عع

 التالي: (3النتائج كما في الجدكؿ رقـ )

 وتصحيحوالرتباط بين الفقرات فردية الرتب والفقرات زوجية الرتب  ( معامل3جدول )

عدد  البيان
 الفقرات

 معامل الرتباط
معامل 

الرتباط 
 المصحح

 مستوى الدللة

 Sign at (0.01) 0.772 0.635 05 جميع فقرات االستبانة

 ة إحصػػائينامعامػؿ االرتبػاط بػػيف الفقػرات الفرديػة كالفقػرات الزكجيػة دالػ ( يكضػح أفٌ 3الجػدكؿ رقػـ )
(. كىػػػك معػػػدؿ مرتفػػػع كيشػػػير إلػػػى ثبػػػات 0.772(، كبعػػػد التصػػػحيح بمػػػغ )0.635، كبمػػػغ )ان كقكيػػػ

 االستبانة كاستقرار نتائجيا.

 : المعالجات اإلحصائيةرابعاً 

يػػـ عبػػر المقابمػػة الشخصػػية كاسػػتنتج مػػف خػػالؿ قػػاـ الباحػػث برصػػد إجابػػات العينػػة المسػػتطمعة آرائ
استجاباتيـ بعض المكاقؼ كالتعميمات ذات العالقة باالعتماد عمى التكرارات، كقػاـ بتفريػغ بيانػات 
العينػػة المسػػتطمعة آرائيػػـ مػػف االسػػتبانة إلػػى برنػػامج رزمػػة التحميػػؿ اإلحصػػائي لمعمػػكـ االجتماعيػػة 

(Statistical Package for Social Science( )SPSS- IBM Version 22.0  ثػـ ،)
أجػػرل مجمكعػػة مػػف االختبػػارات الكصػػفية المناسػػبة مثػػؿ التكػػرارات كالنسػػب المئكيػػة كالمتكسػػطات 

 .لمعينة الكاحدة اتكاختبار  الحسابية كاالنحرافات المعيارية كاألكزاف النسبية كالرتب
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 المبحث الثاني: تحميل البيانات

 نتائج استبانة الدراسة أولً 

 ة المستجيبة عمى استبانة الدراسةينعالوصف الحصائي لم (1

( الخصػػائص الشخصػية لعينػػة الدراسػة التػػي اسػتجابت عمػػى االسػتبانة مػػف 4يكضػح الجػػدكؿ رقػـ )
 ىؿ العممي، كالتخصص، كجية العمؿ:حيث المؤ 

 الجنس والنتماء السياسي والمينة والعمر: توزيع عينة الدراسة حسب متغيرات: (4جدول )

 النسبة المئوية العدد المتغيرات البيان

 الجنس
 87.70 114 ذكر

 12.30 16 أنثى

 السياسيالنتماء 

 38.50 50 التحرير الكطني الفمسطيني فتح حركة

 23.80 31 حركة المقاكمة اإلسالمية حماس

 13.10 17 حركة الجياد اإلسالمي في فمسطيف.

 10.80 14 الجبية الشعبية لتحرير فمسطيف.

 6.20 8 أحزاب أخرل.

 7.60 10 شخصيات مستقمة

 المينة
 24.60 32 أكاديمية نخب

 53.80 70 حككميةنخب سياسية ك 

 21.50 28 إعالمية نخب

 العمر
 13.10 17 عاـ 30أقؿ مف 

 60.70 79 عاـ 45إلى  30مف 

 26.20 34 عاـ 45أكثر مف 

 100.0 130 اإلجمالي

%(، ككػاف 87.70معظػـ أفػراد النخبػة مػف الػذككر بنسػبة ) ابؽ أفٌ يتضح مف الجدكؿ الس
، كػػذلؾ ا يعكػس طبيعػة المجتمػع الفمسػطينيمعظػـ أفػراد النخبػة مػف المنتمػيف ألحػزاب سياسػية كىػذ

النخػػػب %( مػػػف 53.80كاديميػػػة كتبػػػيف أف )األ النخػػػب%( مػػػف العينػػػة مػػػف 24.60) يتضػػػح أفٌ 
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؛ كىػػػذا يتفػػػؽ مػػػع دراسػػػة )أسػػػماء اإلعالميػػػة بالنخػػػ%( مػػػف 21.50ككػػػاف ) السياسػػػية كالحككميػػػة
 .ـ(2011محمكد سمطاف، 

، ككػػػػػاف ان ( عامػػػػػ30%( أعمػػػػارىـ لػػػػػـ تتجػػػػػاكز )13.10) كػػػػذلؾ يتضػػػػػح مػػػػػف الجػػػػػدكؿ أفٌ 
%( أعمػػػػارىـ 26.20عػػػػاـ(، ككػػػػاف ) 45إلػػػػى  30%( تتػػػػراكح أعمػػػػارىـ مػػػػا بػػػػيف )مػػػػف 60.70)

نخبة شابة، كيؤكد ىذه النتيجػة مػا  النخبة الفمسطينية ىي ، كىذا يدلؿ عمى أفٌ عاـ( 45تجاكزت )
المجتمػػػػع  ـ(، كالتػػػػي أشػػػػارت بػػػػأفٌ 2015أكضػػػػحو الجيػػػػاز المركػػػػزم لإلحصػػػػاء الفمسػػػػطيني لعػػػػاـ )

طينية لكسػائؿ اإلعػالـ كالجدكؿ التالي يكضح دكافع تعرض النخبػة الفمسػ الفمسطيني مجتمع شاب،
 األمريكية:

 مريكية: تبين معدل تعرض النخبة لوسائل اإلعالم األ(5جدول )

 النسبة المئوية العدد المتغيرات البيان

 درجة 
 43.80 57 دائمان 

 42.30 55 أحيانان 

 24.60 18 نادران 

 100.0 130 اإلجمالي

أفراد النخبػة يتعرضػكف لمكسػائؿ اإلعالميػة األمريكيػة ككػاف  يتضح مف الجدكؿ السابؽ أفٌ 
ػػا43.80مػػنيـ ) ، بينمػػا %( أحياننػػا42.30يكػػي، ككػػاف )األمر  لكسػػائؿ اإلعػػالـ %( يتعرضػػكف دائمن
دكافع تعرض النخبة  كيعتقد الباحث أفٌ  ( يتعرضكف لكسائؿ اإلعالـ األمريكي نادران.24.60كاف )

لإلعػػالـ األمريكػػي ترجػػع إلػػى محكريػػة الػػدكر الػػذم تقػػكـ بػػو اإلدارة األمريكيػػة فػػي الشػػرؽ األكسػػط، 
 عمػؽ بالسياسػات كالعالقػات الدكليػة، كػذلؾ فػإفٌ إضافة إلى غنى الكسائؿ اإلعالمية بػالمكاد التػي تت

النخػػػب مػػػف الميتمػػػيف بقضػػػايا المجتمػػػع الفمسػػػطيني، كلمػػػدفاع عػػػف حقكقػػػو يتطمػػػب دراسػػػة الكاقػػػع 
 كاإلعالـ كالسياسات الخارجية األمريكية.

 ( نتائج فقرات الستبانة2

لمتكسػػػطات قػػػاـ الباحػػػث بتحميػػػؿ االسػػػتبانة باالعتمػػػاد عمػػػى التكػػػرارات كالنسػػػب المئكيػػػة كا
ككانػت  الحسابية كاالنحرافات المعيارية كاألكزاف النسبية مف أجؿ الكقكؼ عمى آراء عينة الدراسػة؛

 النتائج عمى النحك اآلتي:
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 ية المتعمقة بالسياسات الخارجية:أشرفت إدارة باراك أوباما عمى المادة اإلعالم

لستجابات نحراف المعياري والوزن النسبي التكرارات والنسب المئوية والمتوسط الحسابي وال : (6جدول )
 "أشرفت إدارة باراك أوباما عمى المادة اإلعالمية المتعمقة بالسياسات الخارجية" العينة عمى الفقرة األولى

 النسبة المئوية العدد الستجابات
 8.50 11 بدرجة كبيرة جدان 

 51.50 67 بدرجة كبيرة

 28.50 37 بدرجة متكسطة

 6.20 8 بدرجة منخفضة

 5.40 7 بدرجة منخفضة جدان 

 100.0 130 المجمكع

 الوزن النسبي النحراف المعياري المتوسط الحسابي
3.5154 0.934 70.308 

عمػى الفقػرة المتعمقػة بإشػراؼ بالمكافقػة معظـ أفراد العينة اسػتجابكا  أفٌ  (6رقـ )يتضح مف الجدكؿ 
%( بدرجػػة 8.50) ، حيػػث أجػػاببالسياسػػة الخارجيػػة إدارة أكبامػػا عمػػى المػػادة اإلعالميػػة المتعمقػػة

%( يركنيػػػا 28.50االشػػػراؼ كػػػاف بدرجػػػة كبيػػػرة، ك) %( أفٌ 51.50)مكافقػػػة كبيػػػرة جػػػدان، كأجػػػاب 
%( 5.40بأنيػػػا أشػػػرفت بدرجػػػة منخفضػػػة، ك)%( اسػػػتجابكا 6.20بدرجػػػة متكسػػػطة، بينمػػػا كػػػاف )

الستجابات العينػة عمػى الفقػرة  بدرجة منخفضة جدان، كيتضح مف الجدكؿ السابؽ أف الكزف النسبي
إدارة أكبامػػا أشػػرفت بمسػػتكل مرتفػػع عمػػى المػػادة  %(، كىػػي نسػػبة مرتفعػػة تشػػير إلػػى أفٌ 70.308)

شػراؼ يػأتي مػف أجػؿ تسػكيؽ ىػذا اإل ، كيػرل الباحػث بػأفٌ اإلعالميػة المتعمقػة بالسياسػات الخارجيػة
مريكػػي، كمػػف أجػػؿ تحقيػػؽ التكامػػؿ سياسػػات بػػاراؾ أكبامػػا الخارجيػػة كالداخميػػة عمػػى الػػرأم العػػاـ األ

 .الفعاؿ بيف السياسة كاإلعالـ األمريكي

ـ الػػػدعـ دٌ اإلعػػػالـ األمريكػػػي قىػػػ كػػػذلؾ تكصػػػؿ الباحػػػث مػػػف خػػػالؿ نتػػػائج المقػػػابالت الشخصػػػية أفٌ 
الكافي لسياسات أمريكا الخارجية خالؿ كاليتي باراؾ أكبامػا، كتضػمف ىػذا الػدعـ حمػالت إعالنيػة 

ت المتحدة األمريكية تجاه القضايا العالمية، كتجاه القضايا المتعمقة بفمسطيف، لتبرير مكاقؼ الكاليا
أىػػـ القضػػايا التػػي قػدـ اإلعػػالـ األمريكػػي دعمػػو فييػػا ىػػي: تسػػكيؽ  كشػدد أعضػػاء النخبػػة عمػػى أفٌ 

ممفػػػات الربيػػػع العربػػػي كالحريػػػات كالديمقراطيػػػة عمػػػى الطريقػػػة األمريكيػػػة، كتسػػػكيؽ حمػػػالت أكبامػػػا 
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ه قضػػايا اإلرىػػاب خاصػػة ضػػد التنظيمػػات المتصػػدر لمػػكائح االرىػػاب حسػػب كجيػػة كتكجياتػػو تجػػا
نظػػر الكاليػػات المتحػػدة األمريكيػػة مثػػؿ القاعػػدة كتنظػػيـ الدكلػػة اإلسػػالمية، كتكجيػػو العػػداء لركسػػيا 
كحمفاؤىا في العػالـ، إضػافة إلػى دعػـ بػاراؾ أكبامػا فػي رؤيتػو تجػاه قضػايا الشػرؽ األكسػط، كتجػاه 

 نية، كفؽ مشركع حؿ الدكلتيف.القضية الفمسطي

 عالمية لوسائل اإلعالم األمريكي:اتفاق سياسة أوباما الخارجية مع المادة اإل اتضح

لستجابات التكرارات والنسب المئوية والمتوسط الحسابي والنحراف المعياري والوزن النسبي : (7جدول )
 رجية مع المادة اإلعالمية لوسائل اإلعالم األمريكي""اتضح اتفاق سياسة أوباما الخا العينة عمى الفقرة الثانية

 النسبة المئوية العدد الستجابات
 10.80 14 بدرجة كبيرة جدان 

 34.60 45 بدرجة كبيرة

 42.30 55 بدرجة متكسطة

 6.90 9 بدرجة منخفضة

 5.40 7 بدرجة منخفضة جدان 

 100.0 130 المجمكع

 لوزن النسبيا النحراف المعياري المتوسط الحسابي
3.3846 0.959 67.692 

ىنػػاؾ اتفػػاؽ بدرجػػة متكسػػطة بػػيف  معظػػـ أفػػراد العينػػة يػػركف بػػأفٌ  أفٌ  (7رقػػـ )يتضػػح مػػف الجػػدكؿ 
%( 10.80سياسػات أكبامػا الخارجيػة كالمػادة اإلعالميػة لكسػائؿ اإلعػالـ األمريكػي، حيػث أشػار )

%( بدرجػػػػة 42.30كبيػػػػرة، ك)%( بدرجػػػػة 34.60، ككػػػػاف )بأنػػػػذ ىػػػػذا االتفػػػػاؽ بدرجػػػػة كبيػػػػرة جػػػػدنا
%( بدرجة منخفضة جػدان، كاتضػح مػف الجػدكؿ 5.40%( بدرجة منخفضة، ك)6.90متكسطة، ك)

 %(.67.692أف الكزف النسبي الستجابات العينة كانت متكسطة )

كيستخمص الباحث مف ذلؾ بأف ىناؾ اتفاؽ إلى حد ما بيف السياسػات األمريكيػة الخارجيػة خػالؿ 
حريػة كسػائؿ اإلعػالـ  ، كيػرل الباحػث بػأفٌ ة اإلعالميػة لكسػائؿ اإلعػالـ األمريكػيفترة أكباما كالماد

كالديمقراطية المتبعة فػي الكاليػات المتحػدة األمريكيػة انعكسػت عمػى طبيعػة المػادة اإلعالميػة فكػاف 
ىنػاؾ اتفػاؽ إلػػى حػد مػا بػػيف سياسػات أكبامػا الخارجيػػة كالمػادة اإلعالميػة، كىػػذا ال يعنػي بضػػركرة 

 .ختالفات، بؿ المكضكع قد يرجع إلى اىتمامات المادة اإلعالمية ذاتياكجكد ا



000 
 

 من سياسات أوباما الخارجية تجاه القضية الفمسطينية مدى تأثير اإلعالم األمريكي: اتضح

لستجابات  التكرارات والنسب المئوية والمتوسط الحسابي والنحراف المعياري والوزن النسبي: (8جدول )
"اتضح من سياسات أوباما الخارجية تجاه القضية الفمسطينية مدى تأثير اإلعالم  قرة الثالثةالعينة عمى الف

 األمريكي"
 النسبة المئوية العدد الستجابات

 18.50 24 بدرجة كبيرة جدان 

 36.90 48 بدرجة كبيرة

 28.50 37 بدرجة متكسطة

 13.80 18 بدرجة منخفضة

 2.30 3 بدرجة منخفضة جدان 

 100.0 130 المجمكع

 الوزن النسبي النحراف المعياري المتوسط الحسابي
3.554 1.020 71.08 

تػػػأثير الكسػػػائؿ اإلعالميػػػة عمػػػى  معظػػػـ أفػػػراد العينػػػة يػػػركف بػػػأفٌ  أفٌ  (8رقػػػـ )يتضػػػح مػػػف الجػػػدكؿ 
 ذ%( مػف أفػػراد العينػة بأنػػ28.50%(، فيمػا أكػػد )36.90سياسػات أكبامػا الخارجيػػة بدرجػة كبيػػرة )

%( بػػػػأف التػػػػأثير 13.80، كأشػػػػار )ره جػػػػدناكبيػػػػ التػػػػأثيرى  %( بػػػػأفٌ 18.50كسػػػػطان، كأكػػػػد )التػػػػأثير مت
جػػدان، كجػػاء معػػػدؿ اسػػتجابات العينػػػة  التػػأثير مػػػنخفضه  %( إلػػى أفٌ 2.30مػػنخفض، بينمػػا أشػػػار )

لإلعػالـ األمريكػي تػأثير كبيػر عمػى سياسػات أكبامػا الخارجيػة تجػاه القضػية  %(، أم أفٌ 71.08)
ذلػػؾ يرجػػع إلػػى خضػػكع عػػدد كبيػػر مػػف الكسػػائؿ اإلعالميػػة لجماعػػات الضػػغط، الفمسػػطينية، كلعػػؿ 

 .كبعض المؤسسات المتعمقة بصانعة القرار

الكسػػػائؿ اإلعالميػػػة ليػػػا دكر كبيػػػر فػػػي الكاليػػػات المتحػػػدة األمريكيػػػة فػػػي  كػػػذلؾ يػػػرل الباحػػػث بػػػأفٌ 
الميػػػػة كالػػػػرأم العػػػػاـ إدارة أكبامػػػػا اىتمػػػػت بدراسػػػػة المػػػػادة اإلع تشػػػػكيؿ الػػػػرأم العػػػػاـ، كبالتػػػػالي فػػػػإفٌ 

األمريكي، كاتباع سياسات تتماشى مع المادة اإلعالمية، ىذا باإلضافة إلى قكة اإلعالـ األمريكػي 
 .عمى المستكل العالمي
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 واضحة تجاه القضية الفمسطينية: اسةحسب وجية نظرك اتبع أوباما سي

لستجابات المعياري والوزن النسبي التكرارات والنسب المئوية والمتوسط الحسابي والنحراف : (9جدول )
 "حسب وجية نظرك اتبع أوباما سياسة واضحة تجاه القضية الفمسطينية" العينة عمى الفقرة الرابعة

 النسبة المئوية العدد الستجابات
 6.90 9 بدرجة كبيرة جدان 

 11.50 15 بدرجة كبيرة

 24.60 32 بدرجة متكسطة

 36.20 47 بدرجة منخفضة

 20.80 27 خفضة جدان بدرجة من

 100.0 130 المجمكع

 الوزن النسبي النحراف المعياري المتوسط الحسابي
2.477 1.15 49.54 

يػركف بػأف أكبامػا لػـ يتبػع سياسػة كاضػحة تجػاه معظـ أفػراد العينػة  أفٌ  (9رقـ )يتضح مف الجدكؿ 
كبيػػػػػػػرة،  %( بدرجػػػػػػػة11.50%( فقػػػػػػػط بدرجػػػػػػػة كبيػػػػػػػرة، ك)6.90القضػػػػػػػية الفمسػػػػػػػطينية، كأجػػػػػػػاب )

%( بدرجػة منخفضػة 20.80%( بدرجػة منخفضػة، ك)36.20%( بدرجة متكسػطة، ك)24.60ك)
كضػػػػكح سياسػػػػات أكبامػػػػا تجػػػػاه القضػػػػية  ذ%(، أم أنػػػػ49.54جػػػػدان، ككػػػػاف معػػػػدؿ االسػػػػتجابات )
باراؾ أكباما لـ يكف كاضحان في سياساتو  ، كيعتقد الباحث بأفٌ الفمسطينية كانت أدنى مف المتكسط

الفمسطينية لعدة أسباب أىميػا تػأثير بعػض العكامػؿ عمػى القضػية الفمسػطينية، ككثػرة تجاه القضية 
محػػػددات السياسػػػة الخارجيػػػة األمريكيػػػة تجػػػاه القضػػػية الفمسػػػطينية، فحػػػاكؿ التكفيػػػؽ بػػػيف المصػػػالح 
األمريكيػػػة فػػػي الشػػػرؽ األكسػػػط، كالحفػػػاظ عمػػػى أمػػػف إسػػػرائيؿ، كحمايػػػة األمػػػف القػػػكمي األمريكػػػي، 

و لػػػـ يقػػػػدـ اكلتػػػو الظيػػػكر بالشػػػخص العػػػادؿ بالنسػػػبة لمقضػػػية الفمسػػػطينية، لكٌنػػػباإلضػػػافة إلػػػى مح
و لـ مبادرات كاضحة، فعمى سبيؿ المثاؿ ال حصر، يعد باراؾ أكباما مف معارض االستيطاف، لكنٌ 

 .يستخدـ قكتو الضاغطة عمى إسرائيؿ لكقؼ الزحؼ االستيطاني
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 مج المتعمقة بالقضية الفمسطينية:رالبتوجو الوسائل اإلعالمية األمريكية بعض ابرأيك 

لستجابات التكرارات والنسب المئوية والمتوسط الحسابي والنحراف المعياري والوزن النسبي : (10جدول )
"برأيك توجو الوسائل اإلعالمية األمريكية بعض البرامج المتعمقة بالقضية  العينة عمى الفقرة الخامسة

 الفمسطينية"
 النسبة المئوية العدد الستجابات

 0.80 1 دائمان 

 13.10 17 غالبان 

 46.20 60 أحيانان 

 37.70 49 نادران 

 2.30 3 أبدان 

 100.0 130 المجمكع

 الوزن النسبي النحراف المعياري المتوسط الحسابي
2.7231 0.747 54.462 

المتعمقػة بالقضػية الكسائؿ اإلعالمية األمريكيػة تقػكـ بػبعض البػرامج  أفٌ  (10رقـ )يكضح الجدكؿ 
ػػاالكسػػائؿ اإلعالميػػة  %( عمػػػى أفٌ 0.80الفمسػػطينية، حيػػث أكػػد ) مػػػا تكجػػو البػػرامج المتعمقػػػة  دائمن

غالبػان مػا تكجػو بعػض البػرامج المتعمقػة %( 13.10بالقضية الفمسطينية، كأجاب مػف أفػراد العينػة )
، ككػػاف %( أبػػدنا2.30، ك)%( نػػادرنا37.70%( أحيانػػان، ك)46.20بالقضػػية الفمسػػطينية، كأجػػاب )

الكسػائؿ اإلعالميػة األمريكيػة  %(، كىذا يدلؿ عمى أفٌ 54.462الكزف النسبي الستجابات العينة )
ا بعػػض البػػرامج المتعمقػػة بالقضػػية الفمسػػطينية، خاصػػة عبػػر الكسػػائؿ اإلعالميػػة التػػي تكجػػو أحياننػػ

، كيػػػرل كالسياسػػػات تبػػػث فػػػي منػػػاطؽ الشػػػرؽ األكسػػػط، كالميتمػػػة بالشػػػؤكف اإلخباريػػػة كالدبمكماسػػػية
أنحاء العالـ كشعكبو، كبالتالي اىتماماتيا  اإلعالمية األمريكية مكجية لجميع الكسائؿ الباحث بأفٌ 

كبيػػػػرة بالقضػػػػايا السياسػػػػية كالسياسػػػػة الخارجيػػػػة، لػػػػذا كػػػػاف نصػػػػيب القضػػػػية الفمسػػػػطينية أدنػػػػى مػػػػف 
ط عمػػى الكسػػائؿ جماعػػات الضػػغط كالمػػكبي الصػػييكني تسػػعى كتضػػغ ذالمسػػتكل المطمػػكب، كمػػا أنػػ

 .اإلعالمية بعدـ أخذ القضية الفمسطينية كقضية جكىرية

 

 



004 
 

 تقدميا وسائل اإلعالم األمريكي: تعتقد أن ىناك تضارب في المواد اإلعالمية التي

لستجابات التكرارات والنسب المئوية والمتوسط الحسابي والنحراف المعياري والوزن النسبي : (11جدول )
"تعتقد أن ىناك تضارب في المواد اإلعالمية التي تقدميا وسائل اإلعالم   السادسة العينة عمى الفقرة

 األمريكي"
 النسبة المئوية العدد الستجابات

 0.00 0 بدرجة كبيرة جدان 

 40.00 52 بدرجة كبيرة

 33.10 43 بدرجة متكسطة

 20.80 27 بدرجة منخفضة

 6.20 8 بدرجة منخفضة جدان 

 100.0 130 المجمكع

 الوزن النسبي النحراف المعياري المتوسط الحسابي
3.070 0.926 61.40 

%( مػػف العينػػة الدراسػػة يػػركف كجػػكد تضػػارب بدرجػػة كبيػػرة 40أف ) (11رقػػـ )يتضػػح مػػف الجػػدكؿ 
 %( مػػف العينػػة بػػأفٌ 33.10بػػيف المػػكاد اإلعالميػػة لمختمػػؼ الكسػػائؿ اإلعالميػػة األمريكيػػة، كيػػرل )

%( بػػػأف 6.20، بينمػػػا أكػػػد )%( أف التضػػػارب مػػػنخفضه 20.80أكػػػد )التضػػػارب متكسػػػطان، ك ىػػػذا 
الػػػكزف النسػػػبي السػػػتجابات العينػػػة بمػػػغ  جػػػدان. كيتضػػػح مػػػف الجػػػدكؿ أيضػػػان أفٌ  التضػػػارب مػػػنخفضه 

%( مما يعني أف ىناؾ تضارب متكسط بيف المكاد اإلعالمية لكسائؿ اإلعالـ األمريكػي 61.40)
الكسػائؿ اإلعالميػة تخضػع  ائؿ اإلعالميػة، كػذلؾ فػإفٌ ىنػاؾ عػدة قضػايا تتناكليػا الكسػ خاصة كأفٌ 

ػاألحزاب كجماعات ضػغط كأجيػزة ح مػف التضػارب فػي المػادة  ككميػة، كبالتػالي سػيككف ىنػاؾ نكعن
، كػذلؾ اإلعالمية خاصة في المكاقؼ كالقضايا الحساسة مثؿ الشرؽ األكسػط كالقضػية الفمسػطينية

ت متعػػددة الثقافػػات كاالىتمامػػات، كىػػذا مػػف شػػأنو فػػإف الكاليػػات المتحػػدة األمريكيػػة مػػف المجتمعػػا
ىػػذه الكسػػػائؿ تخضػػع لمؤسسػػػات كجماعػػػات  تعزيػػز التضػػػارب بػػيف الكسػػػائؿ اإلعالميػػة، حيػػػث إفٌ 

لكػف  كيفسر الباحث ىذه النتائج إلى حرية التعبير كالرأم في الكاليػات المتحػدة األمريكيػة، .مختمفة
اب اإلعالمػػػػي الػػػػذم يخػػػػدـ األمػػػػف القػػػػكمي المؤسسػػػػات بالخطػػػػ فػػػػي أكقػػػػات األزمػػػػات تمتػػػػـز جميػػػػع

 األمريكي.
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 عالم األمريكي خالل فترة أوباما:أكثر القضايا الفمسطينية التي تناوليا اإل

"أكثر القضايا الفمسطينية التي  ةلستجابات العينة عمى الفقرة السابعالتكرارات والنسب المئوية : (12جدول )
 وباما"تناوليا اإلعالم األمريكي خالل فترة أ

 الترتيب النسبة المئوية العدد الستجابات
 1 55.40 72 قضايا السالـ كالتعايش

 3 10.0 13 قضايا تتعمؽ بمعاناة المجتمع الفمسطيني

 6 3.80 5 قضايا الالجئيف

 4 9.20 12 قضايا حؿ الدكلتيف

 8 0.00 0 قضايا األسرل

 5 6.20 8 قضايا االستيطاف

 2 11.50 15 طيةقضايا الحرية كالديمقرا

 *7 3.80 5 قضايا أخرل

  100.0 130 المجموع

أكثػػػر القضػػػايا الفمسػػػطينية التػػػي تتناكليػػػا الكسػػػائؿ اإلعالميػػػة  بػػػأفٌ  (12رقػػػـ )يتضػػػح مػػػف الجػػػدكؿ 
تتعمػػؽ بمعانػػاة ، ثػػـ قضػػايا ، ثػػـ قضػػايا الحريػػة كالديمقراطيػػةاألمريكيػػة ىػػي قضػػايا السػػالـ كالتعػػايش

كقضػايا  ثػـ قضػايا الالجئػيف،االسػتيطاف، حؿ الدكلتيف، ثػـ قضػايا ايا المجتمع الفمسطيني، ثـ قض
قضػػػية األسػػػرل تأخػػػذ حيػػػزان مػػػف المػػػادة اإلعالميػػػة  ب أم مػػػف أفػػػراد العينػػػة بػػػأفٌ ، كلػػػـ يسػػػتجأخػػػرل

القضػػية الفمسػػطينية متشػػعبة كليػػا أبعػػاد متعػػددة  كيػػرل الباحػػث بػػأفٌ  لمكسػػائؿ اإلعالميػػة األمريكيػػة.
ىنػاؾ جماعػات ضػغط  ميػة األمريكيػة يصػعب عمييػا تغطيتيػا، كػذلؾ فػإفٌ الكسػائؿ اإلعال حتى أفٌ 

قضػػػػايا المجتمػػػػع الفمسػػػػطيني  ألفٌ  ؛الكاليػػػػات المتحػػػػدة األمريكيػػػػة تػػػػؤثر عمػػػػى كسػػػػائؿ اإلعػػػػالـ فػػػػي
كمعاناتػػو كقضػػايا الجػػرائـ كاألسػػرل تػػأتي ضػػد المصػػالح اإلسػػرائيمية كضػػد الكجػػكد اإلسػػرائيمي فػػي 

 فمسطيف.
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 أوباما اىتمام لمقضية الفمسطينية خالل فترة وليتو: حسب اعتقادك منح

لستجابات التكرارات والنسب المئوية والمتوسط الحسابي والنحراف المعياري والوزن النسبي : (13جدول )
 "حسب اعتقادك منح أوباما اىتمام لمقضية الفمسطينية خالل فترة وليتو" العينة عمى الفقرة الثامنة

 النسبة المئوية العدد الستجابات
 0.00 0 بدرجة كبيرة جدان 

 0.000 0 بدرجة كبيرة

 43.10 56 بدرجة متكسطة

 52.30 68 بدرجة منخفضة

 4.60 6 بدرجة منخفضة جدان 

 100.0 130 المجمكع

 الوزن النسبي النحراف المعياري المتوسط الحسابي
2.385 0.575 47.70 

اىتمػاـ أكبامػا بالقضػايا الفمسػطينية جػاء  يركف بػأفٌ  )%43.10أف ) (13رقـ )يتضح مف الجدكؿ 
%( يػركف 4.60مسػتكل االىتمػاـ بدرجػة منخفضػة، ك) %( أفٌ 52.30ة متكسطة، كأكضػح )جبدر 
أكلػػى %(، أم أف أكبامػػا 47.70االىتمػػاـ جػػاء بدرجػػة منخفضػػة جػػدان، كجػػاء الػػكزف النسػػبي ) بػػأفٌ 

ػا ف فتػرة اسػتقرار، ؿ ذلػؾ ألف فتػرة كاليتػو لػـ تكػأدنػى مػف المتكسػط، كلعػ القضايا الفمسػطينية اىتمامن
الثكرات العربيػة كتغييػر أنظمػة الحكػـ  إسرائيمية عمى قطاع غزة، إضافة إلى أفٌ  فكاف ىناؾ حركبنا

 ، كممػػػؼ االنسػػػحاب مػػػف العػػػراؽرت عمػػػى سياسػػػات أكبامػػػا الخارجيػػػة تجػػػاه القضػػػية الفمسػػػطينيةأثٌػػػ
 كأفغانستاف، كالحرب ضد االرىاب.

كؼ باراؾ أكباما أك معرفتو المسبقة بفشؿ التكصؿ إلى حمػكؿ مرضػية لمطػرفيف جعمػو خ كذلؾ فإفٌ 
ككاف االىتماـ أدنى مف المستكل المطمػكب، كأدنػى مػف يتجو بسياساتو إلى أسمكب الشد كالجذب، 

ة أمػاـ الكاليػات المتحػدة األمريكيػة المتكسط، كذلؾ يرل الباحث بأف االنقساـ الفمسطيني كػاف ذريعنػ
 .ساتيا الخارجية تجاه القضية الفمسطينيةفي سيا
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تترافق المواد والبرامج اإلعالمية المتعمقة بالقضية الفمسطينية عند قيام باراك أوباما باتخاذ 
 راءات تتعمق بالقضية الفمسطينية:إج

بات لستجاالتكرارات والنسب المئوية والمتوسط الحسابي والنحراف المعياري والوزن النسبي : (14جدول )
تترافق المواد والبرامج اإلعالمية المتعمقة بالقضية الفمسطينية عند قيام باراك أوباما " التاسعةالعينة عمى الفقرة 

 "باتخاذ إجراءات تتعمق بالقضية الفمسطينية
 النسبة المئوية العدد الستجابات

 0.00 0 دائمان 

 21.50 28 غالبان 

 53.80 70 أحيانان 

 24.60 32 نادران 

 0.00 0 بدان أ

 100.0 130 المجمكع

 الوزن النسبي النحراف المعياري المتوسط الحسابي
2.9692 0.682 59.384 

ما يككف ىناؾ ترافػؽ  ( مف عينة الدراسة يركف أف غالبنا%21.50) أفٌ  (14رقـ )يكضح الجدكؿ 
اؾ أكباما بػإجراءات تتعمػؽ قياـ بار  المتعمقة بالقضايا الفمسطينية عندبيف المكاد كالبرامج اإلعالمية 
. ككػػػاف %( اسػػتجابكا نػػادرنا24.60، ك)%( اسػػػتجابكا أحياننػػا53.80بالقضػػية الفمسػػطينية، ككػػاف )

%(، كىي نسبة متكسطة، كلعؿ ىذه 59.384الكزف النسبي الستجابات العينة حكؿ ىذا الترافؽ )
جراءات الػػػرئيس بػػػاراؾ النسػػػبة تفسػػػر بػػػأف ىػػػذه البػػػرامج كالمػػػكاد تكػػػكف عمػػػى ىيئػػػة أخبػػػار تتعمػػػؽ بػػػإ

، كخطاباتػػو فقػػط دكف الكلػػكج بحيثيػػات القضػػايا الفمسػػطينية أك عػػرض مػػادة إعالميػػة كبػػرامج أكبامػػا
 .تناقش تمؾ السياسات

 

 

 

 



008 
 

 الخارجية عمى القضية الفمسطينيةأثرت سياسات أوباما 

لستجابات زن النسبي التكرارات والنسب المئوية والمتوسط الحسابي والنحراف المعياري والو : (15جدول )
 "أثرت سياسات أوباما الخارجية عمى القضية الفمسطينية" العاشرةالعينة عمى الفقرة 

 النسبة المئوية العدد الستجابات
 43.10 56 سمبنا

 12.30 16 اإيجابن 

 44.60 58 لـ تؤثر

 100.0 130 المجمكع

 الوزن النسبي النحراف المعياري المتوسط الحسابي
2.0154 0.94 40.308 

 ينػػة بػػأف سياسػػات أكبامػػا أثٌػػرت سػػمبنا%( مػػف أفػػراد الع43.10أكػػد )( 15مػػف خػػالؿ الجػػدكؿ رقػػـ )
%( بأف 44.60تأثيرىا إيجابي، كأكد ) %( فقط بأفٌ 12.30عمى القضية الفمسطينية، بينما يرل )

اف متكسػطنا، التأثير كػ %(، أم أفٌ 40.308كف ليا تأثير، ككاف متكسط االستجابة )سياساتو لـ ي
مػرت عمػى منطقػة الشػرؽ األكسػط األكضاع التي  كيرل الباحث بأفٌ  لممستكل المطمكب. كلـ يرتؽً 

أثػػرت عمػػى سياسػػات بػػاراؾ أكبامػػا تجػػاه القضػػية الفمسػػطينية، حيػػث تعاقبػػت األحػػداث فػػي منطقػػة 
دارتػػػػو عػػػػف القضػػػػإلػػػػى  إضػػػػافةن  ،الشػػػػرؽ األكسػػػػط ية الثػػػػكرات العربيػػػػة التػػػػي شػػػػغمت بػػػػاراؾ أكبامػػػػا كا 

 الفمسطينية.

 ية الفمسطينية )حتى لو لم تنفذ(واقعية تجاه القض قدم باراك أوباما حمولً 

لستجابات التكرارات والنسب المئوية والمتوسط الحسابي والنحراف المعياري والوزن النسبي : (16جدول )
 "الفمسطينية ة تجاه القضيةواقعيً  قدم باراك أوباما حمولً " العينة عمى الفقرة الحادية عشر

 النسبة المئوية العدد الستجابات
 5.40 7 نعـ

 30.80 40 إلى حد ما

 63.80 83 ال

 100.0 130 المجمكع

 الوزن النسبي النحراف المعياري المتوسط الحسابي
054054 1559 47.18 
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اقعيػة لمقضػايا ك  أكباما لـ يقدـ حمكالن  معظـ أفراد العينة يركف بأفٌ  أفٌ  (16رقـ )يتضح مف الجدكؿ 
عمػػػى أنػػو قػػػدـ حمػػكالن كاقعيػػػة، فيمػػا أشػػػار  فقػػط %(5.40د )%(، كأٌكػػػ63.80الفمسػػطينية كبنسػػبة )

إلػى حػد مػا مكضػكعية ككاقعيػة تجػاه القضػايا الفمسػطينية، كبمػغ  %( بأف أكباما قدـ حمكالن 30.80)
ؿ إلػػػػى مسػػػػتكل الحمػػػػكؿ التػػػػي طرحيػػػػا أكبامػػػػا لػػػػـ تصػػػػ %( أم أفٌ 47.18الػػػػكزف النسػػػػبي لمفقػػػػرة )

 المتكسط.

ع سياسـة واضـحة بـو ات  ر سياساتو الخارجيـة تجـاه القضـية الفمسـطينية أم أن ـبأن أوباما غي   أرى
 منذ توليو الرئاسة

لستجابات التكرارات والنسب المئوية والمتوسط الحسابي والنحراف المعياري والوزن النسبي : (17جدول )
ر سياساتو الخارجية تجاه القضية الفمسطينية أم أنو اتبع وباما غي  بأن أ أرى" العينة عمى الفقرة الثانية عشر

 سياسة واضحة منذ توليو الرئاسة"
 النسبة المئوية العدد الستجابات

 46.90 61 نعـ

 17.70 23 إلى حد ما

 35.40 46 ال

 100.0 130 المجمكع

 الوزن النسبي النحراف المعياري المتوسط الحسابي
2.1154 0.903 70.506 

ر سياسػػاتو عينػة الدراسػػة اختمفػت حػكؿ إذا مػا كػػاف بػاراؾ أكبامػا غٌيػ أفٌ  (17رقػـ )يكضػح الجػدكؿ 
%( 35.40%( بػنعـ، كأجػاب )46.90تجاه القضية الفمسطينية منذ تكليو الرئاسة، حيػث أجػاب )

ات الػػكزف النسػػبي لتقػػػدير  ف أفٌ ر السياسػػات إلػػػى حػػد مػػا، كتبػػػيٌ و غٌيػػ%( أٌنػػػ17.70بػػال، فيمػػا أكػػد )
تشير إلى تغيير بػاراؾ أكبامػا بعضػان مػف سياسػاتو تجػاه القضػية كىي نسبة %(، 70.506العينة )

 الفمسطينية.

كقػػػػد يرجػػػػع ىػػػػذا التغيػػػػر إلػػػػى جكانػػػػب كعكامػػػػؿ تتعمػػػػؽ بأكلكيػػػػات السياسػػػػات األمريكيػػػػة الخارجيػػػػة، 
مسػػػارات كحصػػػكلو عمػػػى تػػػكلي رئاسػػػة الكاليػػػات المتحػػػدة األمريكيػػػة لفتػػػرتيف، باإلضػػػافة إلػػػى تغيػػػر 
القضػػية  كخطػػط كسياسػػات الكاليػػات المتحػػدة األمريكيػػة تجػػاه الشػػرؽ األكسػػط بأكممػػو، خاصػػةن كأفٌ 

 .الفمسطينية مرتبطة بالشرؽ األكسط كقضاياه
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 اإلعالم األمريكي أداة يسيطر عمييا الموبي الصييوني يعد

لستجابات ي والوزن النسبي التكرارات والنسب المئوية والمتوسط الحسابي والنحراف المعيار : (18جدول )
 "يعد اإلعالم األمريكي أداة يسيطر عمييا الموبي الصييوني" العينة عمى الفقرة الثالثة عشر

 النسبة المئوية العدد الستجابات
 60.80 79 بدرجة كبيرة جدنا

 23.80 31 بدرجة كبيرة

 13.10 17 بدرجة متكسطة

 2.30 3 بدرجة منخفضة

 0.00 0 بدرجة منخفضة جدنا

 100.0 130 المجمكع

 الوزن النسبي النحراف المعياري المتوسط الحسابي
4.4308 0.807 88.616 

اإلعالـ األمريكػي يعػد أداة يسػيطر  ذعينة الدراسة اتفقت عمى أن أفٌ  (18رقـ )يتضح مف الجدكؿ 
 ،مػػػػػػف إجمػػػػػػالي العينػػػػػػة بدرجػػػػػػة كبيػػػػػػرة جػػػػػػد ان %( 60.80عمييػػػػػػا المػػػػػػكبي الصػػػػػػييكني، كأجػػػػػػاب )

%( بدرجػػػػػة منخفضػػػػػة، 2.30%( بدرجػػػػػة متكسػػػػػطة، ك)13.10%( بدرجػػػػػة كبيػػػػػرة، ك)23.80ك)
%(، كىػذا يػدلؿ عمػى أف اإلعػالـ األمريكػي 88.616الكزف النسػبي لالسػتجابات بمػغ ) كاتضح أفٌ 

 .يعد أداة يسيطر عمييا المكبي الصييكني

بحػػث األكؿ مػػف الفصػػؿ فػػي الم مػػف خػػالؿ الدراسػػة النظريػػة كتحديػػدناكىػػذا مػػا تكصػػؿ إليػػو الباحػػث 
المػػكبي الصػػييكني يسػػيطر عمػػى كسػػائؿ إعػػالـ أمريكػػي متعػػددة، كالمػػكبي  الخػػامس، حيػػث تبػػيف أفٌ 

الصػػػييكني يسػػػعى لتمكيػػػؿ تمػػػؾ الكسػػػائؿ اإلعالميػػػة لمتػػػأثير عمػػػى المػػػكاد كالبػػػرامج اإلعالميػػػة التػػػي 
تسػػاعدىا عمػػى  المػػكبي الصػػييكني مػػف الجماعػػات التػػي تمتمػػؾ ثػػركات ضػػخمة تتناكليػػا، كػػذلؾ فػػإفٌ 

 .السيطرة عمى الكسائؿ اإلعالمية
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 شكل الموبي الصييوني أداة ضغط عمى سياسات أوباما خارجية، وظير ذلك من خالل خطاباتو
 الموجية نحو القضية الفمسطينية

لستجابات التكرارات والنسب المئوية والمتوسط الحسابي والنحراف المعياري والوزن النسبي : (19جدول )
"شكل الموبي الصييوني أداة ضغط عمى سياسات أوباما خارجية، وظير ذلك  ينة عمى الفقرة الرابعة عشرالع

 من خالل خطاباتو الموجية نحو القضية الفمسطينية"
 النسبة المئوية العدد الستجابات

ا  41.50 54 دائمن

 44.60 58 غالبنا

 11.50 15 أحياننا

 2.30 3 نادرنا

 0.000 0 أبدنا

 100.0 130 مجمكعال

 الوزن النسبي النحراف المعياري المتوسط الحسابي
4.2538 0.751 85.076 

%(، 44.60معظـ اإلجابات جاءت عمػى الدرجػة غالبػان بنسػبة ) ذأن (19رقـ )يتضح مف الجدكؿ 
، كبمػػػغ الػػػكزف %( نػػػادرنا2.30%( أحيانػػػان، كأجػػػاب )11.50%( دائمػػػان، كأجػػػاب )41.50كأجػػػاب )
ر بشػػػكؿ ممحػػػكظ عمػػػى خطابػػػات ضػػػغط المػػػكبي الصػػػييكني أثٌػػػ %(، بمعنػػػى أفٌ 85.076النسػػػبي )

 .ؾ أكباما، كأف حجـ التأثير كبيرنابارا

كىػػػػذا مػػػػا تكصػػػػؿ إليػػػػو الباحػػػػث فػػػػي الدراسػػػػة النظريػػػػة فػػػػي الفصػػػػؿ الخػػػػامس، كجماعػػػػات المػػػػكبي 
 بأسػػاليب منيػػا مشػػركعة كمنيػػا غيػػر مشػػركعة، رس ضػػغكطناالصػػييكني مػػف الجماعػػات التػػي تمػػا

تسػػػعى جاىػػػدة مػػػف خالليػػػا إلػػػى ابتػػػزاز مػػػف الجامعػػػات التػػػي تمتمػػػؾ الثػػػركات، كىػػػذه الثػػػركات كىػػػي 
الساسة كصناع القرار، كما أف جماعػات الضػغط الصػييكنية تمتمػؾ تخطػيط كتنظػيـ جيػد، كلػدييـ 

ليػا العديػد مػف الشخصػيات البػارزة التػي  مؤسسات منتشرة في الكاليات المتحدة األمريكيػة، كمػا أفٌ 
 فع عف حقكقيا.تدا
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 إلدارة بعض قادة الموبي الصييونيتخضع بعض وسائل اإلعالم األمريكي 

لستجابات التكرارات والنسب المئوية والمتوسط الحسابي والنحراف المعياري والوزن النسبي : (20جدول )
 لموبي الصييوني""تخضع بعض وسائل اإلعالم األمريكي إلدارة بعض قادة ا عشر الخامسةالعينة عمى الفقرة 

 النسبة المئوية العدد الستجابات
 41.50 54 بدرجة كبيرة جدنا

 44.60 58 بدرجة كبيرة

 11.50 15 بدرجة متكسطة

 2.30 3 بدرجة منخفضة

 0.000 0 بدرجة منخفضة جدنا

 100.0 130 المجمكع

 الوزن النسبي النحراف المعياري المتوسط الحسابي
4.2538 0.750 85.076 

كسػائؿ اإلعػالـ األمريكػي  ذىناؾ اتفػاؽ مػف أفػراد العينػة عمػى أنػ ذأن (20رقـ )يتضح مف الجدكؿ 
%( بدرجػػػػة كبيػػػػرة جػػػػدان، 41.50يػػػػدير شػػػػؤكنيا بعػػػػض قػػػػادة المػػػػكبي الصػػػػييكني، حيػػػػث أجػػػػاب )

%( بدرجػػػػػة منخفضػػػػػة، 2.30%( بدرجػػػػػة متكسػػػػػطة، ك)11.50%( بدرجػػػػػة كبيػػػػػرة، ك)44.60ك)
، %(، كىػػي نسػػبة مرتفعػػة85.076النسػػبي لتقػػديرات النخبػػة بمػػغ ) الػػكزف كيتضػػح مػػف الجػػدكؿ أفٌ 

كلعػػؿ ذلػػؾ يرجػػع إلػػى امػػتالؾ المػػكبي الصػػييكني كالييػػكد لثػػركات ضػػخمة يمكػػف مػػف خالليػػا بنػػاء 
مؤسسات إعالمية، أك منح الكسائؿ اإلعالمية القائمة بعض االمتيازات كالثػركات مػف أجػؿ تغييػر 

مية التي تقػدميا لمجميػكر، كذلػؾ مػف أجػؿ التػأثير المباشػر فػي سياساتيا كالتأثير في المادة اإلعال
الػػػرأم العػػػاـ األمريكػػػي، كسياسػػػات كالكاليػػػات المتحػػػدة األمريكيػػػة، كمػػػا تسػػػعى جماعػػػات الضػػػغط 
 .الصييكنية إلى التأثير في االنتخابات الرئاسية مف خالؿ ىذه الكسائؿ، كانتخابات مجمس الشيكخ

 : نتائج فرضيات الدراسةثانًيا

يعػػػرض الباحػػػث مػػػف خػػػالؿ ىػػػذا الجػػػزء فرضػػػيات الدراسػػػة كالنتػػػائج التػػػي تكصػػػؿ إلييػػػا مػػػف خػػػالؿ 
اإلطػػػػار النظػػػػرم كالعممػػػػي لمدراسػػػػة، كدراسػػػػتو الكاقعيػػػػة لممكضػػػػكعات الدراسػػػػة المتعمقػػػػة بػػػػاإلعالـ 

 -األمريكي كتأثيره في السياسة الخارجية األمريكية تجاه القضية الفمسطينية:
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عمى السياسة الخارجية  في التأثير يمعب اإلعالم األمريكي دورًا كبيرًا ولى:نتائج الفرضية األ 
 األمريكية

مف خالؿ النتائج النظرية التي تضمنتيا فصكؿ الدراسة، كمف خالؿ الدراسة الميدانية المتمثمة 
ميـ ككبير في  لإلعالـ األمريكي دكره  بتحميؿ المقابالت الشخصية، كفقرات االستبانة، يتضح أفٌ 

أثير عمى السياسة الخارجية األمريكية، كيعد اإلعالـ األمريكي أحد أذرع نجاح االتجاىات الت
ضح كجكد دكر مشترؾ بيف الكسائؿ كاألحزاب السياسية في الكاليات المتحدة األمريكية، كما اتٌ 

اإلعالمية كبعض الجيات الحككمية كالمؤسسات الرسمية في الكاليات المتحدة األمريكية حكؿ 
 ه الخطاب اإلعالمي كتكافقو مع الخطاب السياسي كالسياسات الخارجية األمريكية.اتجا

 عالم األمريكي نحو خدمة إسرائيلنتائج الفرضية الثانية: يوجو الموبي الصييوني وسائل اإل

المكبي الصييكني مف  أظيرت نتائج الدراسة النظرية كالميدانية بقبكؿ الفرض السابؽ، حيث إفٌ 
جماعات التي تمتمؾ ثركات مالية، كتسعى مف خالؿ ىذه الثركات التأثير في المؤسسات كال

المكاد اإلعالمية  كسائؿ اإلعالـ كتكجيييا نحك خدمة الكياف اإلسرائيمي، كذلؾ مف خالؿ دعـ
صدار قرارات سياسية داعمة لمممارسات اإلسرائيمية، كداعمة لمقضايا اإلسرائيمية التي تسيـ في إ
 ىذه القرارات مجحفة بحؽ الفمسطينييف. كبالمقابؿ تككف

ألمريكية تجاه نتائج الفرضية الثالثة: تؤثر وسائل اإلعالم األمريكي عمى السياسة الخارجية ا
 القضية الفمسطينية

، لكف عند تناكليا ليذه القضايا ـ األمريكي لقضايا فمسطيف ضعيفناتناكؿ كسائؿ اإلعال اتضح أفٌ 
ه ذخارجية يككف ذات أبعاد مختمفة أىميا تصكير الكياف اإلسرائيمي بأنتأثير عمى السياسة ال فإفٌ 

 ف أفٌ جالد، كىذا يعكس االنحياز لدل كسائؿ اإلعالـ األمريكي، كتبيٌ الالفمسطينييف  الضحية، كأفٌ 
كسائؿ اإلعالـ األمريكي تخضع لسيادة المكبي الصييكني كقادتو، كالمكبي الصييكني يمد 

و يقكـ بتمكيؿ عدد كبير مف كسائؿ عمكمات مغمكطة، كفي المقابؿ فإنٌ الكسائؿ اإلعالمية بم
األمريكية، ىناؾ تكافؽ بيف اإلعالـ األمريكي كالسياسات الخارجية  اإلعالـ األمريكي، كذلؾ فإفٌ 

في المكاقؼ كالقضايا الحساسة، خاصةن القضايا التي تتعمؽ بقضايا  اىذا التكافؽ يظير جمين 
 الشرؽ األكسط.
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عمى السياسات الفرضية الرابعة: تدرك النخب الفمسطينية تأثير اإلعالم األمريكي  نتائج
 الخارجية األمريكية

ف لمباحث تبيٌ  ،مف خالؿ عرض النتائج المتعمقة باالستبانة كالنتائج المتعمقة بالمقابالت الشخصية
 ، كعمى اعتبار أفٌ النخب الفمسطينية تتابع عف كثب مجريات األحداث في القضية الفمسطينية بأفٌ 
في القضية الفمسطينية كالصراع مع الكياف  يات المتحدة األمريكية تعد العبنا رئيسناالكال

النخب تتابع اإلعالـ األمريكي بشكؿ كبير، كىذا منحيـ إدراكان جيدان لمجريات  اإلسرائيمي، فإفٌ 
 .األمريكية األحداث كفيـ لحقيقة تأثير اإلعالـ األمريكي عمى السياسات الخارجية
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 الخاتمة

 النتـــائج والتوصيـــات

 استنتاجات الدراسة: أوًل 

في ضكء اإلطار النظرم لمدراسة، كاإلطار العممي المتمثؿ بنتائج المقابالت الشخصية، كنتائج 
 تي:استبانة الدراسة تكصؿ الباحث إلى مجمكعة االستنتاجات كىي عمى النحك اآل

%( مف النخب الفمسطينية يتابعكف كسائؿ اإلعالـ 43.80) اتضح مف نتائج الدراسة أف   -1
%( يتابعكف 24.60) %( يتابعكنيا أحيانان، كأف  42.30) يف أف  األمريكي بشكؿ دائـ، كتبٌ 

 اإلعالـ األمريكي بشكؿ نادر.
قدمت كسائؿ اإلعالـ األمريكية الدعـ الكافي لسياسات أكباما الخارجية، كتضمنت حمالت  -2

اإلعالـ األمريكي استخدـ في  ى أفٌ اليات المتحدة تجاه القضايا العالمية، حتٌ تبرر مكاقؼ الك 
در لمعالـ صكرة كردية لمكاليات المتحدة األمريكية كصٌ  ،ضممةبعض األحياف كسائؿ مٌ 

 كسياساتيا الخارجية.
السياسة الخارجية  السياسة الخارجية األمريكية تتبع المؤسسة كال تتبع الشخص، كأفٌ  -3

ة ليا إطار التـز بو باراؾ أكباما، كىذه السياسات تتحدد في ضكء المصالح العامة األمريكي
 لمكاليات المتحدة األمريكية، كأمنيا القكمي.

ادعـ اإلعالـ األم -4 عمى تناكؿ ىذه الكسائؿ  ريكي لسياسات باراؾ أكباما انعكس أيضن
 ( كالتي فاز خالليا ترامب.ـ2016االنتخابات األمريكية األخيرة )

إدارة أكباما أشرفت عمى المادة  %( مف النخب أكدت عمى أفٌ 60ما نسبتو ) اتضح أفٌ  -5
 اإلعالمية المتعمقة بالسياسات الخارجية األمريكية.

سياسات باراؾ أكباما تجاه القضية الفمسطينية تأثرت  %( مف النخبة أفٌ 55.40كافؽ ) -6
 باإلعالـ األمريكي.

متكسط مف التضارب في المكاد اإلعالمية التي  و يكجد مستكلأشارت نتائج الدراسة أنٌ  -7
 تقدميا كسائؿ اإلعالـ األمريكي.
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اتخذ باراؾ أكباما قرارات تجاه القضية الفمسطينية لـ يتخذىا سابقيو، كأىميا المكافقة عمى  -8
( كالمتعمؽ بإدانة االستيطاف، كطالب أكثر مف مرة بضركرة كقؼ االستيطاف 2334قرار )
االستيطاف يعد مشكمة تجاه تدخؿ الكاليات المتحدة األمريكية في  فٌ الشخصية بأ لقناعتو

 قضايا الشرؽ األكسط.
تعد قضية االستيطاف مف القضايا المحكرية في السياسات األمريكية، ككاف باراؾ أكباما مف  -9

ا، كحاكؿ جمع الفمسطينييف كاإلسرائيمييف مؤيدم فكرة حؿ الدكلتيف، لكنو لـ يحرؾ ساكنن 
 و لـ يضغط عمى الطرفاف لالتجاه نحك السالـ.المفاكضات لكنٌ  عمى طاكلة

يعد اإلعالـ األمريكي أداة تسيطر عمييا جماعات الضغط خاصة المكبي الصييكني،  -10
ىناؾ العديد مف الكسائؿ اإلعالمية تخضع لبعض قادة المكبي الصييكني  ما كأفٌ السيٌ 

 كتمكؿ مباشرة منيا.
ككاف أكثر ىذه  في تكجيو الكسائؿ اإلعالمية، يمنامي  تمعب دكرنا جيات كمجمكعة الضغط -11

مجمس الشيكخ كالشركات العمالقة، كالمكبي الصيكيني، كبعض  المجمكعات تأثيرنا
 الجماعات االجتماعية.

تبنى باراؾ أكباما الرؤية االسرائيمية في قضية الالجئيف، كىك مف مؤيدم فكرة "الحؿ العادؿ  -12
قرارات األمـ المتحدة تنص صراحة عمى حؽ عكدة  ـ أفٌ كالتكافقي لقضايا المجكء"؛ رغ

 الالجئيف.
باراؾ أكباما كاف لو كجية نظر تجاه حصار قطاع غزة، كىي أف ال يمس الحصار  -13

الجكانب اإلنسانية، لكنو شارؾ في بعض الجكانب المتعمقة بقضايا الحصار اإلسرائيمي، 
 .لـ يحرؾ ساكنناطاع غزة، ك حتى أف فترة كاليتو شيدت حركب عدة عمى ق

كسائؿ اإلعالـ األمريكية تناكلت القضايا الفمسطينية مجرد أخبار، كلـ يكؿ اإلعالـ  -14
 األمريكي االىتماـ الكافي بالقضايا الفمسطينية الجكىرية.

عـ، بحيث أظير لمعالـ أدار باراؾ أكباما الصراع الفمسطيني االسرائيمي بذكاء كأسمكب نا -15
سرائيؿ، لكنٌ ، كيقؼ في المبأٌنو منصفنا كلـ يرغـ إسرائيؿ  و كاف مراكغنانتصؼ بيف فمسطيف كا 

مف  طانية، كلـ يدخؿ صمب الصراع خكفناعف التراجع حتى عف إقامة الكحدات االستي
 الفشؿ في إيجاد الحمكؿ.
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أشرفت إدارة باراؾ أكباما عمى المادة اإلعالمية المتعمقة بالسياسات الخارجية األمريكية،  -16
سياساتو كجكد اتفاؽ إلى حد ما بيف المادة اإلعالمية كالسياسة التي  كاتضح مف خالؿ

 اتبعيا سكاء تجاه القضايا العالمية، أك قضايا الشرؽ األكسط، أك القضايا الفمسطينية.
عمى سياسات باراؾ أكباما، كيرجع ذلؾ إلى  اير كسائؿ اإلعالـ األمريكي كاضحن ثكاف تأ -17

ة لجماعات الضغط كبعض المؤسسات المتعمقة خضكع العديد مف الكسائؿ اإلعالمي
 بصناعة القرار األمريكي.

لـ يتبع باراؾ أكباما سياسات كاضحة تجاه القضايا الفمسطينية، كلعؿ ذلؾ يفسر سبب  -18
 الجمكد السياسي الذم شيدتو القضايا الفمسطينية خالؿ كاليتو األكلى كالثانية.

ج المتعمقة بالقضايا الفمسطينية، لكنيا لـ تكؿ الكسائؿ اإلعالمية األمريكية تعد بعض البرام -19
القضايا الفمسطينية األكلكية رغـ تالحؽ األحداث السياسية كاألمنية خالؿ فترة كالية باراؾ 

 أكباما األكلى كالثانية.
أكثر القضايا التي تتناكليا كسائؿ اإلعالـ األمريكي ىي تمؾ القضايا المتعمقة بالسالـ  -20

 ستيطاف كالحرية كالديمقراطية.كالتعايش، كقضايا اال
ما  قة بالقضايا الفمسطينية، كأحيانناتقكـ الكسائؿ اإلعالمية بتقديـ بعض البرامج المتعم -21

 تترافؽ مع تكجيات كقرارات يتخذىا باراؾ أكباما تجاه القضية الفمسطينية.
فترتو  أفٌ يما ك سياسات باراؾ أكباما الخارجية سمبان عمى القضية الفمسطينية، السٌ  تر أثٌ  -22

شيدت جمكد سياسي غير مسبكؽ، كمارس االحتالؿ االسرائيمي أبشع أنكاع الحصار، 
 كشيدت كاليتو حركب متكررة عمى قطاع غزة.

كاقعية ككاضحة تجاه القضايا الفمسطينية خالؿ فترة كاليتو، كلـ  لـ يقدـ باراؾ أكباما حمكالن  -23
 يتبع باراؾ أكباما سياسات ثابتة.

ا يكني أداة ضغط عمى سياساتشكؿ المكبي الصي -24 مف  أكباما الخارجية كظير ذلؾ كاضحن
 خالؿ قراراتو كخطاباتو.
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 .التوصيات: ثانياً 

صيات التي قسمت عمى النحك بناءن عمى نتائج الدراسة تكصؿ الباحث إلى مجمكعة مف التك 
 اآلتي:

 سطينية.إعداد لجنة مختصة لمتابعة البرامج اإلعالمية التي تتعمؽ بالقضايا الفم -1
صياغة استراتيجية إعالمية لدعـ قضايا المجتمع الفمسطيني، في الساحات كالمحافؿ  -2

الدكلية، بحيث أف تككف االستراتيجية داعمة لممكاقؼ السياسية الفمسطينية، كتمبي حاجات 
 المجتمع الفمسطيني.

اه القضية ضركرة أف تيتـ الكسائؿ اإلعالمية الفمسطينية بتحديد الرأم العاـ العالمي تج -3
الفمسطينية، كالرأم العاـ األمريكي عمى كجو الخصكص عمى اعتبار أف الرأم العاـ مف 

 العكامؿ المحددة لمسياسات الخارجية.
السعي نحك تفعيؿ كسائؿ االتصاؿ الحديثة في تناكؿ المكاد اإلعالمية المتعمقة بالقضية  -4

فة األطراؼ، ككافة األقطار الفمسطينية؛ ككف ىذه الكسائؿ ليا فاعمية الكصكؿ إلى كا
 الدكلية كالعالمية.

تنكيع المكاد اإلعالمية التي تبثيا كسائؿ اإلعالـ الفمسطينية مف أجؿ ضماف الكصكؿ إلى  -5
كافة األطراؼ بما فييا المؤسسة اإلعالمية األمريكية، كالمؤسسة السياسية ؼ الكاليات 

 المتحدة األمريكية.
سكاء المحمية أك العربية أك اإلقميمية، كالتركيز عمى  االبتعاد عف التجاذبات السياسية -6

القضايا الفمسطينية في تناكؿ المكاد اإلعالمية، كمحاكلة الكصكؿ إلى الجميكر العالمي، 
 بما في ذلؾ الرأم العاـ األمريكي.

تخصيص برامج إعالمية ىادفة لكسب الرأم العاـ العالمي، كالتركيز عمى حقكؽ الشعب  -7
إقامة دكلة فمسطينية ذات سيادة، كرفع مستكل الخطاب اإلعالمي المتعمؽ الفمسطيني في 

 بفضح ممارسات االحتالؿ اإلسرائيمي بحؽ المجتمع الفمسطيني.
اعتبار الدفاع عف الحقكؽ الفمسطينية كاجب كطني كديني، كمف أخالقيات العمؿ  -8

مغة المكجية عبر اإلعالمي، كعمى الشخصيات الفمسطينية السياسية كاإلعالمية تكحيد ال
 كسائؿ اإلعالـ.
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االستفادة قدر المستطاع مف كسائؿ اإلعالـ الحديثة مثؿ مكاقع التكاصؿ االجتماعي لجذب  -9
 الرأم العاـ العالمي تجاه القضية الفمسطينية.

تكثيؼ الجيكد اإلعالمية عندما تككف ىناؾ مناسبات كطنية كقضايا مرتبطة بالقضية  -10
ت اإلسرائيمية التي تبثيا الكسائؿ اإلسرائيمية لمعالـ الخارجي، الفمسطينية، كدحض االدعاءا

 خاصة في الكاليات المتحدة األمريكية.
عقد شراكات كاتفاقات تكأمة مع بعض المؤسسات اإلعالمية األمريكية، كاالرتقاء بالركح  -11

 الكطنية كتغميب المصمحة الفمسطينية عمى أم مصمحة أخرل في تناكؿ المادة اإلعالمية.
ضركرة أف تتكجو القيادات الفمسطينية إلى الدكؿ العربية، كعدـ االنجرار كراء الخالفات  -12

العربية، كالعمؿ الجاد عمى أف تككف القضية الفمسطينية ىي أكلكية الدكؿ  –العربية 
 العربية.

إنياء االنقساـ الفمسطيني أصبح ضركرة ممحة، كعمى القيادات كصناع القرار حمؿ األمانة  -13
االنقساـ الفمسطيني  تقيـ مف أجؿ كقؼ كافة مظاىر االنقساـ الفمسطيني، ألفٌ عمى عا

عمى القضية  ا سمبيناشتت سياسات القادة كالساسة، كجعؿ التدخالت الخارجية أكثر حدة كأثرن 
 .الفمسطينية

لتفعيؿ قرارات الشرعية الدكلية التي تخدـ القضية  كاالستراتيجياتممارسة جميع األساليب  -14
ينية، كاعتبارىا الحد األدنى لممطالب الفمسطينية، ككنيا تمقى اتفاؽ كقبكؿ مف دكؿ الفمسط

 العالـ أجمع.
لخدمة القضية  استخداـ كسائؿ اإلعالـ العربية كالدكلية مف قبؿ الساسة كصناع القرار -15

مف استخداميا في نقد اآلخر، كاف األحرل استخداميا لنقد االحتالؿ  الفمسطينية، كبدالن 
 ائيمي كفضح ممارساتو.سر اإل

العمؿ الجاد عمى استقطاب اإلدارة األمريكية ككسب مكاقفيا، كاالبتعاد عف التعامؿ معيا  -16
ف كاف ىناؾ إيماف لدل الباحث بذلؾ إال عمى أساس أنٌ  يا شريؾ باالحتالؿ اإلسرائيمي، كا 

 ذلؾ ال يفيد القضية الفمسطينية. أفٌ 
ماسية بيف فمسطيف كالكاليات المتحدة األمريكية كاف تبادؿ الكفكد كالبعثات العممية كالدبمك  -17

كالزاؿ يراكض مكانو، كبالتالي يجب تكجيو الجاليات العربية في الكاليات المتحدة األمريكية 
 نحك الدفاع عف الحقكؽ الفمسطينية.
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كطنية لكسب بعض جماعات الضغط المؤثرة عمى المستكل العالمي،  استراتيجيةصياغة  -18
اـ األمريكي عبر إطالؽ مبادرات مشتركة عبر مؤسسات الدكؿ الرسمية أك ككسب الرأم الع

 مؤسسات المجتمع المدني.
بناء مكقؼ عربي، كجسر العالقات العربية الفمسطينية؛ خاصةن مف الدكؿ التي ليا نفكذ في  -19

ة الكاليات المتحدة األمريكية سكاء أكاف نفكذان اقتصاديان أك سياسيان مثؿ دكلة قطر، كالمممك
 العربية السعكدية، كاإلمارات العربية المتحدة.

عقد مؤتمر عربي لتكحيد المكاقؼ العربية تجاه القضية الفمسطينية، كاالرتباط بالدكؿ العربية  -20
حككمة كمؤسسات، كليس تنظيمات كجماعات كأحزاب، ألف ىذا االرتباط أضر القضية 

 .الفمسطينية، ككاف سبب في تراجعيا في المحافؿ العربية
العالقات الفمسطينية اإلسالمية، ككف القضية الفمسطينية قضية اإلسالـ كالمسمميف  تكطيد -21

يككف جسر العالقات مع  األكلى، كالعمؿ الجاد عمى تكحيد المكاقؼ اإلسالمية، عمى أفٍ 
الدكؿ كليس األفراد أك األحزاب داخؿ ىذه الدكؿ، كالعمؿ عمى تكحيد المكقؼ اإلسالمي 

ة األمريكية لفمسطينية، خاصة عند الدكؿ ذات التأثير عمى الكاليات المتحدتجاه القضايا ا
 مثؿ تركيا، كماليزيا.

ارىا المحرؾ كالعامؿ عمى الكاليات المتحدة األمريكية إدراؾ أىمية القضية الفمسطينية، كاعتب -22
 ي ىدكء كأمف الشرؽ األكسط بأكممو.ف األكثر حسمنا

القضايا الفمسطينية، كاالستناد إلى الشرعية الدكلية،  يعاجعة المكاقؼ األمريكية تجاه جممر  -23
عدـ استخداـ الفيتك تجاه المكاقؼ كالقرارات المتعمقة بالقضية الفمسطينية في المحافؿ  كندعك

الدكلية، كالتعامؿ مع القضايا الفمسطينية كرزمة كاحدة ترتبط بقضايا الشرؽ األكسط 
القضايا الفمسطينية حسب الحاجة، كحسب كاالستقرار اإلقميمي، كعدـ التعامؿ مع 

 الضركرة.
صياغة المبادرات المتعمقة بالقضايا الفمسطينية مضيعة لمكقت، كعمى الكاليات المتحدة  -24

يريد الحياة في دكلة مستقمة كاممة السيادة، كتحكيـ مبادئ  ىناؾ شعبه  األمريكية إدراؾ أفٌ 
 الديمقراطية األمريكية تجاه القضية الفمسطينية.

الضغط عمى الكياف الصييكني لكبح جماح ممارساتو تجاه المجتمع الفمسطيني، كالتعامؿ  -25
 عمى أساس التفرقة بيف الضحية كالجالد.
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 المقترحات: ثالثًا

إجراء دراسات حكؿ السياسات الخارجية األمريكية تجاه القضايا الفمسطينية دراسة مقارنة  -1
 بيف باراؾ أكباما كجكرج بكش االبف.

 ياسات أكباما الخارجية عمى القضايا الفمسطينية.تأثير س -2
دكر اإلعالـ العربي في التصدم لمحمالت اإلعالمية التي تمكليا جماعات المكبي  -3

 الصييكني العالمية تجاه القضايا الفمسطينية.
 العكامؿ المحددة لسياسات الكاليات المتحدة األمريكية الخارجية تجاه القضية الفمسطينية. -4
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 قائمة المالحق

 (: المقابمة الشخصية في صورتيا النيائية1ممحق رقم )
 

 دولة فمسطين
 

  جامعة األقصى بغزة 
  أكاديمية اإلدارة والسياسة 
  الدوليةتخصص الدبموماسية والعالقات  

   

 التاريخ:......................  يكـ: ......................ال
 

 الموضوع/ مقابمة شخصية

 السيد/ .................................... حفظو الل كرعاه.

دكر اإلعالـ األمريكي كتأثيره في السياسة الخارجية أقكـ بإجراء دراسة تيدؼ إلى الكشؼ عف 
؛ كذلؾ بيدؼ الحصكؿ عمى درجة (2106 - 2118سطينية )األمريكية تجاه القضية الفم

الماجستير في الدبمكماسية كالعالقات الدكلية، كتحقيقان ألىداؼ الدراسة قمت بإعداد بعض األسئمة 
يمانان مف الباحث بقدراتكـ كمؤىالتكـ  المفتكحة حكؿ مكضكع الدراسة، كاستكماالن لمتطمباتيا، كا 

الؿ إظيار تصكراتكـ باإلجابة عف أسئمة المقابمة. عممان بأف أرجك مف سيادتكـ اإلفادة مف خ
 االستجابات ألغراض البحث العممي كستعامؿ كذلؾ.

ىؿ تعتقد بأف ىناؾ فركؽ بيف السياسات الخارجية إلدارة بكش  السؤال األول: من وجية نظرك.
ف كاف الجكاب بنعـ، أذكر بعض الفركقات: دارة باراؾ أكباما؟، كا   االبف، كا 

............................................................................................. 
............................................................................................. 

............................................................................................. 
............................................................................................. 
............................................................................................. 
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ا دعم السياسات الخارجية األمريكية خالل وليتي ىل تعتقد أن اإلعالم في أمريك: الثانيالسؤال 
 باراك أوباما؟ وكيف دعميا؟

............................................................................................. 
............................................................................................. 

............................................................................................. 

............................................................................................. 
............................................................................................. 

%( توقعت فوز ىيالري كمينتون 28السؤال الثالث: معظم وسائل اإلعالم األمريكية وبنسبة )
عمى حساب ترامب. وعبرت عن تفاجئيا بفوز ترامب. ىل ىذا يدلل عمى تبعية اإلعالم 

بة بإدارة باراك األمريكي لمحزب الديمقراطي في الوليات المتحدة األمريكية، أما أنيا معج
 أوباما؟

............................................................................................. 

............................................................................................. 
............................................................................................. 

............................................................................................. 

............................................................................................. 
تسميم باراك أوباما مفاتيح البيت األبيض لترامب بساعات، قام بالمصادقة  قبل: الرابعالسؤال 

مميون دولر( ضمن برنامج تنمية  882عمى منح السمطة الوطنية الفمسطينية مبمغ مال قدره )
فمسطين. في ضوء ذلك ىل ترى بأن باراك أوباما لديو اتجاىات ايجابية نحو السمطة الوطنية 

 وانع واجيتو إلنصافيم خالل فترة رئاستو؟الفمسطينية وأن ىناك م

............................................................................................. 

............................................................................................. 
............................................................................................. 

............................................................................................. 

............................................................................................. 
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لمحة حول السياسات الخارجية األمريكية تجاه القضايا  باختصار أعط  : الخامسلسؤال ا
 الفمسطينية التالية:

 قضية الستيطان:
............................................................................................. 

............................................................................................. 
 قضية حل الدولتين:

............................................................................................. 

............................................................................................. 
 الالجئين:قضية 

............................................................................................. 

............................................................................................. 
 قضية الحصار المفروض عمى قطاع غزة:

............................................................................................. 
............................................................................................. 

ىل كان ىناك دور فاعل لإلعالم األمريكي عمى سياسات باراك أوباما تجاه : السادسالسؤال 
 مسطينية؟القضية الف

............................................................................................. 

............................................................................................. 
............................................................................................. 

............................................................................................. 

............................................................................................. 

ية في ضوء قناعاتك. )لم يوفق باراك أوباما في إدارة الصراع ناقش العبارة التال: السابعالسؤال 
 الفمسطيني السرائيمي(.

............................................................................................. 
............................................................................................. 

............................................................................................. 

............................................................................................. 
............................................................................................. 
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 تبر باراك أوباما منحازًامن خالل اطالعك عمى القضايا الفمسطينية، ىل تع: الثامنالسؤال 
 ر ذلك في ضوء المواقف التي اتخذىا باراك أوباما تجاه القضية الفمسطينية.فس   ،إلسرائيل

............................................................................................. 
............................................................................................. 
............................................................................................. 

............................................................................................. 
............................................................................................. 

 عالم األمريكي لصالح القضية الفمسطينية.الستفادة من دور اإل آلياتاقترح بعض 

............................................................................................. 
............................................................................................. 

............................................................................................. 
............................................................................................. 
............................................................................................. 

 طينية األمريكية.اقترح بعض السبل لتعزيز الخطاب اإلعالمي لتوطيد العالقات الفمس

............................................................................................. 

............................................................................................. 
............................................................................................. 

............................................................................................. 

............................................................................................. 

 لحسن تعاونك اشكرً 
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 (: الستبانة في صورتيا النيائية2رقم )ممحق 
 

 دولة فمسطين
 

  جامعة األقصى بغزة 
  أكاديمية اإلدارة والسياسة 
  تخصص الدبموماسية والعالقات الدولية 

 

 أخي المستجيب/ أختي المستجيبة.

ية تجاه دور اإلعالم األمريكي وتأثيره في السياسة الخارجية األمريكأقكـ بإجراء دراسة بعنكاف: 
، كذلؾ مف كجية نظر نخبة مف الساسة كاإلعالمييف في (2016 -2008القضية الفمسطينية )

قطاع غزة، كذلؾ استكماالن لمتطمبات الحصكؿ عمى درجة الماجستير مف تخصص الدبمكماسية 
كالعالقات الدكلية بأكاديمية اإلدارة كالسياسة؛ كتحقيقان ألىداؼ الدراسة قاـ الباحث بتصميـ 

 ستبانة الستطالع آراء النخبة.ا

بداء رأيؾ بكؿ مكضكعية  لذا أرجك مف حضرتكـ التكـر بقراءة عبارات االستبانة بتمعف شديد، كا 
كحسب ما تراه مناسبان ككاقعان، عممان بأف المعمكمات التي ستدلكف بيا ستعامؿ بسرية تامة 

 كألغراض البحث العممي فقط.

 أوًل: البيانات الشخصية.

 أنثى   ذكر  س: الجن

 أنتمي لحزب سياسي إسالمي النتماء الحزبي:
 أنتمي لحزب سياسي ليبرالي   
 أنتمي لحزب سياسي اشتراكي   
 أنتمي ألحزاب أخرل   
 ال أنتمي ألحزاب سياسية   
 أعارض االنتماء لحزب سياسي   
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 دكتكراه  ماجستير  بكالكريكس   المؤىل العممي:

 مكاد اجتماعية    صحافة   إعالـ   التخصص:

 أخرل أذكرىا )............(   دبمكماسية كعالقات دكلية

 .................................... . جية العمل:

 عاـ 45أكثر مف   عاـ 45إلى  30مف    عاـ 30أقؿ مف    العمر:

 نادران   أحيانان   دائمان   -درجة تعرضك لوسائل اإلعالم األمريكي:

 ثانيًا: فقرات الستبانة.

 أشرفت إدارة باراك أوباما عمى المادة اإلعالمية المتعمقة بالسياسات الخارجية:

 منخفضة جدان   منخفضة  متكسطة  كبيرة  بدرجة كبيرة جدان 

 اتفاق سياسة أوباما الخارجية مع المادة اإلعالمية لوسائل اإلعالم األمريكي: اتضح

 منخفضة جدان   منخفضة  متكسطة  كبيرة  يرة جدان بدرجة كب

 من سياسات أوباما الخارجية تجاه القضية الفمسطينية مدى تأثير اإلعالم األمريكي: اتضح

 منخفضة جدان   منخفضة  متكسطة  كبيرة  بدرجة كبيرة جدان 

 حسب وجية نظرك اتبع أوباما سياسة واضحة تجاه القضية الفمسطينية:

 منخفضة جدان   منخفضة  متكسطة  كبيرة  ة كبيرة جدان بدرج

 توجو الوسائل اإلعالمية األمريكية بعض البرامج المتعمقة بالقضية الفمسطينية:برأيك 

 أبدان    نادران   أحيانان   غالبان   دائمان 

 تعتقد أن ىناك تضارب في المواد اإلعالمية التي تقدميا وسائل اإلعالم األمريكي:

 منخفضة جدان   منخفضة  متكسطة  كبيرة  درجة كبيرة جدان ب
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 أكثر القضايا الفمسطينية التي تناوليا اإلعالم األمريكي خالل فترة أوباما:

 قضايا تتعمؽ بمعاناة المجتمع الفمسطيني  قضايا السالـ كالتعايش

  قضايا حؿ الدكلتيف   قضايا الالجئيف

 فقضايا االستيطا   قضايا األسرل

 قضايا أخرل أذكرىا )....................(  قضايا الحرية كالديمقراطية

 حسب اعتقادك منح أوباما اىتمام لمقضية الفمسطينية خالل فترة وليتو:

 منخفضة جدان   منخفضة  متكسطة  كبيرة  بدرجة كبيرة جدان 

عند قيام باراك أوباما باتخاذ  تترافق المواد والبرامج اإلعالمية المتعمقة بالقضية الفمسطينية
 إجراءات تتعمق بالقضية الفمسطينية:

 أبدان    نادران   أحيانان   غالبان   دائمان 

 أثرت سياسات أوباما الخارجية عمى القضية الفمسطينية:

 لـ تؤثر  إيجابان   سمبان 

 قدم باراك أوباما حمول واقعية تجاه القضية الفمسطينية )حتى لو لم تنفذ(:

 ال  إلى حد ما  نعـ 

بأن أوباما غير سياساتو الخارجية تجاه القضية الفمسطينية أم أنو اتبع سياسة واضحة  أرى
  ال  إلى حد ما  نعـ  منذ توليو الرئاسة:

 اإلعالم األمريكي أداة يسيطر عمييا الموبي الصييوني: يعد

 ة جدان منخفض  منخفضة  متكسطة  كبيرة  بدرجة كبيرة جدان 

شكل الموبي الصييوني أداة ضغط عمى سياسات أوباما خارجية، وظير ذلك من خالل خطاباتو 
 الموجية نحو القضية الفمسطينية:

 أبدان    نادران   أحيانان   غالبان   دائمان 
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 تخضع بعض وسائل اإلعالم األمريكي إلدارة بعض قادة الموبي الصييوني:

 منخفضة جدان   منخفضة  متكسطة  كبيرة  بدرجة كبيرة جدان 

الستفادة من التوظيف اإلعالمي في السياسة الخارجية األمريكية تجاه القضية  كيف يمكن
 ؟مستقبالً  الفمسطينية

....................................................................................... 
....................................................................................... 
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