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ــة ــربت السياســة اخلارجي ــة و اعت ــرة طويل املكــون  ) 1914 -1648 ( لفت
اليت كانت قائمـة علـى تـوازن القـوى و القـانون الـدويل        عالقات الدوليةلل األساسي

ن العالقـات الدوليـة هـي جممـوع السياسـات اخلارجيـة       أحيث ساد اعتقاد ب, آنذاك
 تكـوين  ديـدة يف اجلكيانـات  الوحـدات و ال  بعـض  مع بدايـة ظهـور   ولكن  .للدول

شـركات متعـددة   منظمـات غـري حكوميـة،    , دوليـة  منظمـات ( التفاعالت الدولية 
عبـارة عـن جـزء فقـط مـن      يف الواقـع  السياسة اخلارجيـة   أصبحت, )... اجلنسيات

  .املتحدة  األمممنظمة  إنشاء والعالقات الدولية خاصة بعد اية احلرب العاملية الثانية 

ـ  ااستقالل موضوع السياسـة اخل  إىلهذا بدوره  أدىقد  و             رع مـن  رجيـة كف
مـن خـالل حتليـل     إذ, شدة تعقيـده  و  ألمهيتهذلك نظرا  و, فروع علم العالقات الدولية

 األهـداف  و, عرف التوجهات العامـة هلـذه الدولـة   ن أنالسياسة اخلارجية لدولة ما ميكن 
 بـاألدوات  األهـداف عالقـة هـذه    و, حتقيقها من وراء سلوكاا اخلارجية  إىلاليت تسعى 

   ما قد ينـبين علـى ذلـك مـن اسـتراجتيات      و ،القدرات اليت تتوفر عليها و اليت تستعملها
و الدوليـة     اإلقليميـة  األدوارحندد مكانة هـذه الدولـة و    أنقرارات ميكن من خالهلا  و

دول (لـدول يف النظـام الـدويل    يتم تصـنيف ا  األساسعلى هذا  و ،تلعبها  أناليت ميكن 
تكمـن شـدة تعقيـد     أخـرى مـن جهـة    و، ) دول متوسـطة  , دول كربى , صغرى

املفسـرة   حتديد العوامـل املتداخلـة املتحكمـة  و    إىلصعوبة الوصول السياسة اخلارجية يف 
   .هو خارجيخاصة بني ما هو داخلي و ما  كات اخلارجية للدولالسلو رارات وللق

ـ تزايد  يف املرحلة اليت تلـت ايـة احلـرب العامليـة الثان                      االهتمـام بدراسـة   ةي
 يف األخـرية هـذه   تـأثري ذلك نظرا حلجم  و, اسات اخلارجية للدول العظمىيو تفسري الس

احلـاد   يـديولوجي األاليت غلب عليها بشكل كـبري الصـراع    خمتلف التفاعالت الدولية و
املواجهـة املباشـرة بسـب التنـافس علـى       إىل األحيـان يصل يف كثري من  أنالذي كاد 

الـيت تشـهد الصـراع العـريب      األوسـط كانت منطقة الشرق  و, يف العامل  النفوذمناطق 
بـه  ذلـك ملـا تتمتـع     و ,ر و الصراع بني القوتني العظمتنيبؤر التوت أهم إحدى اإلسرائيلي

قـد تطـورت السياسـة     و, ...صـادية  و اقت إسـتراجتية  و جيوبوليتكيـة املنطقة من مزايا 
اخلارجية للقطبني يف املنطقة تبعا للتغريات يف ميـزان القـوى و التغـيري يف طبيعـة العالقـة      
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الوفـاق   أواالنفـراج  , التعـايش السـلمي   , احلرب الباردة (  أخرى إىلبينهما من مرحلة 
  .جل توسيع دائرة النفوذ أقات هو التنافس من يف هذه العال الثابت أنغري ) الدويل 

لواليات املتحـدة غالبـا مـا تظهـر يف     كانت السياسة اخلارجية ل يف هذا السياق و
والا من أجل بعـث عمليـة السـالم بـني طـريف الصـراع العـريب        اسعيها و حم إطار

جهـة   مـن ) إسـرائيل  ( يف املنطقـة  و محاية احلليـف االسـتراتيجي   من جهة  اإلسرائيلي
أخرى، و قد استمرت السياسة اخلارجية األمريكية على هذا الـنمط طيلـة فتـرة احلـرب     

  .الباردة

  أبرزهـا كـان  , بعد اية احلرب الباردة عرف النظـام الـدويل حتـوالت مهمـة             
الواليـات املتحـدة    بزعامـة القطبيـة   األحاديـة  إىلعلى مستوى هيكل النظام الذي انتقل 

ـ  ،منافس أومن دون عدو  أصبحتث حي, األمريكية يف حجـم االحتـاد    األقـل علـى   ـ
ضـمن   األوسـط الذي جعل عالقة الواليات املتحدة مبنطقـة الشـرق    األمر ـالسوفيييت  

 أزمـات بـروز   و اإلسـرائيلي الصراع العـريب  مع استمرار  خاصة, قوواقع دويل غرب مسب
         مـا ترتـب عنـها علـى املسـتوى اإلقليمـي        اخللـيج الثانيـة و   أزمةجديدة على غرار 

أثره على السياسة اخلارجية األمريكيـة الـيت عرفـت تارخييـا      له ، و هو واقع كانالدويل و
  . باخنراطها املباشر و غري املباشر يف عملية السالم العريب اإلسرائيلي

جعلـت املهـتمني بالسياسـة     املـتغرية و املضـطربة  الدولية  و اإلقليميةهذه البيئة 
علـى مسـتوى     سـواء , بالغـة   أمهيـة يولوـا   و القـائمني عليهـا   األمريكيةاخلارجية 

و السياسـات   علـى مسـتوى املمارسـات    أواملتخصصة  كادمييةاألالدراسات و البحوث 
الـيت تلقـى اهتمامـا     اإلسـرائيلي الصـراع العـريب   من هذا املنطلق تربز قضية  و ،ةيلالعم

و مـن مث  ية للواليـات املتحـدة األمريكيـة    جالسياسة اخلارن قبل صانعي و منفذي كبريا م
العالقـات   حقـل  يفاليت ميكن إخضـاعها للدراسـة العلميـة    ة مهاضيع املوامل كأحد تؤخذ

  .الدولية
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  الدراسة   أمهية

 هـذه  نأ هـي , السمات اليت متيز السياسة اخلارجية عن غريها من السياسـات  إن 
رسـم   تتنـافس يف صـنع قراراـا و    و, متعـددة   مـتغريات السياسة حتددها وتؤثر فيها 

، ويف ظـل  ثابتـة توجه حنو بيئـة غـري    و, تنفذ بوسائل خمتلفة  و ,عديدةتوجهاا جهات 
هذه اخلصائص يعرف ميدان السياسة اخلارجية نقاشـا واسـعا مـن أجـل وضـع إطـار       

اسـات الـدول اخلارجيـة، خاصـة يف ظـل      معريف  و منهجي شامل لفهم و تفسـري سي 
التطورات  و التغريات املستمرة اليت يعرفها واقع العالقات الدوليـة بشـكل يـؤثر كـثريا     
على السياسات اخلارجية هلذه الدول، و هذا يستعدي مـن الناحيـة األكادمييـة ضـرورة     
متاشي البحوث  و الدراسـات يف حقـل السياسـة اخلارجيـة مـع مسـتجدات الواقـع        

  .دويلال

      و أهم نقطة دار حوهلـا النقـاش يف ميـدان السياسـة اخلارجيـة هـي العوامـل         
و املتغريات اليت يعتمدها الباحث يف دراسـته لفهـم و تفسـري هـذه السياسـة، و كـان       
ذلك بني من يرى حبصرية دور املـتغريات النسـقية يف تفسـري السياسـة اخلارجيـة مـع       

و بني مـن يـذهب إىل ضـرورة االعتـراف بأمهيـة      رفض أي دور للمتغريات الداخلية، 
الدور احلاسم للعوامل الداخلية يف تفسـري السياسـة اخلارجيـة خاصـة عنـدما تفشـل       
املتغريات النسقية يف تفسري بعض املواقف و القـرارات اخلارجيـة للـدول، و تـأيت أمهيـة      

  .لنقاشهذه الدراسة بالدرجة األوىل من تركيزنا على فهم و توضيح جوانب هذا ا

على موضـوع   النقاش النظري اهذ إسقاطعملنا على من خالل  و و من جهة أخرى
سة اخلارجية األمريكية جتاه الصراع العـريب  اية احلرب الباردة على السيا تأثري (الدراسة 

   :كذلك بالنظر إىل هبصددالبحث الذي حنن  أمهيةتربز )  اإلسرائيلي

قطـب مهـيمن علـى النظـام     / ثقل وزن السياسة اخلارجية األمريكيـة كدولـة     -
، إســتراتيجية، سياســيةجيو(  متعــددة األبعــادالعــاملي مــن جهــة، واألمهيــة 

ساسـية  ، و عالقـة ذلـك حب  إلقليم الشرق األوسط من جهة أخـرى ...) اقتصادية
 .بالنسبة لالستقرار و األمن اإلقليميني الصراع العريب اإلسرائيلي
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أمهية التحوالت اليت طرأت علـى البيئـة النسـقية الدوليـة واإلقليميـة ومكانـة        -
السياسة اخلارجية األمريكية بعـد احلـرب البـاردة وحساسـية الصـراع العـريب       

  .رائيلي يف منطقة الشرق األوسطاإلس
أمهية فهم و معرفة العوامل اليت تتحكم يف خصوصـية سياسـة الواليـات املتحـدة      -

 .العريب اإلسرائيليجتاه الصراع 
متثـل منوذجـا    اإلسـرائيلي السياسة اخلارجية األمريكية جتاه الصـراع العـريب   أن  -

مناسبا للبحث نظرا ألن هذه السياسة حتديـدا تـرتبط بأمهيـة املـتغريات النسـقية      
اخلارجية لكون الواليات املتحدة هلا أهـداف واسـعة جـدا يف البيئـة اخلارجيـة،      

خليـة كـذلك مكانتـها يف تفسـري السياسـة اخلارجيـة       كما تلقى احملددات الدا
  .األمريكية املنحازة إلسرائيل

  :الدراسة و فرضيات إشكالية

 الـتغريات اعتبـار أن  إىل السياسـة اخلارجيـة   يدان ميف من الباحثني  العديديذهب 
إىل حـد كـبري يف تفسـري السياسـات      و ماليت حتدث على مستوى البيئة الدولية تـتحك 

، و ذلـك  خاصـة الوحـدات األساسـية يف النظـام الـدويل      ،للوحدات الدوليةاخلارجية 
الـيت تعتـرب املنطلـق    باعتبار هذه التغريات ذات عالقة مباشرة باحملددات النسقية اخلارجيـة  

كـون هنـاك   يإىل درجة أن بعضـهم ينفـي أن    ،و تفسري السياسة اخلارجية األساسي لفهم
عمليـة السياسـة اخلارجيـة ميكـن أن جيعلـها ذات      أي دور ملكونات الدولة الداخلية يف 

حىت نتـبني مـدى صـحة هـذه      ، وعند دراسة السياسة اخلارجية لدولة معينةقيمة تفسريية 
  : موضوع كنموذج للدراسةنتناول من عدمها الرؤية النظرية 

ردة على السياسة اخلارجية األمريكية جتـاه الصـراع   اتأثري اية احلرب الب
  .اإلسرائيليالعريب 

على  األمريكية جتاه الصراع العريب اإلسرائيلي اخلارجية نظرا ألمهية ما تعرفه السياسةو 
و عمق التغريات الدولية اليت عرفتها مرحلة مـا بعـد    و كذا أمهية املسرح الدويل و اإلقليمي،



 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  مقدمة 

[5] 
 

بات النظرية من زاوية الرؤى و املقارتفسري هذه السياسة و فهم ب ، وعالقة ذلكاحلرب الباردة
  :األساسية التالية اإلشكاليةنطرح ذات الصلة باملوضوع 

بعد اية تغريات نسقية مك اإلقليميةكيف و إىل أي مدى أثرت التغريات الدولية و 
  ؟اإلسرائيليعلى السياسة اخلارجية األمريكية جتاه الصراع العريب احلرب الباردة 

  :مجلة من التساؤالت الفرعية اإلشكاليةو يندرج حتت هذه 

هل أدت التغريات اليت شهدا الساحة الدولية بعد احلرب الباردة و خاصة تغري املكانة  -
إىل  اإلسـرائيلي الدولية للواليات املتحدة، و كذا التطورات اليت عرفها الصراع العريب 

 األمريكية جتاه هذا الصراع ؟ املتحدةتغري سياسة الواليات 
الدولية على أولويات السياسة اخلارجية األمريكية  متغريات البيئة اإلقليمية وكيف أثرت  -

 الشرق أوسطية يف ظل تغريات ما بعد احلرب الباردة ؟
السياسة اخلارجيـة   و ما مدى قدرا على تفسريما هي حدود تأثري احملددات الداخلية  -

 ؟ يدةيف املرحلة اجلد األمريكية جتاه الصراع العريب اإلسرائيلي
ما الذي يفسر استمرار النمط التفضيلي إلسرائيل يف السياسة اخلارجية األمريكية جتـاه   -

 الصراع العريب اإلسرائيلي ؟

  :مت وضع الفرضيات التالية كإجابة افتراضية و أولية عن التساؤالت السابقةو 

عملية معقدة و تتـداخل  كقطب عاملي  للواليات املتحدة األمريكية اخلارجية السياسة  - 1
يف ظـل  و بالتـايل فإنـه   نية ، العقال منفيها متغريات متعددة و تستدعي قدرا كبريا 

كانت هذه التغريات لصاحل الواليات املتحدة زادت أمهية كلما التغريات الدولية اجلديدة 
 .و قيمة فرضيات التفسريات النسقية احملددات النسقية اخلارجية

ت البيئة اإلقليمية للصراع العـريب اإلسـرائيلي بتأثريهـا علـى     كلما ارتبطت معطيا  - 2
 .زاد نشاط السياسة اخلارجية األمريكية جتاه هذا الصراع ةاملصاحل األمريكي

البيئة النسقية لصـناع القـرار األمريكـي  زاد ت أمهيـة     اجتذاب  كلما قلت درجة - 3
 .و دور متغريات البيئة الداخلية يف تفسري السياسة اخلارجية
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يتأثر منط السياسة اخلارجية األمريكية جتاه الصـراع العـريب اإلسـرائيلي بنوعيـة       - 4
التغريات احلاصلة على مستوى البيئة الداخليـة األمريكيـة و العمليـات السياسـية     

 عندما يكون هناك استمرار يف منط هذه السياسة خاصة الرمسية و غري الرمسية، 
   .النسقية اخلارجيةعلى مستوى البيئة رغم و جود تغريات  - 5

 :ار املوضوعيمربرات اخت

  :املوضوعية  - أ

مـن املواضـيع   الدراسة، فإن هـذا املوضـوع   أمهية هذه  حول ناذكر إضافة إىل ما
اجلديرة باالهتمام نظرا ألصـالته وألمهيـة اإلطـار التحليلـي الـذي سـيقدمه لدراسـي        

ـ   دور املـتغريات  اختبار فيما خيص السياسة اخلارجية خاصة   ةالنسـقية و احملـددات الداخلي
من جهـة أخـرى يالحـظ االهتمـام الكـبري للواليـات       و ، يف تفسري السياسة اخلارجية

هـذا يـدعو إىل ضـرورة الدراسـة      املتحدة مبنطقة الشرق األوسط منذ عقود من الزمن، و
أو مـن زوايـا   من الزاويـة الـيت اخترناهـا    سواء لسياستها اخلارجية  و املوضوعية العلمية

جل إزالة الغموض الـذي  مييـز النظـرة السـطحية لـدى املتتـبعني       أمن أخرى، و هذا 
 اإلسـرائيلي و ارتبـاط مسـتقبل الصـراع العـريب      للسياسة األمريكية يف الشرق األوسط

الشـرق األوسـط   : ع ظهور بعض املفاهيم اجلديـدة مثـل  ، خاصة مبالدبلوماسية األمريكية
  ...ية ائقب على اإلرهاب، احلروب الواحلر: الكبري، الشرق األوسط اجلديد

  الذاتية    - ب

  :الذاتية الختيار هذا املوضوع فيما يلياملربرات تتمثل 

 .امليل الشخصي ملوضوع السياسة اخلارجية بصفة عامة  -
ا حيفز على ممو هذا األجنبية حول املوضوع  املراجع باللغتني العربية وقدر معترب من توفر  -

 .البحث يف هذا املوضوع
ية و القضايا العادلة اإلحساس الشخصي بأن البحث يف املواضيع املتعلقة بالقضية الفلسطين -

الرغبـة  ، و مـن مث  جزء من أداء املسؤولية العلمية و التارخيية حنو هذه القضايايف العامل 
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تتويج املشوار الدراسي بعمل أكادميي يف مستوى الدرجـة العلميـة    أن يكون الذاتية يف
 .له عالقة بالقضية الفلسطينية بصفة خاصة املستقبلية

  :املقاربة املنهجية

منهج واحد على عتماد االهذه الدراسة هي صعوبة يف ها نامن بني الصعوبات اليت واجه
ولة حل هذه املعضلة مت اعتماد مقاربة منهجية مبنيـة  ايتماشى مع خمتلف مراحل البحث ، و حمل

رخيي من خالل بعض  تقنيات املنهج التا ، لذا استخدمنامتعددةمناهج تقنيات و بعلى االستعانة 
و تطور الصـراع العـريب    ا السياسة اخلارجية األمريكية تتبع و استقراء التطورات اليت مرت

كما استعنا باملنهج املقارن من خالل املقارنة بـني مـتغريات    اإلسرائيلي و القضية الفلسطينية،
خاصة بني ما قبل احلرب الباردة و ما  ذات الصلة بالدراسة ةئع الدولياالبحث و املراحل و الوق

ل سـرد و تقريـر   من خال هو الغالب فيصاملنهج الو وكان اعتمادنا على، بعد احلرب الباردة
هـو   مشلمنهجي أ إطارو كل هذا يف  ،و املعطيات و االستنتاجات املتعلقة ذا البحث احلقائق
املناسـب   ، و هـو كز على االنتقال من الكل إىل اجلزءرتاالستقرائي الذي ي األسلوباعتماد 

  .االجتماعية منهجيا للدراسة و البحث يف العلوم اإلنسانية و

  :هيكل الدراسة

و خامتة و ذلك علـى   ثالثة فصول مقدمة، يف هذه الدراسة مت تقسيم حمتوى البحث إىل
  : النحو التايل

   املفاهيم املفتاحية للدراسـة مبحثني، نتطرق يف املبحث األول إىل يتضمن و الفصل األول 
بعض املفاهيم األخرى كالعالقات الدولية  الفرق بينه و بنيو السياسة اخلارجية أوهلا مفهوم و 

السياسة اخلارجيـة   مث حتديد مفهوم ،و السياسة الداخلية و الدبلوماسية و االستراتيجية وغريها
التطرق إىل تطور هذه السياسة منذ االستقالل إىل غاية ما بعـد احلـرب    من خالل األمريكية

الصـراع العـريب    مث نتنـاول مفهـوم  ، مع اإلشارة إىل حمدداا الرمسية و غري الرمسية الباردة
من خالل رصدنا ألهم تطورات هذا الصراع و أهم التصورات اليت تبلورت ـذا   اإلسرائيلي

مـع    خل النظرية لدراسة السياسـة اخلارجيـة  ااملدأهم  نتناولين فيف املبحث الثا أما . لشأن 
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التركيز على النقاش النظري الدائر حول مستويات حتليل و تفسري السياسة اخلارجية بني مدخل 
  .التفسريات النسقية اخلارجية و مدخل تفسريات البيئة الداخلية

األمريكية و الصراع العريب اإلسرائيلي السياسة اخلارجية الثاين نتطرق إىل الفصل و يف 
نتناول حتليل البيئة الدولية بعد ايـة  املبحث األول  ، يفيف إطار تغريات ما بعد احلرب الباردة

فنتطرق إىل موقع السياسة اخلارجية األمريكية و الصـراع   املبحث الثايناحلرب الباردة، أما يف 
تفسـري السياسـة    املبحث الثالثيف  ديدة، مث نتناولالعريب اإلسرائيلي من التغريات الدولية اجل

 خنتـرب اخلارجية األمريكية جتاه الصراع العريب اإلسرائيلي من منظور التفسريات النسقية، حيث 
الفرضية اليت تقول بأن السياسة اخلارجية هي حمصلة لتأثري املتغريات النسقية اليت تقـع خـارج   

  .الدولة
يف دور حمددات البيئة الداخلية األمريكيـة و تأثريهـا يف   نبحث فيف الفصل الثالث  أما

، و ذلك يف مبحثني حيث نتناول يف السياسة اخلارجية األمريكية جتاه الصراع العريب اإلسرائيلي
دور احملددات الداخلية الرمسية متمثلة يف املؤسستني التشريعية و التنفيذيـة، مث يف   املبحث األول

علـى دور  من خالل التركيـز   احملددات الداخلية غري الرمسية و تأثرير املبحث الثاين نتناول دو
  .سائل اإلعالم و الرأي العام و اللويب اإلسرائيليو

  .و يف األخري خامتة البحث اليت نستعرض فيها أهم نتائج دراستنا

  
  


