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من الباحثني ـ كما سبق و أشرنا ـ إىل اعتبار النظـام الـدويل املسـتوى      يذهب العديد 
 Gilpin جيلنبو  Waltz والتزاملناسب للتحليل يف دراسة العالقات ككل، حيث يعترب كل من 

ئص علينا يف البداية أن حندد اخلصا الزما ، لذلك كانسلوك الدول أن النظام الدويل هو الذي حيدد
و يشري تعبري تغريات ما بعد احلـرب البـاردة يف هـذه     .العامة للنظام الدويل بعد احلرب الباردة

االنتقال إىل نظام غري ذاك الذي كان سائدا يف فترة الصـراع األيـديولوجي بـني    : الدراسة إىل
الواليات املتحدة األمريكية و اإلحتاد السوفيييت، و رغم حديث العديد من الباحثني عن التحول إىل 

ـ جديد إال أن تأكيد ذلك يلزم اإلجابة عن األسئلة "عاملي" نظام دويل ـ أو كما يسميه البعض 
حول مؤشرات االنتقـال إىل    والتزو   Stanley Hoffmann هوفمان ستانلي اليت طرحها
  .هذا النظام

أن بداية أي نظام دويل جديد تظهر عندما تتوفر إجابة جديدة ألي سؤال من  هوفمانيرى 
  :األسئلة التالية

 األساسية للنظام الدويل ؟ما هي الوحدات  -
هي األساليب السائدة بني هذه الوحدات يف تفاعلها البيين بقصد حتقيق أهـدافها يف   ما -

 السياسة اخلارجية ؟
ما الذي تستطيع أن تفعله هذه الوحدات جتاه بعضها البعض من خال خمتلف مقـدراا   -

 (1)كرية و االقتصادية ؟ العس
  :أكثر عمقا حيث يقول فيطرح سؤاال آخر يبدو والتزأما 

هي التغريات اليت حتدث تغيريا جوهريا يف النظام السياسي الدويل إىل درجـة   ما" 
: " ،و جييب(2) "أا جتعل من طرق التفكري القدمية غري مناسبة لألوضاع اجلديدة ؟

إن التغريات اليت حتدث خارج النظام نفسه ميكن أن تغريه، أما التغريات اليت حتدث 
فال تتسبب يف تغيريه، فالتغريات اليت حتدث ضمن إطار النظام حتدث يف كل ضمنه 

إن تغـريات  :" ، مث يأيت إىل القـول ...ضها غري مهمةاألوقات، بعضها مهمة و بع
القطبية العاملية مثال أثرت على كيفية حفظ الدول ألمنها، لقد كانت الـتغريات يف  
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 نتشار تداعياا عرب النظام، و مع ذلكجمال التسلح و القطبية تغريات كبرية بسبب ا
  .(1)"فإا مل حتدث حتوال يف البنية 

  .أي أن السمة األساسية و هي البنية الفوضوية للنظام الدويل مل تتغري
مع هذه الرؤية يف تصوره لعامل ما بعد احلـرب البـاردة ـ و يبـدو      جوزيف نايو يتفق 

  :تصوره وسطيا نوعا ما ـ حيث يقول
هناك بالفعل نظام عاملي جديد مبعىن ايار النظام العاملي ثنائي القطبيـة، لكـن   " 

  (2)" األصل أنه كان نظاما معموال به يف ظل النظام الدويل الفوضوي 
أمام هذا اجلدل، يظهر مدى االضطراب و عدم االستقرار الذي مييز هذه املرحلة اجلديدة،   

طر نظرية تقليدية لدراسة و تفسري وضع دويل جديد مازال يف ا يعقد على الباحث االسترشاد بأُمم
إطار التشكل، وهذه حقيقة ال جيب أن نغفلها رغم افتراضنا للقدرة التفسريية للمداخل النظريـة  

و سنحاول يف هذا الفصل اختبار فرضيات التفسـريات النسـقية الدوليـة    . يف دراستنا املقترحة
  :الصراع العريب اإلسرائيلي من خالل ثالثة حماور للسياسة اخلارجية األمريكية جتاه

  .حتليل البيئة الدولية بعد اية احلرب الباردة: املبحث األول  
موقع السياسة اخلارجية األمريكية و الصراع العريب اإلسرائيلي من التغريات : املبحث الثاين  

  .الدولية اجلديدة
يف إطار العريب اإلسرائيلي تفسري السياسة اخلارجية األمريكية جتاه الصراع : املبحث الثالث

  .املتغريات النسقية
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  :حتليل البيئة الدولية بعد اية احلرب الباردة :  األولاملبحث 
اجلديدة الـيت   األبعادنقصد بتحليل البيئة الدولية بعد اية احلرب الباردة ، توصيف ورصد 

بـني   األيـديولوجي عقود من الصراع  أربعةعقب فترة حنو  الواقع العام للعالقات الدوليةت ميز
، وكمـا هـو   السوفييتاملعسكر الغريب بقيادة الواليات املتحدة واملعسكر الشرقي بقيادة االحتاد 

وهـو االحتـاد    (*) أطرافهحد أمعروف فقد كانت اية هذا الصراع مرتبطة بشكل كبري بزوال 
  . السوفييت

من لعبة الصرع الدويل على مناطق النفوذ يف العامل مع  السوفييتكانت بداية خروج االحتاد 
، 1985السلطة سنة  رأس إىلMickaël Gorbatchev   ورباتشوفغ يلميخائجميء 

السياسة اخلارجية يف  السياسة الداخلية و مستوىعلى  اإلصالحاتالعديد من  بإدخالحيث قام 
 الربيسترويكا و glasnost الغالسنوست :ـتبين سياسة ما يعرف ب إطار

perestroïka (**) . اية لوكان ذلك مؤشرا واضحا األيديولوجيةالتخلي عن أو بداية 
ورباتشوف بنهاية احلرب ، وقد عجل النهج الذي اتبعه ججياسياسيا واستراتي التقليدية السوفيتية

حيث  أوروباالباردة خاصة عندما ختلى يف سياسته اخلارجية عن فكرة منافسة الواليات املتحدة يف 
  .حتقيقهاإىل مكلف جدا ويتعدى كثريا املكاسب اليت يسعى االحتاد السوفييت ذلك  أنوجد 

الشرقية الـيت   روباأوالواضح والعميق على دول  تأثريهااجلديدة  كان للتوجهات السوفيتية
ايار  أنمتحفزة لفكرة االستقالل عن القطب االشتراكي وقد كان هلا ذلك ، واملالحظ  أضحت

 أنكرب يف حقيقـة  أتتجلى عظمته وخطورته على حنو  شكل حدثا تارخييا رمبا أوروباالشيوعية يف 
خـارجي   أونه مت دون مظاهر عنف داخلي أفضال عن  ، هذايتوقعه به أو أيتنب أنيستطع  مل أحدا

 إىل أنمؤشر على اية احلرب الباردة ، وذلك راجع  أهميعترب هذا احلدث  أخرى، ومن جهة (1)
األمريكيـة  بني الواليات املتحدة  أوروباحد كبري بتقسيم إىل احلرب الباردة كانت متصلة  أصول

،  1989احلرب بنهاية هـذا التقسـيم يف   يؤرخ لنهاية هذه  أنلذلك ميكن  ،واالحتاد السوفييت
، وبـاختراق  الشرقية أملانيااحلكومة الشيوعية يف  لتأييدالقوة إىل  يتيالسوفياالحتاد  أفعندما مل يلج

                                                             
إن الحرب الباردة انتھت حسبما افترضته الواقعیة البنیوية، و قد قمت قبل بضع سنوات بالكتابة عن أن "  :والتز ثكینیيقول   (*)

الحرب الباردة متجذرة بقوة في السیاسة الدولیة التي أعقبت الحرب العالمیة الثانیة، و ستستمر ما دامت البنیة الدولیة باقیة 
 والتز، ثكینی :أنظر". لحرب الباردة إال عندما اختفت القطبیة الثنائیة في العالم و ھذا ما حصل، و لم تنته ا. على ما ھي علیه
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،  (1)ميكن القول بان احلرب الباردة قد انتـهت   1989اجلموع احلاشدة لسور برلني يف نوفمرب 
  :رمثواتشارلز كراحلرب الباردة يقول  عن اية هويف تعبري

شتراكية ، للحرب البـاردة ، للحـروب   للشيوعية ، لال ،كانت انتهاء لكل شيء" 
  .(2)..."، لكن اية كل شيء هي بداية  األوروبية

للبيئة  العامة اخلصائص األمرتعكس يف حقيقة  مثراوكرهذه البداية اجلديدة اليت حتدث عنها 
، جذريـة  أوعليها من تغـريات نسـبية    أ، وما طرالباردةدة يف عامل ما بعد احلرب الدولية اجلدي

، وسوف نتبني ذلك من خالل حتليلنا هلذه البيئـة مـن   عميقة، على مستويات متعددة أوسطحية 
  :حيث 

  .النظام الدويل بنية وفواعل - 1
  .قيم النظام الدويل والتفاعالت الدولية السائدة  - 2

  :النظام الدويل من حيث بنية وفواعل : ل واملطلب األ
إىل  إضافةالنظام الدويل من حيث البنية ـ   أنالفكرة السائدة يف مرحلة احلرب الباردة هي 

بالنسبة لفواعل هذا النظام  أما، القطب أحادياالضطراب والطبيعة الفوضوية للنظام ـ هو نظام   
فوق مستوى الدولة تراجع مكانة الدولة لصاحل فواعل جديدة إىل  أدتتغريات عميقة  طرأتفقد 

الـيت نشـرت    الذي يبدو سائدا يف العديد من الكتابات الرأيهذا . دون مستوى الدولة أخرىو
وهـذا مـا    ،الدقة والتحديدإىل نه يفتقر أبعض الدارسني على  إليه، ينظر حول العالقات الدولية

  :سنعاجله فيما يلي 

  :بالنسبة لبنية النظام الدويل : ال أو
املكونة هلذا النظام ،  األساسيةوضع القوى معرفة تتحدد بنية النظام الدويل وتفهم من خالل 

حيـث   ،نه نظام ثنائي القطبيةأفالنظام الذي كان سائدا يف مرحلة احلرب الباردة متفق عليه على 
ة النظام حول حال اآلراء، بينما ختتلف متني على جممل التفاعالت الدوليةتربز سيطرة القوتني العظ

قطبية يمنة الواليـات   أحاديةحالة  بأاالدويل يف فترة التسعينات من القرن املاضي بني من يرى 
 تأكدن فترة التسعينات كانت فترة انتقالية للنظام الدويل من ثنائية قطبية أاملتحدة ، وبني من يرى ب

فترة السيولة  بأالى هذه الفترة ع أطلق، لذلك خذ بالتشكلآانتهاؤها بنهاية احلرب الباردة ونظام 
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ن النظام الدويل أ، ويعين مفهوم السيولة الدولية ب international liquidity (1)الدولية 
 األقطـاب نظام متعدد  أوهيمنة قطب واحد إىل بعد من انتقاله  يتأكدحتت التشكل ومل  بأنهيتسم 

  . آخرشكل  أي أو
طبقناه على فترة قصـرية   إذانه يصدق ألكن نرى  ،حد ماإىل هذا التصور صحيح  أنيبدو 

، حيـث  اية حرب اخلليج الثانيةإىل جدا من تاريخ العالقات الدولية متتد من اية احلرب الباردة 
ذلـك فيـه    أن، وعلى اعتبار  1990ت أوثر غزو العراق الكويت يف إاخلليج على  أزمةجاءت 

بتشكيل حتـالف دويل ضـد    األخريةقامت هذه  األمريكيةديد صريح ملصاحل الواليات املتحدة 
حتت الفصل  29/11/1990بتاريخ  678الدويل الشهري  األمنالعراق عرب استصدار قرار جملس 

السابع الذي جييز استخدام القوة العسكرية ضد العراق حىت ينسحب من الكويت ، وانتهى ذلك 
دولية حتدث يف ظل  أزمةل أوحرب اخلليج كانت ف .اقرير الكويت وفرض احلصار على العربتح

لباردة ، على اثر انتهاء احلرب ا السوفييتواالحتاد  األمريكيةحتسن العالقات بني الواليات املتحدة 
وحقيقة ما يقال مـن اسـتدراج    األزمةنشوب إىل  أدتاليت  وبغض النظر عن األسباب والدوافع

اليت تلت الغزو العراقي للكويـت   األحداث أن الواليات املتحدة لصدام حسني ، فان املؤكد هو
 و غري مسبوق يف صياغة وضع جديد األثروالنتائج املترتبة عن حرب اخلليج الثانية كان هلا عميق 

اخلليج وتداعياا تندرج حتت املتغريات  أزمة، ويف هذا الصدد هناك من يرى بان (2)للنظام الدويل 
ـ ، بل تعترب املنعطف الذي الْعلى جمريات السياسة الدولية أثارهاالرئيسية اليت تركت  تت عنـده  و
  .(3)مسرية النظام العاملي 

ن أوانتهى عامليا عاكسا لفرضـية   إقليميا أالذي بد) حرب اخلليج ( ذا احلدث لقد كان هل
مل يكن وضعه يسمح له حبمايـة   السوفييتالقطبية ، فاالحتاد  األحاديةالنظام الدويل اجته حتما حنو 

ـ كويت يف مواجهة الواليات املتحدةالتغطية على غزو ال أوالعراق  ن قبـول االحتـاد   إ، ولذلك ف
استخدام القـوة   إمكانيةن أبش آنذاكح من قبل الواليات املتحدة قترامل األمنلقرار جملس  السوفييت

 يبادر باالنسحاب الفوري والسلمي،على اخلروج من الكويت ما مل  إلجبارهاملسلحة ضد العراق 
 يةمن املنافسة وبدا يتيالسوفيالقطب  وخروجالصريح عن ايار الثنائية القطبية  اإلعالنكان مبثابة 
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الفعلي  األمريكيذلك بشكل حاسم بعد االستخدام  تأكد، وقد بالنظام الدويل األمريكياالنفراد 
العـراق علـى    إجبـار حىت مت  1991جانفي  16املتحدة يف  للقوة العسكرية حتت مظلة األمم

 أكثـر اجلديـد   الـدويل  هذا الوضع وتأكد، 1991الكويت يف اية شهر فيفري  اخلروج من
  .(1) 1991يف اية ديسمرب  السوفييتالرمسي عن تفكك االحتاد  باإلعالن

التغريات اليت شهدها  أنالعلمي الصحيح هو  إىل التأصيل األقربن التصور إوعلى العموم ف
انكسار ميزان القوى الدويل  ، واأليديولوجيلة يف كسر حدة التنافس الدويل مثالنظام الدويل واملت

الريـادة  ب األمريكيةوانفراد الواليات املتحدة  ،من ساحة املنافسة يتيالسوفيالثنائي خبروج االحتاد 
دويل مهم هو الغزو العراقي للكويت مث الطريقة اليت انتهت  إقليمي، كانت مصاحبة حلدث العاملية

ـ  أن، وذا ميكن  (2)هلذه التحوالت كانت كاشفة اليت  األخرية، هذه اخلليج أزمةا  ن أنقول ب
 األحاديةليتبلور بشكل جلي نظام سابقا  إليهاشرنا أز مرحلة السيولة الدولية اليت اوالنظام الدويل جت
  .(*) عد اية حرب اخلليج الثانيةالقطبية حتديدا ب

  :بالنسبة لفواعل النظام الدويل : ثانيا 
بل والوحيد  األساسيالفاعل  هي الدولة أنالتقليدي السائد يف العالقات الدولية هو  الرأي

الواقـع   أنما يعرف بالدولة القوميـة ، غـري    نشأةمنذ  األقليف التفاعالت الدولية املختلفة على 
تتعرض لشبه  األساسيةجعل هذه الوحدة الدولية  أعقبهاوالظروف الدولية بعد احلرب الباردة وما 

امتصاص حتيت من قبل اجلماعات العرقية وحركات التحرر االنفصالية على غرار ما حدث لالحتاد 
ة اجلديـدة ،  السوفيييت ، وضغط فوقي من قبل فواعل فوق دولية عرفت ارتفاعا متزايدا يف املرحل

القـوى   تأثرييفوق  تأثريبعض الفواعل غري الدولية اجلديدة ذات  أنثبت الواقع أ آخرويف مستوى 
 أحلقتـه لعدو على غرار ما لاحليوية  إىل األهدافالعظمى من حيث التهديد والقدرة على الوصول 

لسوفيييت طيلة احلـرب  اد اعجز عنه االحت مرأهو  ، و األمريكيةتنظيم القاعدة بالواليات املتحدة 
برزت الفرضية اجلديدة القائلة بتراجع دور الدولة لصـاحل فـاعلني    األساسعلى هذا  و. الباردة
  . آخرين

                                                             
  . 176، ص ران، مرجع سابقجمال زھ   (1)
  . 177ـ  نفس المرجع السابق ، ص   (2)

الـذي   البنیـة  أبمبـد نما يـرتبط  إ خر مھم مرتبط ببنیة النظام الدولي ولیس المقصود به شكل وھیكل النظام ، وآھناك جانب (*)
 مبدأعلى  اقائم انظام أمھیراركیا  أمما بعد الحرب الباردة نظاما فوضويا ل الدولي ذا كان النظامإحول ما  waltzوالتز  إلیه أشار

النظام الـدولي الجديـد كمتغیـر ثابـت ـ        في الفوضىالقول بفرضیة  غلب الدارسین إلىأوھنا يذھب .  األطرافبین  التساوي
  .....الفصل السابق من ھذه الدراسة، ص : ـ أنظر  hedley bullھیدلي بول على االقل بالمفھوم الذي قدمه 
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الدولة املعاصـرة قـد    إن" : Daniel Bell دانيا بال األمريكي يقول عامل االجتماع
لك راجع للضـغط  ذ، و(1)" صغر من املشاكل الكبريةأ كرب من املشاكل الصغرية وأ أصبحت

الدولة لوظائفها ، لكن هل تصدق فعال فرضـية   أداءاملزدوج داخليا وخارجيا ونتيجة ذلك على 
مستمر وتتجه بشكل كبري حنو فقدان دورها  كلآتن الدولة يف هذه املرحلة يف أالتعدديني القائلة ب

  .التقليدي ؟ 
يف املنظومـة   د الدولزيادة عدهرة ظاعند تفسري  القول بتراجع مكانة الدولة يثري التباساً إن
قـل  أهو  1970إىل 1955املتحدة خالل الفترة من  األمم إىل، فعدد الدول اليت انضمت الدولية

دولـة   34(  2000إىل 1985املتحدة خالل الفترة من  األمم إىلمن عدد الدول اليت انضمت 
احلركات االنفصالية والتحررية اليت تظهر داخل الدول مث تنفصـل   نأ، كما (2))دولة  40مقبل 

املتحدة ، كما حدث على  األممدول جديدة وتطلب العضوية يف  أشكالتتخذ  أنعنها ما تلبث 
 أن، وهذا يعكس حقيقة  السوفييتسبيل املثال مع العديد من اجلمهوريات اليت كانت تابعة لالحتاد 

هـم الـذي   ألالشكل النهائي وا إا، بل ال غىن عنه أمرواجتماعية  وجود الدولة كضرورة بشرية
، ن خالله دورها يف اتمـع الـدويل  متارس م كإطارحتقيقه خمتلف التجمعات البشرية  إىلتسعى 

  .وهذا يف الواقع ضد فكرة تراجع مكانة الدولة 
لشركات املتعددة اجلنسيات من املنظمات الدولية وا واآليتالفوقي على الدولة  للتأثريبالنسبة 

الـيت  ومصاحل الـدول   إراداتعن  إالتعرب  أنال ميكن  األمريف حقيقة  األخريةن هذه إ، فوغريها
ال وجود للمنظمات الدولية يف غياب الدول املكونة هلا ، وهيئـة   إذ، كونتها والدول املهيمنة فقط

ة يف احلرب العاملية الثانية واليت تسـيطر  الدول املنتصر األمم املتحدة هي منظمة فوق دولية أنشأا
 األمـم تلعبه هيئة  أننه رغم الترويج للدور الذي ميكن إ، وبعد احلرب الباردة ، فاألمنعلى جملس 

الشرعية على العديد من السلوكات  إلضفاء أداةنه غالبا ما كانت اهليئة أثبت أالواقع  أن إالعامليا 
من القرارات اليت تكون يف غـري   أيوسيلة ملعارضة  أو، املتحدةالواليات العسكرية اليت تقوم ا 

  .حق النقض  إىلضد حلفائها عن طريق اللجوء  أوصاحلها 
من سيادا بدافع مصـلحتها   جزءالدول قد تتنازل عن  أننالحظ  أنميكن  أخرىمن جهة 

 األورويب  ومكانة االحتاد رغم أمهية رويب ، ووالقومية كما هو احلال مثال بالنسبة لدول االحتاد األ
                                                             

دار الشـروق للنشـر             . الطبعـة األولـى   سـابق ، ، مرجـع  التحـوالت الدولیـة المعاصـرة    آفـاق ،  آخرون وـ ولید عبد الحي    (1)
  . 22ص  .2002و التوزيع، عمان، األردن، 

  .16نفس المرجع، ص   (2)
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ذلك يتعارض مع جانب من  أن رأت إذاروبية تعارض بعض سياسات االحتاد وجند بعض الدول األ
 . اخل...الـدفاع املشـترك    أو، الدستور املوحـد  أومصاحلها سواء تعلق ذلك بالعملة املوحدة ، 

الـدول   بـإرادات ن فعاليتها تبقى مرتبطة إ، فجماهلا و أمهيتهامهما كانت  إذنالدولية  فاملنظمات
شـكل مـن    أيتبقى سيادة الدولة ومصلحتها القومية اهلدف النهائي الخنراطها يف  ، واملكونة هلا

  .الدويل  أو اإلقليميالتكتل  أوالتنظيم  أشكال
معني  تأثريالدولية ذات  و الفواعل جديدة للوحدات أشكالن هناك أنعترف ب أنجيب  إذن

الدولة بعـدما   أن، كما الدول دور أساسي وجود إلغاء، لكن هذا ال يعين مطلقا يف جماالت خمتلفة
فاعال  أصبحتالباردة قد  نه يف فترة ما بعد احلربإ، فالدوليةيف العالقات  الفاعل الوحيدكانت 
 أو تفـوق  تضاهي األمهيةعلى درجة من  آخرينجديدة لفاعلني  أشكالجانب  إىل أساسيا واحدا

   .والفاعلية التأثرييف النظام الدويل من حيث  أعضاء دوالً

  :من حيث قيم النظام الدويل والتفاعالت الدولية السائدة : املطلب الثاين 
 ألنـه نربط بني قيم النظام الدويل والتفاعالت الدولية السائدة بعد احلرب الباردة ،  أن أردنا

التفاعالت بني  ثر واضح وكبري يف بلورة منط معني منأللقيم السائدة يف النظام الدويل  أنيفترض 
تنفي سيطرة قيم  أوطبيعة هذه التفاعالت من الناحية الواقعية تؤكد  أن، كما وحدات هذا النظام

  .معينة على جممل املنظومة الدولية
  : قيم النظام الدويل : ال أو

واسع بني دارسي العالقات  أكادمييطرح جدل فكري ونقاش  إىلاية احلرب الباردة  أدت
وما تبع ذلك على املستويات  ،األيديولوجيالدولية حول مستقبل ومصري العامل بعد انتهاء الصراع 
، زات وخصائص النظام الـدويل اجلديـد  الفكرية واالقتصادية واالجتماعية من تغريات حول ممي

فرانسيس مثل من املفكرين األمريكيني احلرب الباردة ذهب البعض طريقة اليت انتهت ا لونتيجة ل
حيث استعاد مـا صـوره    ،بنهاية التاريخالقول  إىل  Francis fukuyama فوكوياما

فكـرة  انتصار كون ذلك ، "ينا إ" يف معركة  نابليون صاربانت األمرعندما تعلق  هيغلالفيلسوف 
 الشـيوعية  أزمـة هذه الصورة على  فوكوياما، وسحب الثورة الفرنسية على الكنيسة واإلقطاع

بعد  الفرعية ألنظمةلالفكرية  األسس أنمن مث بات جليا  و ، (1)اية للتاريخ أخرىواعتربها مرة 
                                                             

، مذكرة مقدمة لنیل شھادة بعد الحرب الباردة  إفريقیافي منطقة شمال  األمريكیةالسیاسة  علیلي موني ، :انظر   (1)
  . 15، ص  2002 – 2001الجزائر ، الماجستیر في العالقات الدولیة ، جامعة 
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 كإطـار  الرأمساليـة الية واالقتصاد احلر والدميقراطيـة  يربستفسح اال لل يتيالسوفيايار االحتاد 
صـحوبة  املغري اخلامتة  إن: " ذلك بقوله  فوكوياما، وقد خلص اجلديدةلمنظومة القيمية الدولية ل

ع دول العامل ضمن حالف مجيتالدماء للحرب الباردة قد بشرت بنهاية التاريخ ، حيث ست بإراقة
رمبا ال يكون ...: "  آخريقول يف موضع و  .(1)"  الدميقراطية الرأمساليةايل من منوذج غريب ليرب

احلرب الباردة انتهاء فترة معينة من تاريخ ما بعد  أوما نشهده هو جمرد اية للحرب الباردة ، 
للبشرية كلها وتعميم الدميقراطيـة الغربيـة    أي اية التطور األيديولوجي، ، بل التاريخ ذاته

  .(2)" كشكل ائي للسلطة على البشرية مجعاء
روبا الشرقية اليت كانت أوف، حد ما ـ   إىلظرية مداها يف الواقع ـ  كان هلذه التصورات الن

، ق وتبين النـهج الـدميقراطي الغـريب   حتت السيطرة السوفيتية املباشرة اجتهت حنو اقتصاد السو
غلب دول العامل يف ظل تراجع القيم أيف  الرأمساليةوسرعان ما انتشرت هذه القيم الليربالية الغربية 

 لإلنشاءوالبنك الدويل  ،وقد لعبت مؤسسات التمويل الدولية كصندوق النقد الدويل ،االشتراكية
املنتشرة يف مناطق خمتلفة متثل امتـداد ملؤسسـات التمويـل     اإلقليميةوصناديق التمويل  ،والتعمري

ة منتديات عاملي إنشاءفضال عن  ، هذاالدولية دورا بارزا يف نشر القيم املنتصرة بعد احلرب الباردة
عقد سنويا هلذا الغـرض،  الذي ي سويسرا:ـب دافوسويف مقدمتها منتدى  ،لنشر القيم الدميقراطية

وميكن . (3)سع نطاق أويعقد بعض جلساته يف دول عربية دف الترويج هلذه القيم على  أوقد بد
 أساسـيني حمورين  أوتلخيص مظاهر التغري يف منظومة القيم الدولية بعد احلري الباردة يف مسارين 

  : مها 
املفارقات اليت محلتها ايـة احلـرب البـاردة     أهمالذي يعد من و  :ايار الشيوعية  -أ 

متثل يف سـقوط الفكـر والقـيم     ذيكمحدد للسياسة الدولية، وال األيديولوجيبسقوط العامل 
، وتبين روسـيا واجلمهوريـات   ييتوذج املتمثل يف االحتاد السوفياللينينية ومعها النم –املاركسية 
  .سابقا املنظومة القيمية الغربية  السوفيتية

 إىلباملقابل كان هناك مسار تصاعدي متثل يف تزايد التحـول   إذ :انتصار الدميقراطية -ب 
ديدة اليت الدميقراطية وزيادة درجة مشاركة الشعوب يف تقرير مصريها السياسي خاصة الدول اجل

  .د السوفيييتااالحتانبثقت عن ايار 
                                                             

  . 212، ص  2003دار الفارابي ، لبنان ،  .رياض حسن ، الطبعة األولى : ، ترجمة  آخر أمريكيقرن نیكوالس غايات ،     (1)
  . 47، ص 2006م د و ع، بیروت، جوان . ، الطبعة األولىمستقبل العالقات الدولیةمحمد سعدي ،     (2)
  . 181مرجع سابق ، ص  جمال زھران ،    (3)
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وهو الذي شهد فترة رئاسته املرحلـة   - جورج بوش األسبق األمريكيولقد خلص الرئيس 
  : ذلك بقوله  –االنتقالية للنظام الدويل 

 أكثر،  اإلرهابحقبة جديدة خالية من التهديد باستخدام ..نه نظام دويل جديد إ" 
الشرق  ألمميف السعي حنو السالم ، عهد ميكن فيه  أمنا وأكثرقوة يف متابعة العدل ، 

     ،...ش يف جتـانس  تزدهر يف رخائها ومن العـي  أن منوالغرب والشمال واجلنوب 
ظام الدويل اجلديد لكي يولد عامل خمتلف متاما عن الـذي تعرفـه   اليوم يصارع الن و

ـ ا األمـم حيث يستبدل فيه حكم الفرض حبكم القانون ، عامل تدرك فيه  ولية ؤملس
  . (1) "املشتركة للحرية والعدالة ، عامل حيترم فيه القوي حقوق الضعيف 

عامل مـا بعـد    إن –بناء على التصور الذي قدمه جورج بوش  –هذا السياق  فترض يفوي
تتحقق فيه جمموعة من الفرضيات بناء على توجهات ومـذهب الطـرف    أناحلرب الباردة ال بد 

  : واليت منها يف هذه احلرب املنتصر 
  .ستوى عامليلسالم واالستقرار والعدالة على موا األمنحتقيق  -
بني خمتلف دول العامل نتيجة تغري ترتيب عناصر القـوة   واألهدافتكامل وتوافق املصاحل  -

وبروز دور العامل االقتصادي يف دعم انتشار املداخل السلمية للعالقات الدوليـة مـن خـالل    
  .والتكتالت االقتصادية املسارات التكاملية 

واملشاكل الدوليـة بـالطرق    األزماتوحل الرتاعات ومعاجلة  الدبلوماسية األداةازدهار  -
 إطـار هذه التصورات املثالية تتحقـق يف   مجيع و، يف تقرير مصريها الشعوبالسلمية ودعم حق 

اليت روج هلا بشكل واسع بعد احلـرب البـاردة ،   (*) السالم الدميقراطي: فرضية امشل هي فرضية
التساؤل عن واقع التفاعالت السائدة بعد احلرب الباردة حىت نتبني مدى صدق  إىلوهذا ما يقودنا 

  .االفتراضات هذه
                                                             

  . 16ـ  علیلي موني ، مرجع سابق ، ص   (1)
نھـا لـم تعـرف تطـورا     أ إال ،في السبعینات أبحاثموضوع عدة  )pax-democretica(السالم الديمقراطي كانت نظرية    (*)

السالم سیكون  أن، حیث يعتقد لھذه النظرية أساسیامرجعا  طيمانويل كانإ، ويعتبر ا حتى التسعینات من القرن الماضيمھم
  : مضمونا حین تتحقق مجموعة من الشروط منھا 

ثالثیة  إطارتتوافق داخلھا بشكل متناغم في  و اإلنسانتصبح جمھوريات ومجتمعات سیاسیة تحترم حقوق  أنعلى الدول أن  -
و أخیرا  - .فیما بینھا اتحادا سلمیا ضد الحرب قدتع أنوريات علیھا ھھذه الجمو أن  -  .النظام االجتماعي  –الحرية  –ة الفردانی
 كوسموبولیتانيقانون دولي يضبط ھذا االتحاد السلمي ويحدد العالقة بینه وبین الدول األخرى، ويكون ذا اتجاه  إنشاءيجب 

  .ينطبق على كل فرد ال بصفته مواطنا داخل الدولة ، بل بصفته مواطنا عالمیا ) عالمي (
وتبقى مقارنة  النظرية المثالیة أسسعشر الشھیر ة التي تعتبر من  األربعةمبادئه  لسونيوعلیھا  اد بنوھذه النظرية كان ق

  .ھذه النظرة بالواقع ھي العاكس الحقیقي لمدى صدقیة ھذه الفرضیات 
  . 58 -57محمد سعدي ، مرجع سابق ، ص ص ، : انظر  ،تاألطروحاحول ھذه  أكثرلتفصیل 
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  : التفاعالت الدولية السائدة : ثانيا 
الية اليت شهدها العامل بشكل متسارع خالل اية الثمانينيـات  تتوالتغريات امل األحداث إن

       ،الت الدوليـة الواضح على معادلة التفـاع  أثرهاوبداية التسعينات من القرن املاضي قد تركت 
عبارة عن نسق ينطوي على  أاظهر لنا واقع النظام الدويل يف ظل البنية والقيم السائدة اجلديدة ي و

هناك صراع على مركز النظام  أنجند  األعلى، ففي املستوى يف مستويات خمتلفة نواتع أوصراع 
          آخـر ، ويف مسـتوى  العالقات الدولية بالقطـب الـدويل   أدبياتما اصطلح عليه يف  أوالدويل 

 األكثر اإلقليم أي ،القطب اإلقليمعلى احتالل مركز  األقاليمجند تنافسا بني ) املستوى املتوسط ( 
جل احتالل مركز الدولـة  أمن  إقليم، ويف املستوى الثالث تتنافس الدول داخل كل يف العامل يةأمه

  .(1) اإلقليميما يسمى بالقطب  أو اإلقليميف ذلك  األهم

تغـري   إلمكانيـة حول العامل احملدد يف هذه التفاعالت طبقا  اآلراءاختلفت  اإلطاريف هذا 
، وبناء على ذلـك بـرزت   الدولية بني العسكري واالقتصادي ترتيب عناصر القوة يف العالقات

 أساسـي السياسي والذي يعتمد بشكل  األيديولوجين النمط مالصراع الدويل تراجع  نأفرضية 
وصـراع   احل االقتصاديةاالقتصادي القائم على تبادل املصالنمط  إىل، العسكريةالقوة  أدواتعلى 

فيما يلي معرفـة مـدى    وسنحاول، (2)املختلفة على املستهلك يف العامل  واالقتصاديات األسواق
  .تراجع العامل العسكري لصاحل العامل االقتصادي يف التفاعالت الدولية اجلديدة 

املصري الرهيب لالحتـاد السـوفيييت كـان وراءه     أن إىل Kissinger كيسنجر يذهب
يشهد ثورة  أعوامل القوة االقتصادية يف عصر بد وإمهالاستحالة االستمرار يف بناء القوة العسكرية 

تكاليف بناء القوة العسكرية الـيت   إىل إضافة،  (3)كربى يف االقتصاد والتكنولوجيا واالتصاالت 
االقتصادية وما يتعلق  األهدافحتقيق  أن ن، فضال عاديةتكاليف القوة االقتص إضعافتتعدى بعدة 

، خاصـة  لويامأوسلم على مرتبة  أعلىاالقتصادي قد بات يف  وأمنهمواتمعات  األفرادبرفاهية 
 عالت الدولية السابق،االذي كان مسيطرا وموجها لنمط التف األيديولوجيبعد اية خطر الصراع 

، وصاحب ذلك تراجع نسـيب يف حـدة   على نطاق عاملي واألمنحتقيق السلم  أمالحيث زادت 

                                                             
  . 07، مرجع سابق ، ص  التحوالت الدولیة المعاصرة آفاق،  آخرون وولید عبد الحي    (1)
  . 173ان ، مرجع سابق ، رجمال زھ   (2)
التحوالت الدولیة  آفاق،  آخرون ولید عبد الحي و: ، في التوازنات االقتصادية الدولیة الجديدة محمد عبد الفضیل ،   (3)

  .  46، مرجع سابق ، ص  المعاصرة
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يف  )01( سـتارت قيات مـن بينـها   اتفالا جمموعة منعقد  ذلك ألجلالسباق حنو التسلح ومت 
  . اإلستراتيجيةالنووية  األسلحةاملتعلقة بتخفيض  1993يف  )02( ستارت ، و1991

املسـتوى   إىلالعامل االقتصادي قد قفـز   أنهذه املؤشرات وغريها سامهت يف دعم فكرة 
نـدلل علـى    أن، وميكن احلرب الباردةالدولية بعد اية ل وبات هو الغالب على التفاعالت واأل

  : ذلك مبا يلي 
النظام السائدة يف  التفاعالت دولية جديدة جتسد تغري طبيعة قتصاديةاظهور مؤسسات  -أ 

 world Trade، ويف مقدمة ذلك منظمة التجارة العامليـة  الدويل حنو التفاعالت االقتصادية
organisation   ائي سنة من أكثر  إىل أعضائها، ووصل عدد  1995اليت تبلورت بشكل

 تأكيداالعامل  أحناءيف كل  اإلقليميةدولة ، فضال عن عدد معترب من املنظمات االقتصادية ) 150(
  .(1)لطغيان البعد االقتصادي يف هذه املرحلة من النظام الدويل 

مظاهر تصاعد ظاهرة االعتماد املتبادل والتوجه حنو التكتل اإلقليمي كمظهر مهم من  - ب
، وتظهر أمهية هذه التكتالت يف ظل النظام الدويل اجلديـد يف الـدور   التفاعالت الدولية اجلديدة

، إذ تؤدي إىل إرسـاء  على املستويني اإلقليمي والعامليالذي تلعبه يف حتقيق االستقرار والتجانس 
 خمتلـف يف وهو ما سيجعل الوصول إىل اتفاقيات دولية  ،قواعد حمددة لتنظيم العالقات فيما بينها

لة على حدة يف منطقة جغرافية فعوض التفاوض مع كل دو ،اجلوانب أمرا سهال حملدودية األطراف
  .(2)كتلة واحدة متجانسة كسيكون من السهل التعامل معها  ما

، حيـث  االقتصـادية الصراعي متثل يف ظاهرة احلروب  لتفاعظهور منط جديد من ال - ج
، فخـالل الفتـرة   القات الدولية بعد احلرب البـاردة عرفت هذه الظاهرة تزايدا ملحوظا يف الع

حالة عقوبات اقتصادية شاركت الواليات املتحـدة  ) 116(كانت هناك ) 2000إىل  1990(
، ودول ناميـة يف   % 9منها ، وروسـيا يف   % 12منها ، وبريطانيا يف  % 66األمريكية يف 

 % 22من اجلدير باملالحظة أن  و ،د دول كربىض % 05منها ، وقد وجه ما نسبته  13%
، (3)منـها   % 70منها وجه ضد العامل اإلسالمي والعريب ، وقد شاركت الواليات املتحدة يف 

من  % 80ؤشرات تدل على أن ن املإف ،خاصةبصفة نه فيما خيص الطاقة واملوارد النفطية أكما 
، وهو ما يؤكـد اسـتمرار   ودين يف الطبيعة مازال حتت األرضمن الغاز املوج % 95البترول و 

                                                             
  . 180زھران ، مرجع سابق ، ص جمال    (1)
  . 07علیلي موني ، مرجع سابق ، ص : انظر    (2)
  . 20 -19، مرجع سابق ، ص ص  التحوالت الدولیة المعاصرة آفاق،  آخرون ولید عبد الحي و   (3)
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بروز األمن  و ،تعاظم دور القوة االقتصادية بالنسبة للوحدات الدولية األساسية و  (1)التنافس عليه 
  .عم وحتقيق األمن السياسي والقومياالقتصادي كأساس لد

ن معطيات الواقع الـدويل تشـري   إالرغم من حقيقة هذه املؤشرات إال انه وباملقابل ف وعلى
كذلك إىل أن احنسار الصراع الدويل التقليدي وانتهاء احلـرب البـاردة مل حيـل دون انفجـار     

حرب البلقان وكوسوفو والغـزو العراقـي   ( الصراعات واحلروب يف خمتلف أحناء العامل وأبرزها 
، وقـد أكـدت مراكـز    ) اخل ...األقلية يف الصومال ، احلرب على أفغانستان للكويت احلرب 

شرنا إليه ، ومن أمثلة ذلك مـا  أاألحباث اليت تتابع تفاصيل هذه احلروب وحاالت الرتاع تلك ما 
ومركـز   لنـدن يف  مركز الدراسات اإلستراتيجيةذات صلة صدرت عن متعددة أكدته تقارير 

، خالصتها أن انتهاء احلرب الباردة مل يسهم يف إجياد حالة استقرار عاملية ،  ستوكهومليف  السالم
بل العكس فقد أدى ذلك إىل زيادة غري متوقعة يف حجم تصاعد ظاهرة الصراعات اإلقليمية الـيت  

  .(2)لبعضها أبعاد دولية 
( اجلديـد  من خالل تتبعه لتطور ظاهرة احلرب أن فترة النظام الدويل  وليد عبد احلييشري 

، إضـافة إىل تزايـد   حرب)  48( ع قد عرفت اندال) 2000من اية احلرب الباردة إىل سنة 
، ومن مث تذهب بعض اآلراء يف العالقـات  (3)احلروب داخل الدول مقارنة باحلروب بني الدول 

   ،السابقة هلـا  رابا قياسا بالفتراتالدولية إىل اعتبار فترة النظام العاملي اجلديد على أا األكثر اضط
اجلدل يف مصـداقية فرضـية   على من جهة أخرى تشكك بعض احلقائق الدولية بشكل يبعث  و

من الدول الدميقراطية بـالنظر  السالم الدميقراطي إذ ال ميكن جتاهل الرتعة العسكرية لدى العديد 
  : إىل

  .العمل باستمرار على توسيع حلف مشال األطلسي  -
مشاركة أملانيا يف ضرب صربيا وهو أمر يعد خروجا عن تقاليد السياسة األملانيـة منـذ    -

  .احلرب العاملية الثانية 
على القيام  1998موافقة اليابان يف اتفاقها الدفاعي مع الواليات املتحدة األمريكية عام  -
اليابانية منـذ احلـرب    وهذا كذلك خروج عن التقاليد ،عسكرية يف املناطق احمليطة ا  بعمليات

  .العاملية الثانية ، مما يعين أا تسعى يف املستقبل إىل دور عسكري أوسع 
                                                             

  . 19نفس المرجع ، ص    (1)
  . 182جمال زھران ، مرجع سابق ، ص    (2)
  . 24، مرجع سابق ،ص  التحوالت الدولیة المعاصرة آفاق،  آخرون ولید عبد الحي و    (3)
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ارتفعت )  1999إىل  1989 ( نه يف الفترةأتنامي مبيعات األسلحة األمريكية ، حيث  -
، وهذا يف ظـل   % 10على الرغم من تراجع إمجايل املبيعات إىل  % 45احلصة األمريكية إىل 

دخول متزايد لشركات إنتاج األسلحة إىل مراكز القرار السياسي االستراتيجي ، ومـن ناحيـة   
منـها   100قمر صناعي للواليات املتحدة هنـاك   200أخرى تشري التقديرات إىل انه من أصل 

  .(1)تستخدم ألغراض عسكرية 
لقوة العسكرية لإذن رغم أمهية العامل االقتصادي يف تفاعالت ما بعد احلرب الباردة ، تبقى 

سم العديد من القضايا اليت تتطلب اللجوء إىل استخدام القوة مثلما حلمكانتها يف حسابات الدول 
   .يف حرب اخلليج الثانية أوحدث يف كوسوفو 

، حيث زالت القطبية سبوقةمتغريات غري  لباردةلقد شهدت البيئة الدولية بعد اية احلرب ا
الثنائية و معها اإلحتاد السوفيييت و الصراع األيديولوجي، و فتح اال أمام و حدات و تفـاعالت  

   مظـاهر االضـطراب    أنغري  ،دولية جديدة و اليت شكلت بدورها املشهد العام للعالقات الدولية
النظام الدويل ملا بعد احلـرب   ترافق اليت و اخلصائص الثابتة من املميزاتو عدم االستقرار ما تزال 

الباردة، و هذا يف جممله كان له دون شك تأثريه على واقع السياسة اخلارجية األمريكية و الصراع 
  .الواقع الدويل اجلديد هذا العريب اإلسرائيلي ضمن
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 الفصل الثاني ـــ السياسة الخارجية األمريكية و الصراع العربي اإلسرائيلي في إطار تغيرات ما بعد الحرب الباردة

[73] 
 

اإلسـرائيلي مـن   _العريب والصراعياسة اخلارجية األمريكية موقع الس: املبحث الثاين 
  .التغريات الدولية اجلديدة 

البـاردة   بن اية احلـر تطلعنا األحداث والتطورات اليت شهدا ساحة العالقات الدولية أ
، وكان هذا الوضع الذي احتلته على املسرح العاملينتصر مكانة خاصة ومتفردة أعطت للطرف امل

  :بقوله كراومثرالواليات املتحدة األمريكية بشكل مفاجئ قد عرب عنه 
، عامل أحادي اد السوفييت وولد شيء جديد متاماديسمرب اار االحت 26يف " ...

، وذات نفوذ حاسم يف  مهددة من قبل أي منافسالقطب تسوده قوة عظمى غري
انعطاف حاسم يف التاريخ مل نشهد له مثيل منذ ايار نه إ..أي بقعة من األرض ،

مل تشـهد  : " عن ذلك بقوله  كريستوفروارن  ويف نفس اإلطار عرب . (1)" روما 
ليوم لصياغة سياسة خارجية بالدنا منذ أواخر األربعينيات حتديا كالذي تشهده ا

إسـتراتيجية جديـدة   ننا حباجة إىل تصميم إ...لعامل تغري بصورة أساسية جديدة 
  .(2)" حلماية املصاحل األمريكية

يف إطار التغريات الدولية اجلديدة هذه ، سعت الواليات املتحدة من خـالل سياسـتها    و
بصورة براغماتية مع معطيات املرحلة باالنتشار يف مناطق النفـوذ   و جيابيا إاخلارجية إىل التكيف 

زال منطقة الشرق األوسـط حتتـل   ت ما دائما كانت و ، ولفة حفاظا على تفوقها االستثنائياملخت
املراتب العليا يف أولويات السياسة اخلارجية األمريكية، نظرا ملوارد الطاقة املوجودة هناك بشـكل  

التقلبات اليت تعرفها قضية الصراع  ، إضافة إىل التطورات والعالقة اخلاصة مع إسرائيل جدا و كبري
أمهية ما ستكون  ، ومصاحل األمريكية يف الشرق األوسطلل اتشكل ديدالعريب اإلسرائيلي اليت قد 

  املعقدة خاصة يف ظل تعاظم الـدور   عليه السياسة اخلارجية األمريكية جتاه هذه القضية اخلطرية و
  .النفوذ األمريكي يف املنطقة بعد حرب اخلليج الثانية  و

  :األمريكية بالنسبة للسياسة اخلارجية : املطلب األول 
إن اجلدل حول السياسة اخلارجية األمريكية مرتبط بشكل أساسي باجلدل حـول النظـام   

اية التاريخ كما بشفرانسـيس  ر بذلك العاملي بعد احلرب الباردة ، فهل هو نظام حرية السوق و

                                                             
  . 25ھادي قبسیس ، مرجع سابق ، ص    (1)

 األمريكیـة عن ركائز السیاسـة الخارجیـة   " وارن كريستوفر "  األسبق األمريكيخطاب وزير الخارجیة : وثیقة   (2)
  . 254علیلي موني ، مرجع سابق ، ص : انظر ، 13/01/1993الجديدة في 
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أم ؟ ،  هنري كيسنجرن يكون عامل متعدد األقطاب كما يرى ؟ ، أم هو نظام يتجه أل فوكوياما
اجلغرافيـا   أم؟ ،  صامويل هنتنغتونأن الذي سيحدده هو صدام احلضارات كما يذهب إىل ذلك 

مشـكالت النمـو    ؟، أو انتشار أسلحة الدمار الشـامل و  ادوارد لوتراكاالقتصادية كما يرى 
  .(1)البيئة ؟  غرايف ووالدمي

إن تعدد التصورات للنظام الدويل يقابله تعدد التصورات للسياسـة اخلارجيـة األمريكيـة    
هذا يقودنا إىل التساؤل عن الكيفية اليت ستتعامل ا أهم  ، ووخيارات السلوك اخلارجي األمريكي

كز صنع دولة يف العامل مع التغريات اجلديدة اليت كانت هلا أثارها العميقة يف جعل القائمني على مرا
 بنـاء باقي اجلهات املؤثرة األخرى تأخذ يف اعتبارها ضـرورة   بنوك التفكري األمريكية و القرار و

من مث عرفت السياسـة اخلارجيـة    ، والواقع الدويل اجلديد ناسبة وتتصورات سليمة لتوجهات م
ساسـي  يف مستويات خمتلفة مشلـت بشـكل أ   األمريكية العديد من مظاهر التغري أو االستمرار و

  .التوجهات العامة للسياسة اخلارجية من جهة أخرى  النظرية من جهة و املرجعية الفكرية و
  :من حيث املرجعية الفكرية والنظرية : أوال 

االستراتيجيات العامـة هلـذه    أهم ما ميز السياسة اخلارجية األمريكية هو أن التوجهات و
 ،رية هلاالنظ متثل يف جمملها املرجعية الفكرية و لسياسة حتكمها جمموعة من اآلراء والتصورات اليت

ني بالسياسة اخلارجية األمريكية يف هذا اإلطار إىل ضرورة التمييز هتمغلب الدارسني املأيذهب  و
  : (2)بني تيارين أساسيني 

حيـث تقـوم   ) 1909-1901(  روزفلت تيودورالتيار الواقعي الذي برز مع الرئيس  
رؤيته للعالقات الدولية على فكرة أن الدول وحدات أنانية تدافع قبل كل شيء عـن مصـاحلها   

منطقـة  بالقوة إذا دعت الضرورة إىل ذلك ، وعلى الواليات املتحدة األمريكية أن تتدخل يف أي 
     ار الثاين فهو التيـار املثـايل  لتيأما ا. من أي ديد ميكن أن يصل إليها  من العامل حلماية مصاحلها

ينظر هذا األخري إىل العالقات  و ،)1921-1913(  نوويلس وودرو الذي ينسب إىل الرئيس و
        ، ادة احترام قواعـد القـانون الـدويل   الدولية وفق ما جيب أن يكون عليه الواقع الدويل من سي

ـ يوتعترب النقاط األربعة عشر الـيت قـدمها    ، وات السلمية واملتجانسة بني الدولالعالق و  نولس
  . 1918العاملية األوىل عام  بري الذي قام عليه السلم بعد احلراألساس الفك

                                                             
رضـا ھـالل ،   : ، ترجمـة   1776في مواجھة العـالم منـذ    أمريكا: الدولة الصلیبیة  رض المیعاد وأوالتر ماكدوجال ،    (1)

  . 12ص  .  2001الشروق، القاھرة ، مصر ،  دار. الطبعة الثانیة 
  . 43، مرجع سابق ، ص  صايجمصطفى : انظر   (2)
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بـني هـذين    تتراوحقد كانت السياسة اخلارجية األمريكية إىل غاية اية احلرب الباردة  و
،  ترومـان هنـري   بىن الواقعية املطلقة كما هو احلال بالنسبة ملرحلة الرئيس ت، فأحيانا تالتيارين

الذي انتـهج سياسـة التعـايش     جيمي كارتروأحيانا تعود إىل املثالية مثلما شهدته فترة حكم 
، وأحيانا أخرى جتمع بني الواقعية واملثالية كما هو احلال بالنسبة للسياسـة اخلارجيـة يف   السلمي

  . يغانرونالد رعهد 
أما بالنسبة ملا بعد احلرب الباردة فقد عرفت املرجعية الفكرية والنظرية للسياسية اخلارجيـة  

، وميكن أن منيز ثالث مدارس نظرية قا ملعطيات الواقع الدويل اجلديداألمريكية تطورات جديدة وف
اخلارجية خاصة مـن  كان هلا أثرها يف وضع األسس الفكرية لسياسة الواليات املتحدة األمريكية 

ذلك بناء على رؤى شاملة حول  و ،تلك أو خالل صناع القرار الذي ينتمون فكريا هلذه املدرسة
ديـدات والتحـديات   وطبيعة الته ،تصورها ملوقع الواليات املتحدة يف عامل ما بعد احلرب الباردة

ضمن هذه املسـتجدات ،  أولويات الواليات املتحدة يف النسق العاملي اجلديد  و والفرص اجلديدة 
  : وتتمثل هذه املدارس النظرية يف 

  أ ـ املدرسة الواقعية 
  ب ـ املدرسة الليربالية 

  .ج ـ املدرسة احملافظية اجلديدة 
  : أ ـ املدرسة الواقعية 

إىل أن الواقعية السياسة تبدو مبثابة التيار النظري الذي قامت عليـه   هنري كيسنجريذهب 
، كرب بعد اية احلرب الباردةأكل بش ، ونذ اية احلرب العاملية الثانيةمريكية مالسياسة اخلارجية األ

ذلك أن الواقعية السياسية كمدرسة واجتاه فكري حتمل يف طياا بوادر اهليمنة األمريكية علـى   و
العامل ، فالسياسة اخلارجية للواليات املتحدة األمريكية هي سياسة براغماتيـة متليهـا املصـلحة    

املصـلحة القوميـة     Bruce Jentelson بروس جنتلسـون وقد عرف  .(1)األمريكية 
القوة ، السـلم ، االزدهـار ، املبـادئ    األمريكية من خالل أربعة أهداف رئيسية تشمل فكرة 

، وتعترب القوة الضامن األساسي للعناصر األخرى املكونة للمصلحة القومية األمريكيـة ،  األمريكية

                                                             
  . 47ص  . 1992، الجزائر،  المؤسسة الوطنیة للفنون المطبعیة. ، الطبعة األولىالدولیة العالقات عبد العزيز جراد ،   (1)
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املقام األول جيـب أن   ن دور القوة يفإلكن يف ظل االضطراب والفوضى اليت متيز النظام الدويل ف
  . (1)من الدولة والعمل على احلفاظ على سيادا أيكون يف خدمة 

فرغم التربيرات األخالقية حلرب اخلليج الثانية على أا جاءت يف إطار حفظ األمن والسلم 
قد حتاول القيام مبناورات من  (*)دول أخرى  ردع العراق و يف املنطقة من خالل حترير الكويت و

هو تأكيد اهليمنـة   ل الغزو العراقي للكويت ، إال أن هناك جانب آخر لتفسري حرب اخلليج  وقبي
استقرار  احلفاظ على محاية املصاحل النفطية من خالل اإلقليمي ، و األمريكية على النظام الدويل و

،  جورج بوش من حلفاء أمريكا ، ويؤكد ذلك االنتماء الفكري الواقعي للرئيسأضمان و املنطقة 
فمباشرة عقب احلرب الباردة سادت بشكل واضح االستراتيجيات الواقعية من خالل سعيها حنـو  

  .تعظيم مصاحلها القومية كهدف ائي ألي سلوك أو موقف سياسي خارجي 
ن االستقرار الذي عرفته السياسة اخلارجية األمريكية ملا يقارب نصـف  إومن جانب آخر ف

أعقبه واقع جديد متاما كان أهم ما مييزه هو أن الواليـات   ،ديد السوفيييتوجود الته يف ظلقرن 
ن هذا إف waltzوالتز املتحدة أصبحت ال تواجه ديدا خطريا واضحا وحمددا ألمنها ، وحسب 

  (**)من القومي األمريكي ديدات لأل بمن جهة يعترب غياف: على سياسة البلد  ينالوضع له تأثري
من جهة أخـرى   جماال واسعا للواليات املتحدة يف صنع خيارات السياسة اخلارجية ، ويفسح أمراً 

عندما تتعرض بعـض املصـاحل    وية ، وزن تكون نأن غياب التهديد يسمح للسياسة اخلارجية بإف
  .(2)ن سياسة البلد تصبح غري ثابتة ومتشددة إللخطر ف ـحىت واحدة منها  و ـاحليوية األمريكية 

ومن مث كانت فكرة وجود العدو بالنسبة للواليات املتحدة األمريكية أمرا يف غاية األمهيـة  
يف سياق حديثه عـن مكانـة    waltz والتزالستقرار ووضوح سياستها اخلارجية ، لذا تساءل 

  :الواليات املتحدة بعد احلرب الباردة وقال 
                                                             
(1) M. David Cadier , La Politique Etrangère Des Etas –Unis Au Regard Des Théories Des Relations 
Internationales. Mémoire De Recherche , Institut De Toulouse , France . 2005  . p 45. 

بدأت الواليات المتحدة األمريكیة بعد الحرب الباردة  وفي ظل انتھاء توازن الرعب وتفكك االتحـاد السـوفییتي إلـى مجموعـة      (*)
كوريـا الشـمالیة ، لیبیـا ، العـراق ،      دويالت ، بدأت عملیة تصـفیة الحسـابات مـع الـدول الرافضـة للنمـوذج األمريكـي مثـل        

، مستعملة ھامش المناورة الذي تتمتع به كقوة عظمى وحیدة مقابل تراجع ھامش المناورة لدول الجنوب والكتلة ... السودان
كان  الشرقیة سابقا، فصارت ھذه الدول قد تختلف مع السیاسة األمريكیة لكنھا ومن الناحیة الواقعیة ال تستطیع معارضتھا كما

،  ، تطور السیاسة الدولیة في القرنین التاسع عشر والعشـرين محمد السید سلیم : انظر . الحال إبان الحرب الباردة 
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ــر  (**) ــوزان ذك ــاري ب ــن : ـ وھــو مخــتص بشــؤون األمــن القــومي ـ حــول ھــذا المفھــوم أن        Barry Buzanب مفھــوم األم

ــد        ــاب التحدي ــة ، ألن غی ــالغ الدالل ــا ب ــى مفھوم ــه يبق ــف ، لكن ــامض التعري ــى الصــیاغة الدقیقــة وغ ــى عصــیا عل القــومي يبق
ــوة        ــتخدام الق ــتراتیجي واس ــر االس ــعا للتنظی ــا واس ــكرية ھامش ــیة و العس ــة السیاس ــوفر للنخب ــر". ي ــلیمان م: أنظ ــذر س ، ن

ــرار األمريكــي   ــة األمــن القــومي و صــناعة الق ــاھیم،: دول ــي تفســیرات و مف ــارس . 325العــدد ، المســتقبل العرب م
    .30ص . 2006

  .40كینیث والتز ، مرجع سابق ، ص   (2)
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  ن القوة اليتمتشاة ؟ أل هل ستثري القوة املتفردة للواليات املتحدة ردود فعل" 
   (1)"كان املتحكم فيها خطر كامن على اآلخرين ليس هلا ما يوازيها أياً 
هو أمر يؤكد  ن توازن القوى من الركائز األساسية يف النظرية السياسية الواقعية وأ خاصة و

كأبرز منظري التيـار الـواقعي يف السياسـة     برجينسكي كيسنجر وعليه بشكل قوي كل من 
  .اخلارجية األمريكية 

أكثـر  ) بداية القرن العشـرين  ( يف الفترة األخرية  نسكييجبر كيسنجر ويبدو كل من  و
املبـادئ   اليت جتمع بني الفكر الـواقعي و  الواقعية الويلسونية: ـميال إىل ما يسميه فوكوياما ب

بات كيسنجر األخرية عندما يتساءل عن السياسة اخلارجية األمريكية هذا ما بدا يف كتا و املثالية،
  :ويقول 

سترشد السياسة اخلارجية األمريكية بـالقيم أو باملصـاحل ، أو باملثاليـة أو    تهل " 
يكمن التحدي احلقيقي يف دمج االثنني معـا ، إذ ال ميكـن لصـانع     الواقعية ، و

ل عن تقاليد التفوق االسـتثنائي الـذي   السياسة اخلارجية األمريكية اجلاد أن يغف
لكن ال يستطيع صانع السياسة األمريكي ، ركمت الدميقراطية األمريكية نفسها به 

فـاملوقع  : " ...مث يقـول  . (2)"أيضا أن يتجاهل الظروف اليت جيب أن تطبق فيها
الراجح الذي شغلته الواليات املتحدة يف العقد األخري من القرن العشـرين  الدويل 

جعلها املكون الذي ال غىن عنه لالستقرار الدويل ، فقد توسطت يف الرتاعـات يف  
بقع االضطراب الرئيسية إىل احلد الذي جعلها جزء ال يتجزأ من عملية الســالم 

  .(3)فــي الشـرق األوسط 
سنجر للسياسة اخلارجية األمريكية سواء كمنظر أو كخبري متمـرس يف  والواقع أن رؤية كي

الشؤون الدبلوماسية للواليات املتحدة متزج بني العنف والتهديد من جهة ، وبني الدبلوماسية مـن  
تلخيص  إبراهيم غرايبةقد حاول األستاذ  ، وتنال الدبلوماسية مصداقية واقعية جهة أخرى حبيث

  :الدبلوماسية يف ثالثة نقاط هي  كيسنجرإستراتيجية 

                                                             
  . 39نفس المرجع ، ص     (1)
: ترجمـة  ،العشـرين  قرن الحادي ولل دبلوماسیةنحو : سیاسة خارجیة  إلىمريكا أھل تحتاج ھنري كیسنجر ،     (2)

  .10ص  .2003دار الكتاب العربي، بیروت، . عمر األيوبي، الطبعة الثانیة
  . 07نفس المرجع ، ص     (3)
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خيرج منها اجلميع يف  كي يكون مث سالم ال بد أن تكون هناك تسوية قائمة على التفاوض -
  .حالة توازن

  .منفذا لسالم مشرف ا متنحه قدرا وإمن ، وتسحق املهزوم أو تبيده ة جيب أالَّالقوة املنتصر -
  .(1)أفضل ضمان للسالم و التوازن  -
فينطلق يف رؤيته ملوقع الواليات املتحدة األمريكية بعد احلـرب   برجينسكي: ـلبة ما بالنسأ

الباردة من زاوية أن الدور األمريكي ينبع من احلقيقتني احملوريتني اجلديدتني هلذه الفترة اجلديـدة  
التفاعل الدويل الغـري   ، و) من حيث املكانة الدولية خاصة ( سبوقة املالقوة األمريكية غري : ومها 

، حيث يرى أن ايار الكتلة الشرقية هلا تداعيات متعددة املستويات على السياسـة   (2)املسبوق 
فاملتغري العاملي األساسي الذي تولد من سقوط القطب  ،(*) وراسياأالعاملية أمهها الفراغ احلاصل يف 

فمن ناحية الفرص أصبحت أمريكـا   ديدات للواليات املتحدة األمريكية ، اآلخر خلق فرصا و
أن تبقى القـوة العظمـى احلقيقيـة    ـ نسكي  يجرحسب ب ـهذا يتيح هلا   القطب األوحد ، و

من ناحية أخرى أصبحت رقعة الصراع مع الدول الطاحمة  الوحيدة خالل جيل قادم على األقل ، و
نـا فقـد أبـرزت    من ه ، و أوراسيامتتد على مدى  للتحول إىل قوى كربى أو عظمى أوسع و

    ذ صارت ساحة الصراع متعددة الالعبني ومتداخلـة املعـادالت ،   إالتحوالت حتديات جديدة ، 
رغم أن الواليات املتحدة هي القوة األرجح لكنها ال متلك كلية السلطة ، فهي حتتاج إىل  لذا و و

 أوراسـيا كالت إستراتيجية تلحظ ضرورة التعاون مع اآلخرين يف التعاطي بنجاح خاصة مع مش
  .(3)الكامنة 
إىل أن على الواليات املتحدة أن ختتـار بـني   "  االختيار" يف كتابه  نسكييبرجيذهب  و

من بني هذين اخليارين يرى أن البديل هو التعاون مع القوى  قيادة العامل ، و السيطرة على العامل و
املعضالت املتفاقمة بالشـراكة   حل األزمات و األخرى خاصة أوروبا لفرض االستقرار يف العامل و

صاحل القيـادة األمريكيـة   مع القوى اإلقليمية املناسبة اليت تسمح بالتنازل عن جزء من سيادا ل

                                                             
  . 76ھادي قبسیس ، مرجع سابق ، ص     (1)
دار  . األولـى ، الطبعـة   األيـوبي عمـر  : ، ترجمة  قیادة العالم أمالسیطرة على العالم : نسكي ، االختیار یجرزبیغنیو ب    (2)

  .151ص .  2004الكتاب العربي، بیروت ، 
الیابان ،  ، روسیا ، الصین و األوروبياالتحاد  :أساسيالمنطقة الجغرافیة التي تضم بشكل  أوراسیا: ـب برجینسكييقصد (*)

ــه الشــھیر    ــة محــور كتاب ــت ھــذه المنطق ــرى  " وكان ــة الشــطرنج الكب ــیطرة : رقع ــةالس ــا  األمريكی ــا  وم ــب علیھ يترت
دة مـن وجھـة نظـر    فـي المرحلـة الجديـ   األمريكیـة  الذي حاول فیه مقاربة مكانة ودور الواليـات المتحـدة    و ،"  استراتیجیاجیو

  .جیواستراتیجیة 
  

  .105-104ھادي قبسیس ، مرجع سابق ، ص ص     (3)
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لضامن األساسي ن القوة األمريكية اليت تؤكد بشكل بارز على سيادة األمة قد أصبحت ا، ألالعاملية
القـوى احملركـة    القوة األمريكية و ـ  نسكييجبركما يقول ـ ستطمح   ، ولالستقرار العاملي

احلض على الظهور التدرجيي تمع عاملي ذي إىل  –وفق هذه النظرة  –االجتماعية األمريكية معا 
ىل جعـل أمريكـا   إا فقد جيران العامل حنو الفوضى وماستخدامه يءإذا ما أس مصاحل مشتركة ، و

  .(1)حماصرة 

  : ب ـ املدرسة الليربالية 
الطريقة اليت أديرت ا أزمة اخلليج الثانية إىل األذهان إعادة طرح أفكـار املدرسـة   أعادت 

ذلك نظرا لدور األمم املتحدة اليت كانت مصـدر   الدميقراطي ، و الليربالية بنهجيها املؤسسايت و
جل حترير الكويت ، ومن جهة أخرى بـروز الواليـات املتحـدة    أقرار التدخل ضد العراق من 

احلرب علـى   للتحالف الدويل و اقيادمن خالل اليت تعترب راعية الدميقراطية يف العامل  األمريكية
ن حرب اخللـيج  أب ـورغم انتمائه للمدرسة الواقعية   آنذاك ـقد أعلن الرئيس بوش   العراق ، و

حـل  : النظام العاملي احلديد هـو   هذا ي فكرة نظام دويل جديد ، وحمتوىهتتعلق بفكرة كبرية 
ازعات الدولية بالطرق السلمية ، والتضامن ضد العدوان ، وتقليص للترسانات النوويـة  للمن

إعـادة   ن هناك مثالية جديدة و، وكأ(2) وإخضاعها للمراقبة ، واملعاملة العادلة جلميع الشعوب
مع هذا احلدث احتفل زعماء العامل بانتصار القانون  لطرح املبادئ الويلسونية يف قالب جديد ، و

ممـا ميهـد ملرحلـة     ـولو مؤقتا وشكليا   ـالدويل على القوة ، وباستعادة األمم املتحدة هليبتها  
  .(3)جديدة من التعايش احلقيقي القادر على حفظ السالم 

انتصـار  كان هذا التصور مبين على أساس أن انتصار الوليات املتحـدة األمريكيـة هـو    
يف املرحلـة   (*) السالم الـدميقراطي  فكرة مبشر بازدهار النظرية الليربالية وخاصة للدميقراطية و

من  ـأطروحة اية التاريخ  ضمن  ـ فوكويامااجلديدة للسياسة اخلارجية األمريكية ، وقد كان 
مـن   ،األوائل الذين قالوا بسيادة النموذج الليربايل الغريب على دول العامل الراغبة يف الدميقراطيـة 

ج لفكـرة  وينينيات شهد العامل من خالل الترخالل الترويج للنموذج األمريكي ، فمنذ اية الثما
أحيانا فرض تبين الدميقراطية كنظام سياسي جيب أن يسود مجيع دول  النظام الدويل اجلديد رغبة و

                                                             
  . 07نسكي ، مرجع سابق ، ص یجزبیغنیو بر   (1)
اإلمـارات   .الطبعـة األولـى   ،مركـز الخلـیج لألبحـاث   :  ترجمـة  ،عولمة السیاسة العالمیـة سمیث ، فستی و  جون بیلیس  (2)

  . 326ص ،  2000العربیة المتحدة، دبي، 
  . 127رسیل میرل ، مرجع سابق ، ص ما  (3)
  . 430-428ستیف سمیث ، مرجع سابق ،ص ص  جون بیلیس و: في. نظرية السالم الديمقراطي ،تیموثي دن: انظر  (*)
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أن تصبح مبثابة املعـادل  الغربية هنا يراد للدميقراطية الليربالية  العامل مبا فيها أقطار العامل العريب ، و
 قد نشطت السياسة اخلارجية األمريكية ، و (1) الطبيعي للنظام الدويل اجلديد وفق الرغبة األمريكية

لكن أيضـا يف   بعد احلرب الباردة بشكل كبري ليس فقط يف جمال الترويج للدميقراطية الليربالية ، و
مساندة عمليات التحول الدميقراطي أو االنتقال إىل الدميقراطية يف البلدان اليت كانت تشكل الكتلة 

  .السوفييتية 
يف إطار ازدهار التوجه الليربايل الدميقراطي يف السياسة اخلارجية األمريكيـة مـع جمـيء     و

أمام جلنـة العالقـات    وارن كريستوفر، حدد وزير اخلارجية  نتونيبيل كلالرئيس الدميقراطي 
  : اخلارجية مبجلس الشيوخ األمريكي ركائز السياسة اخلارجية األمريكية يف ثالثة نقاط رئيسية هي 

  .دفع مقام األمن االقتصادي األمريكي ليكون هدفا أوليا يف السياسة اخلارجية األمريكية  ـ
تكيف القوات لتصبح مالئمة للتعامـل مـع    ـ احلفاظ على القوة العسكرية األمريكية و

  .التحديات األمنية اجلديدة 
  .(2)ـ تنظيم السياسة اخلارجية حول حمور دعم انتشار الدميقراطية واحترام حقوق اإلنسان 

وميدانيا تعترب أفضل مرحلة اقتصادية للواليات املتحدة األمريكية تلك اليت عرفـت جمـيء   
ز منذ اية احلرب العاملية الثانية ، حيث متكن من حتويل العج كلينتوناحلكومة الدميقراطية يف عهد 

مليـار دوالر فـائض    113مليار دوالر، إىل أكثر من  400من  1999االقتصادي املتوقع سنة 
بناء على ذلك ينظر إىل هذه املرحلة على أا أهم مرحلة بالنسبة للمدرسة االقتصـادية يف   ، و(3)

 ، خلارجيةة االنظرية الليربالية اليت ترى بأولوية وفعالية العامل االقتصادي كأهم وأجنع أدوات السياس
األهداف املشتركة مع األطراف الفاعلة يف اتمع الـدويل ، بـل إن    و لتحقيق املصاحل القومية 

الفوضى املوجودة بشكل متأصل يف النظام الدويل ميكن ختفيضها تدرجييا عن طريق إدخال القـيم  
  .(4)واملعايري الليربالية 

أو  ةاألمريكية يتعامل مـع فكـر    للسياسة اخلارجيةجتدر اإلشارة إىل أن النهج الليربايل  و
، فهي تتجاوب مع الدميقراطية األول هو اعتبار املصاحل :عتبارينعملية نشر الدميقراطية يف حدود ا

                                                             
الـوطن   إزاء األمريكیـة توجھـات السیاسـة الخارجیـة     الديمقراطیة اللیبرالیة في مركبات وعامر حسن فیاض ،    (1)

  .154، ص 2000نوفمبر .  261، العدد المستقبل العربي  ،  العربي
  .155نفس المرجع السابق ، ص    (2)

فـي   كـي ياألمر، دراسة حالـة تـدخل    األمريكیةسة الخارجیة یامفھوم الحرب العادلة في السملیكة قادري ،    (3)
-2008جامعة الحاج لخضر، باتنـة ،  . واإلستراتیجیة،مذكرة مقدمة لنیل شھادة الماجستیر في العالقات الدولیة 2003العراق 

  .68-67، ص ص  2009
(4)  M. David Cadier , Op.Cit.P79. 
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بقدر ما خيدم مصاحلها ، أي بالقدر الذي تتطابق فيه مع وجود اقتصاد رأمسايل قائم على أسـاس  
ب مع الدميقراطية بالقدر الذي تتطابق فيه مع منوذجها اخلـاص  الثاين أا تتجاو السوق احلرة ، و

 ، و (1)السوق احلـرة   الذي يتناغم بدوره مع متطلبات االقتصاد الرأمسايل و ، و (*) بالدميقراطية
هذا النمط هو الكفيل بإجياد عامل من الدميقراطيات غري املتصارعة كبداية حنو حتقيق السالم العاملي 

مع بعض ـ ن الدميقراطيات  ىل أإ Samuel Hantington صامويل هنتنغتونقد ذهب  ، و
حبسـب درجـة    ال تتصارع مع دميقراطيات أخـرى، و  ـ  االستثناءات غري املهمة أو الشكلية

هذه  و،  (2)لم يف العامل انتشار الس ن توسع الدميقراطيات يعين توسيع وإاستمرارية هذه الظاهرة ف
  .نظرية السالم الدميقراطي يف السياسة اخلارجية األمريكيةهي الفكرة اجلوهرية يف 

  )  conservatism-Neo: ( ج ـ املدرسة احملافظية اجلديدة 
ـ  ، نتونيبيل كل و جورج بوشرؤية نقدية حلقبيت ب (**) تنظر مدرسة احملافظني اجلدد اق يوذلك يف س

إستراتيجية أمريكية أكثر فعالية يف هذه املرحلة ، رؤية هذه املدرسة لعامل ما بعد احلرب الباردة ، وكيفية رسم 
 إدراكها ملوقعهـا ، و  كانت فترة فقدان أمريكا لرؤيتها و 2001إىل غاية  1991حيث ترى أن املرحلة من 

يقصـد   ، و(3)يت يفرزها ايار االحتاد السوفيأاملتوقعة اليت  املخاطر احلقيقية و ذلك نتيجة عدم إدراك الفرص و
احملافظون اجلدد بفقدان أمريكا لرؤيتها وموقعها أن هذه األخرية مل تعرف بعد التحدي احلقيقي أو بـاألحرى  
العدو احلقيقي الذي ميكن أن يهدد مصاحلها بعد غياب العدو االستراتيجي التقليدي الذي عرفتـه يف فتـرة   

ميخائيـل  ري الـرئيس السـوفيييت   كـبري مستشـا   ـ رباتوفأجورجي  كان قد و ، (***)احلرب الباردة 
نفعل شيئا رهيبا لكم ، حنن حنـرمكم مـن   حنن : " قائال  1987قد حذر األمريكيني عام  ـ غورباتشوف

فترة البحـث    2001سبتمرب  11أحداث  غاية ، لذا اعتربت الفترة من اية احلرب الباردة إىل(4)"  ..عدو
                                                             

 أنحینما يبدو  " :ي التعامل الديمقراطیة في العالمف األمريكیةفي تعلیقه على ازدواجیة المعايیر  نعوم تشومسكييقول   (*)
عندما تصطدم مع  أما، ، تقوم الواليات المتحدة بنشر الديمقراطیةألمريكااالقتصادية  و األمنیةالديمقراطیة تنسجم مع المصالح 

  .53 - 52، ص ص ھادي قبسیس، مرجع سابق: انظر  .تماما إنكارھايتم  ناأحیا أو، تفقد قیمتھا فإنھابارزة  مصالحھا بصفة
  . 159عامر حسن فیاض ، مرجع سابق ص    (1)
  .58محمد سعدي ، مرجع سابق ، ص    (2)
، تتضمن ھذه الدراسة التعريف  األمريكیةعالقتھم بالسیاسة الخارجیة  و المحافظین الجددھناك دراسة مفصلة عن تیار  (**)

: انظر ھذه الدراسة في  .المدرسة ھذه برز مفكري أكذا  ، و أھدافھم و أفكارھم ألھم، والعالقة مع الیھود ، مع مسح النشأة و
تحديات في عالم :  اإلسالميمستقبل العالم : ، في  األمريكيالمحافظون الجدد والمستقبل عبد العزيز كامل،

  .366-329ص ص ، . 2004الرياض ،  . األولىالثاني ، الطبعة  اإلصدار،  استراتیجي يصدر عن مجلة البیان تقريرمتغیر ، 
  

  .24ھادي قبسیس ، مرجع سابق ، ص    (3)
فھل يقود ...نتائج ايجابیة  إحداثتستطیع  األقلكانت الحرب في بعض الظروف على  إذا: "  صامويل ھنتنغتونيقول   (***)

يشجع التفرقة  ،غیاب عدو خارجي أن إلىالتاريخیة  األدلة ونتائج سلبیة بالمقارنة ؟ ، تشیر النظرية االجتماعیة  إلىالسلم 
كما في  أمريكانة الھويات القومیة الفرعیة في نھاية الحرب الباردة زادت من فت واضمحالل  أنالداخلیة ، فلیس من المفاجئ 

  . " حكومة وطنیة قوية ، والى امة مترابطة موحدة  إلى، فغیاب تھديد خارجي خطیر يقلص الحاجة  األخرىالعديد من البلدان 
حسام الدين خضور ، الطبعة  :، ترجمة األمريكیةالتحديات التي تواجه الھوية : من نحن؟ صامويل ھنتنغتون ، : انظر 

  .66 ص .2005سوريا ،  ،للنشر ، دمشق الرأيدار  . األولى
  .264، ص نفس المرجع   (4)
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الذي ميكن ألمريكا "  خراآل"  هنتنغتونو كما يسميه أ ـ، بشرط أن يكون هذا العدو  عن عدو
راسـخة   أن يكون ذا طبيعة أيديولوجية قوية وتستند إىل تقاليد عريقة و ـأن تعرف نفسها ضده  

طرح كبديل منافس يهدد ويضاهي القيم الليربالية واحلضارة الغربية اليت تقودهـا  يحبيث ميكن أن 
  .الواليات املتحدة األمريكية 

 :    هذه املدرسة لفكرة العدو اجلديد منذ اية احلرب الباردة من خـالل أطـروحيت   أسست
، حيث وجد أصحاا يف اإلسالم العدو البديل لالحتاد "  صدام احلضارات" و "  اية التاريخ" 

صـحيح أن  : " يقول فوكوياما  .السوفيييت الذي ميكن أن يشكل ديدا على املصاحل األمريكية 
نه لـه  أ الشيوعية ، و ن الليربالية وأنه شأمتماسكة ، ش منسقة و ) أيديولوجية( اإلسالم يشكل 

االجتماعية ، كذلك فان لإلسالم  نظريته املتصلة بالعدالة السياسية و معايريه األخالقية اخلاصة به و
من االنتصار على الدميقراطية الليربالية يف أحناء  قد متكن اإلسالم جاذبية ميكن أن تكون عاملية ، و

شكل ذلك خطرا على املمارسات الليربالية حىت يف الدول اليت مل يصل فيهـا   كثرية من العامل ، و
  .(1)إىل السلطة السياسية بصورة مباشرة 

تصور عام مفاده أن احلضارات  من صدام احلضاراتحول  تهيف فكر هينتغتون كما ينطلق
فعال يف خريطة السياسة الدولية ، فحسب رأيـه   سوف تضطلع يف املستقبل القريب بدور مؤثر و

ن اتمع أالعالقات الدولية يدفع إىل االعتقاد ب صريورةن االجتاه العام يف أمثة مؤشرات كثرية تفيد ب
اليت تتميز برؤية وقيم خاصـة   ، واحلضارات الدويل يسري يف اجتاه التبلور أو التهيكل على أساس

يشكل املصدر الرئيسي للرتاعات واحلروب س هذا الذي سيحكم السياسة الدولية  و بكل منها ، و
الذي سـيكون   قد ركز بشكل الفت على الصدام بني اإلسالم والغرب و يف السنوات املقبلة ، و

  . (2)أكثر حدة ودموية 
حبـث   ـحسب احملافظني اجلدد   ـأى أسامة بن الدن   2001سبتمرب  11بعد أحداث  

 أفغانسـتان واليت تبعتها احلـرب علـى    واشنطن نيويورك وأمريكا عن عدو ، فاهلجمات على 
عت الواليات املتحدة األمريكية دائرـا دون  اليت وس (*)احلرب العاملية على اإلرهاب ، مث والعراق

عـدو  ) اجلهـادي (املؤكد هو جعل اإلسالم  أن ، غريمتفق عليه لإلرهاب حتديد مفهوم واضح و
                                                             

  .18علیلي موني ، مرجع سابق ، ص    (1)
  .14-13د سعدي ، مرجع سابق ، ص ص محم   (2)
غنى باعتبارھا العنصر الذي ال  األمريكیةالسائدة ، ودور القوة  األمريكیةيوجد بديل واقعي للھیمنة  ال:"  نسكيیبرجيقول   (*)

الوحیدة في العالم ،  و األولىفھي القوة العظمى : العالمي ، لكن تواجه الواليات المتحدة مفارقة فريدة من نوعھا  لألمنعنه 
نیـو  زبیغ: انظـر  ...."بكثیـر   أمريكـا بشكل متزايد بالتھديدات النابعة مـن مصـادر معاديـة اضـعف مـن       األمريكیونومع ذلك ينشغل 

  .08نسكي ، مرجع سابق ، ص یجبر



 الفصل الثاني ـــ السياسة الخارجية األمريكية و الصراع العربي اإلسرائيلي في إطار تغيرات ما بعد الحرب الباردة

[83] 
 

يف إطـار السـعي    كراومثـر من جهته يؤكد  و .(1)العشرين  أمريكا األول يف القرن احلادي و
بداية نشر الدميقراطيـة   اإلطاحة باألصولية و " :أن قائال األمريكي للسيطرة على الشرق األوسط
 ،العـدو الوجـودي اجلديـد    التهديد اجلديد للحرية ، وهلما تأثري حاسم يف حربنا العاملية على 

التوتاليتارية العربية اإلسالمية اليت هددتنا بكال شكليها العلماين والديين طول ربع القرن املاضي منذ 
هي مرحلـة  )  2001اىل 1993(، على اعتبار أن املرحلة من (2)"  1979عام  ثورة اخلميين

-09-11للمحافظني اجلدد الذين وجدوا الفرصة املناسبة  بعد تنامي اإلرهاب اإلسالمي بالنسبة 
تكـريس   ، و بـوش  .و.جللتموقع يف مراكز صنع القرار األمريكي من خـالل إدارة   2001

  .تصورام ملا جيب أن تكون عليه السياسة اخلارجية األمريكية يف املرحلة اجلديدة  أفكارهم و

النظرية اليت تطرقنا إليها  يثبت أن املرجعيات الفكرية وإن واقع السياسة اخلارجية األمريكية 
يف بلورة  -وبنسب متفاوتة ماإىل حد  -مجيعها هلا أثرها )الواقعية ، الليربالية ، احملافظية اجلديدة (

سواء من حيث الواقع العملي كما هو احلال بالنسبة للسياسة الواقعيـة   ،اإلطار العام هلذه السياسة
هيمنة فريـق احملـافظني    و بيل كلينتونالتوجه الليربايل يف فترة  و بوش جورج ترةاألمريكية يف ف

، أو من حيث مكانة هـذه   جورج وولكر بوشاجلدد على السياسة اخلارجية األمريكية يف فترة 
الرؤى النظرية كإطار تربيري لتوجهات السياسة اخلارجية األمريكية اجلديدة خاصـة التربيـرات   

 .الليربالية 

  التوجهات اجلديدة للسياسة اخلارجية األمريكية : ثانيا 
 تراوحت توجهات السياسة اخلارجية األمريكية بعد احلرب الباردة بني التوجـه االنعـزايل   

ـ  حتمل أعباء العامل املكلفـة ، و  السياسة التدخلية و نالذي يرى بضرورة التراجع ع اجلديد  نيب
اهلادف إىل ضرورة القيام بالدور العـاملي املنـوط بالواليـات    ) نظريا ( التوجه التدخلي الليربايل 

القـيم   عوملة حقـوق اإلنسـان و   املتحدة األمريكية من خالل عميلة تعميم نشر الدميقراطية و
جيمـع بـني    براغمايتخر آبني هذين التوجهني برز توجه  االلتزام بالدفاع عنها ، و األمريكية و

يقول بإمكانية حتقيق أهداف الرتعة االنعزاليـة يف إطـار    اللربالية والتدخلية  االنعزالية اجلديدة و
  .السياسة التدخلية 
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  ) Isolationism-Neo(أ ـ التوجه االنعزايل اجلديد 
ينبع هذا التوجه يف السياسة اخلارجية األمريكية من اعتبار أن الواليات املتحدة األمريكية بعد 

ما كلفهـا   بعد االنتشار العاملي الواسع النطاق و من صراع احلرب الباردة منتصرة ، و خروجها
مليار دوالر ، أضف إىل ذلـك   330جتاوز  حيثذلك من عجز يف امليزانية مع بداية التسعينات 

ار تفاقم املشاكل الداخلية كانتش عن نفقات التسلح أثناء احلرب الباردة ، و ةارتفاع املديونية الناجت
غريه جعل العديـد   ، كل هذا و ...غريها من اآلفات االجتماعية املخدرات و العنف و اجلرمية و

قد  حان وقت العودة إىل الداخل ، و من األمريكيني يعتربون أن مهمة بالدهم اخلارجية قد متت و
 Come to home" عودي إىل البيت أمريكا : " ظهرت يف هذا اإلطار عدة شعارات منها 

america  " أمريكا أوال"  و  America first  " ،ن تتراجع عـن  أذلك للمطالبة ب و
ن احلاجة املاسـة أل  كما قلنا ـ ثقل االلتزامات اخلارجية و ـ بسبب   الدركي العامليلعب دور 

األسـبق  األمريكـي  قد أشار الرئيس  ، و(1)ىل حل املشاكل الداخلية إاجلهود و االهتمام  يتوجه
أصحاب الرتعة االنعزالية اجلديـدة  توجهات إىل "  الفرصة الساحنة" يف كتابه  نيكسونريتشارد 

  :بقوله
انتهاء  احلرية ، و انتصار الدميقراطية و يرى أنصار هذا التيار أن ايار الشيوعية و"

، ريكي العسكري لردع املثل املضادةاحلرب الباردة قد قضى على مهمة التنافس األم
ن احلكومات الدميقراطية أصبحت مقبولة يف العـامل  أ االقتصادي وكما أن التفوق 

ن التفـوق التكنولـوجي ولـيس    أ مجع كبديل للدكتاتورية واحلكم الشمويل ، وأ
، ألفكار هو الذي يدور حوله العاملليس ا السيطرة على األسواق و العسكري ، و

  . (2) " ن على أمريكا أن تعود إىل بلدهاإمن مث ف و
وهو من املؤيدين بشدة لفكـرة   Carpenter كاربنترقد ذهب بعض املفكرين مثل  و

نه يتعني على أ عترب األول واألقدم تارخييا ـ إىل عودة الواليات املتحدة إىل التوجه االنعزايل الذي ي
ذلك انطالقا من  ، و(3)أمريكا أن تصدر إعالن استقالل استراتيجي يف عامل ما بعد احلرب الباردة 

مناقشة التكاليف االقتصادية لسياسة أمنية عاملية للواليات املتحدة ، فقد قـدرت املبـالغ الـيت    
بليون دوالر ، فيما قارب املبلـغ التقـديري    10 :ـخصصت لتمويل هجوم عاصفة الصحراء ب
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يف وقت كان قد سئل يف بدايـة  ، (1)بليون دوالر  60 :ـلتمويل شهر من احلرب ضد العراق ب
االقتصاديني األمريكيني حول توقعام خالل عقد  ن شخصا من كبار السياسيني ومخسو 1990

بيـل   يف نفس السياق اعترب فتركزت اهتمامام حول حمورية العامل االقتصادي ، و ،التسعينات
آنذاك ـ أن االقتصاد سيشكل بالنسـبة للواليـات املتحـدة      اركنسوـ حاكم والية كلينتون 

  .(2) االجتماعية داث قفزة تارخيية يف جماالت احلياة اإلنسانية وإلح  األمريكية موردا
يف برناجمه االنتخايب على ضرورة الرجوع إىل االهتمـام   بيل كلينتونكان قد أدى تركيز  و

رغـم   جورج بـوش إىل فوزه يف انتخابات الرئاسة على حساب  ،باألوضاع الداخلية األمريكية
له داللة علـى  ميكن أن تكون  هذا ما رب اخلليج الثانية ، والنجاح الذي حققه هذا األخري يف ح

  .ميل اجلمهور األمريكي حنو هذا التوجه
هو األمر الذي  من جهة أخرى يالحظ أن اللربالية تلتقي مع الواقعية يف االنعزالية اجلديدة و

 يرى    كما  و،   American Exeptionalismحد أوجه االستثنائية األمريكية أيشكل 
ن االنعزالية اجلديدة تنطوي علـى مقاربـة خاصـة لالشـتباكات     إف  Mc Grew ماك غرو

ن غـري أ  .(3)على اهتمام جديد لالنبعاث االقتصادي واالجتماعي داخل أمريكـا   العسكرية و
العراق ، الصـومال ، البوسـنة ،   ( ا الواليات املتحدة بعد احلرب الباردة التدخالت اليت قامت 

أو سـلبيا   سواء اجيابيا بتقدمي املسـاعدات ـ عسكريا ناهيك عن التدخل اقتصاديا  ..) كوسوفو 
نه أن يعكس مدى هشاشة تأثري الفكر االنعزايل علـى واقـع   أمن ش ـبفرض عقوبات اقتصادية  

  .يكية السياسة اخلارجية األمر

  : ب ـ التوجه التدخلي الليربايل 
  :يقول الرئيس األسبق ريتشارد نيكسون 

، ة هي الواليات املتحدة األمريكيةال قوة عظمى واحدإ هيف عامل ليس ب اآلننعيش " 
ن إ...، علينا أن نعيد تشكيل سياساتنا اخلارجية لكي تتالءم مع الوضع اجلديـد   و

عودي إىل بلدك يا ( أمريكا ختسر كثريا لو اتبعت النصيحة اليت ينادي ا االنعزاليون 
األيديولوجية اليت جتري  العسكرية و االقتصادية و ن التغريات السياسية وإ ،) أمريكا
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حتدياتـه   انصرافنا عن املشاركة يف اال الدويل و يف العامل بسرعة تؤثر يف بلدنا ، و
سـيطرة دوليـة مـرة     قد تظهر مستقبال دولة هلا نفوذ و نا غاليا ، وقد يكلفنا مث

ن رفاهيتنا تعتمد على السالم العاملي ، أضف إىل ذلك أن انعزالنا خيالف إ، ...أخرى
هذا ال يعـين   و ،مجعأمعتقداتنا الدينية اليت تدعو إىل نشر الفضيلة يف العامل  مثلنا و

لكن علينا استخدام كل  برية يف العامل ، وك نتدخل يف كل صغرية و أننا جيب ـنأ
    العدل يف البالد اليت يهمنـا أمرهـا   إمكانياتنا كدولة عظمى وحيدة حلماية احلرية و

  .(1).."هي مفيدة لنا  و
إن اية احلرب الباردة بالنسبة ألصحاب هذا التوجه ليست كما يرى االنعزاليـون اجلـدد   

مشل أ سياسة خارجية أوسع نطاقا و بل هي بداية لدور جديد وانتهاء للدور األمريكي اخلارجي ، 
تعزيز األمن العسكري بالقوة العسكرية القـادرة علـى    من حيث حتقيق األهداف اإلستراتيجية و

دعم الدميقراطية الليربالية يف  تشجيع و ، ويف العامل ةالتواجد احلاسم يف الوقت املناسب يف أي منطق
ي خلفـه  مأل الفراغ الـذ  و ،غياب النظري املنافس منل على االستفادة ديدة ضمن العمالدول اجل

     غلب سياسات األمن القـومي األمريكـي  أمر لقد جسدت يف واقع األ و ،ايار االحتاد السوفيييت
ـ   ،السلوكات اخلارجية األمريكية هذا الدور منذ اية التسعينات و طق امن خالل تدخلـها يف من

يـدة  دمـربرات ج  مازالت أمريكا يف كل مرة تبحث عن هدف جديد و و ،متعددة من العامل 
حىت فيما يتعلق بالقضايا الداخلية لـبعض   و ،لتوسيع نطاق سياساا التدخلية على املستوى العاملي

     حماية حقـوق اإلنسـان   ك (*)ائع متعددة ترتبط مبفهومها اخلاص بالدميقراطية العاملية ذرالدول ب
حىت تصل يف األخري إىل منط واسـع   ،...مكافحة اإلرهاب حقوق األقليات و مة واحلريات العا و

  .األنظمة اليت تتوافق مع مصاحلها من احلكومات و
اليت  ، وهات األمن القومي اجلديدةه التدخلي اجلديد املبين على توجن التوجأمن الواضح  و

ـ  االقتصادي وحتقيق االزدهار  جتمع بني التفوق العسكري العاملي و اقتصـاد   و ةتعزيز الدميقراطي
 يتوخى تعهدا على غرار تعهد الهو فال ينطوي على التزام مفتوح للتدخل العسكري ،  السوق ، و

، بل على العكس جيب أن جتمع (2) " حتمل أي عبء ودفع أي مثن: " بـ  نيديكجون الرئيس 
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هب جديد للسياسة اخلارجية األمريكية يضمن املثالية ، أي مذ السياسة التدخلية بني الرباغماتية و
ة احلرب البادرة ، مع التقليـل  يواليات املتحدة لعب الدور العاملي القيادي الذي اكتسبته بعد الل

  من تكاليف القيام ذا العبء مبنح بعض الدول الكربى مسؤوليات خمتلفة لتتقاسم معها األعبـاء  
حتقق األهداف اجلديـدة   متيازات القدمية واالفهي سياسة حتافظ على  نإذ .التكاليف اخلارجية  و

  .(1)حسب أولويات املرحلة 
إن التعاطي األمريكي مع واقع التحوالت أو التغريات الدولية اجلديدة سـواء مـن حيـث    

املمارسات العمليـة يف إطـار السياسـة     من حيث التوجهات و وأالنظرية  املرجعيات الفكرية و
املرونة اليت تتمتع ـا الواليـات املتحـدة يف     يكشف لنا مدى القدرة على التكيف و ،اخلارجية

قد أولويات الواقع الدويل اجلديدة ، حيث جند أن الواقعيني  سياستها اخلارجية استجابة ملتطلبات و
يون يتبىن االنعزال قد يسلك الليرباليون سلوكات واقعية ، كما توجهات مثالية و يتبنون سياسات و
  . للسياسة اخلارجية األمريكية احملصلة هي اخلاصية الرباغماتية سياسات تدخلية و

 ملثالية وبا تلتقي الواقعيةأين  :هي قد كانت و مازالت معضلة السياسة اخلارجية األمريكية و
لكن االستثنائية األمريكية دائما هي تناقض  االنعزالية ؟ و أومىت ختتار التوسعية  العاملية بالقومية ؟ و

  .(2)السياسة اخلارجية األمريكية 

  :بالنسبة للصراع العريب اإلسرائيلي : املطلب الثاين 
اليت عرفتها مرحلة ما  ةيعتمد فهم الصراع العريب اإلسرائيلي يف ظل التغريات الدولية اجلديد

بعد احلرب الباردة مبختلف تداعياا على فهم جمموعة من االرتباطات اجلوهرية بـني اجلوانـب   
ميكن حتديد الزوايا املتعددة هلذه الرؤيـة   و ،التغريات اجلديدة املتعددة للصراع العريب اإلسرائيلي و

  :بالنظر إىل إمجاال 
      باشرة يف الصراع من حيـث األهـداف  املغري  باشرة والتطورات املتعلقة باألطراف امل -1

مفهوم جديد انطالقـا مـن    تأثري ذلك على بلورة تصور و السياسات العملية ، و األولويات و و
  .وجود واقع جديد هلذا الصراع 

موقع اجلانبني العريب  اإلقليمية اجلديدة و النظر إىل الصراع من زاوية التوازنات الدولية و -2
  .اإلسرائيلي من ذلك  و
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قضية الصراع بصـفة   الرؤية اخلاصة للواليات املتحدة للمنطقة ككل و و ةتطور العالق -3
دورهـا والتزامهـا    و ،قطب عامليكذلك بالنظر إىل موقعها اجلديد يف النظام الدويل  خاصة ، و

تيجية اجلديدة التوجهات اإلستراحل الرتاعات الدولية يف بقع التوتر الرئيسة يف العامل وفق  مبعاجلة و
  .لسياستها اخلارجية

انعكاس التغريات الدولية ملا بعد احلرب الباردة على طبيعة الصراع العريب اإلسـرائيلي،   -4
صراع صفري الكان حيث ظهرت أبعاد جديدة هلذا الصراع مل تكن معروفة من قبل ذا الشكل ف

، إضـافة إىل   فقط أصبح سياسي اقتصـادي  كان سياسي، و بعدما أصبع صراع غري صفريمث 
  .تغريات األطراف املباشرين و غري املباشرين نتيجة التغريات الدولية النسقية

  :التطورات املتعلقة بأطراف الصراع : أوال 
إىل التسـوية   1977برزت هذه التطورات يف األصل ابتداء من دعوة مصـر يف نـوفمرب   

يف الواليات املتحدة بني  يدكامب ديفبعدها توقيع اتفاقية  ، ولصراع العريب اإلسرائيلي لالسلمية 
ـ ، حيث جا 1978يف سبتمرب  إسرائيل مصر و تني ، تتعلـق  ءت هذه االتفاقية مقسمة إىل وثيق

القطاع ، أمـا الوثيقـة    مستقبل الضفة الغربية و األوىل بأسس عالقة إسرائيل مع البالد العربية و
الم بني مصر و إسرائيل من أجل إقامة سالم دائم و تطبيع العالقات أسس عملية الس الثانية فتحدد

أول تسـوية   تمثلشرنا إىل هذه االتفاقية ألا تأقد  و .(*)ثقافيا  اقتصاديا و سياسيا و بني البلدين
   حد األطراف العربية املهمـة أ سلمية متعلقة بفلسطني يتم االتفاق عليها بني اجلانب اإلسرائيلي و

نظر إىل اتفاق أوسلو الذي جاء فيما بعد ألنه ي يف معادلة الصراع العريب اإلسرائيلي ، و و األساسية
قـد أدت ذات   ، و(1)رمبا املشوهة هلـذه االتفاقيـة    نه النسخة املعدلة وأعلى )  1993سنة ( 

 ،إلسرائيلياجلانب العريب الذي كان يف شكل كتلة موحدة ضد الطرف ا ة صفاالتفاقية إىل زعزع
     االنقسـام  من ن األطراف املباشرة يف الصراع من اجلانب العريب قد دخلوا يف مرحلةأيعين ب و هذا

ن ذلك إبالتايل ف وضع جديد من املواجهة اليت مييزها غياب أهم طرف هو الطرف املصري ، و و
هذا مـا   بالصراع ، واألولويات لألقطار العربية ذات العالقة  سيؤدي حتما إىل تغري األهداف و

  .ا قبل كل شيءييقابله بالطبع زيادة قوة الطرف اإلسرائيلي املعروف بأنه مدعوم أمريك

                                                             
محسن محمد صـالح ، مرجـع   : بین مصر و إسرائیل  ، يمكن الرجوع إلى 1978كامب ديفید لالطالع على تفاصیل اتفاقیة   (*)
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ستراتيجية ، فقد اجتـذب  اأمهيتها اجليو فيها هذا الصراع و نظرا حلساسية املنطقة الواقع و
بعض األحيان إىل مشاركة فعالة من قبل القوتني العظمتني ، حبيث كاد األمر أن يصل يف  اهتمام و

يرجع ذلك إىل اعتبار بديهي هو اتساع فكرة األمن القـومي بالنسـبة    حد املواجهة املباشرة ، و
من مث لعبت كل منهما دورا حيويا بالغ  للعمالقني وامتداد نطاقه اجلغرايف على املستوى العاملي ، و

ن فهم ديناميات الصـراع  إعليه ف، و(1)بالذات يف جمال التسليح واملساعدات االقتصادية  األمهية و
مث كان لنهاية احلرب  لذلك ،رفني غري املباشرين كمتغري أساسييرتبط بشكل كبري بدور هذين الط

حد أطرافها األثر البالغ على جمريات الصراع العريب اإلسرائيلي مبا يدل على تناقص أالباردة وزوال 
 نعتقدهذا ما جيعلنا  وجه للطرف اإلسرائيلي ، والدعم املوجه للطرف العريب مقابل تزايد الدعم امل

 تنازالت الـيت مل الاإلقليمية قد أدت باجلانب العريب إىل تقدمي  فرضية أن هذه التطورات الدولية وب
السيطرة تعظيمـا   ، بينما اجته هذا األخري حنو املزيد من الضغط ويكن يتوقعها اجلانب اإلسرائيلي

  .مسار التطورات اجلديدة اليت جتري لصاحله ملكاسبه يف إطار االستفادة من
بعدها أحداث حرب اخلليج اليت أدت إىل إاك اخطر عدو عريب  إن تالشي احلرب الباردة و

ن إإلسرائيل رغم غياب العالقات اجلغرافية معه والعراق ، قد غري من وضع الطرف اإلسـرائيلي  
، فكال احلدثني  (2)بيعة الصراع العريب اإلسرائيلي بالنسبة لعالقاا بالواليات املتحدة أو بالنسبة لط

مل يعد هذا الصراع مظهرا خطـريا   الدول العربية ، إذ بني إسرائيل وغريا طبيعة ومغزى الصراع 
للعالقات بني الشرق والغرب ، بل أصبح جمرد حالة تنافسية إقليمية قائمة بذاا بسبب تغري طبيعة 

  .ات الدولية اجلديدة املتعلقة بأطراف الصراع موازين القوى اإلقليمية والتغري

  النظر إىل الصراع من زاوية التوازنات الدولية واإلقليمية : ثانيا 
أمناط التوازنات يف العالقات الدولية  املتعلقة بتحليل النظام الدويل و اتتؤكد إحدى الفرضي

الثنائية أو التعدديـة إىل حالـة   أن سياسات توازن القوى تتراجع يف حالة تغري النظام الدويل من 
، غري أن الواقع الدويل يشري إىل استمرار هذه الظاهرة (3)جانب واحد  مناالنفرادية  وأ األحادية

تعزيز مصاحل الوحدات الدولية املختلفة رغم حماولة  يف التفاعالت الدولية و اإلقليمية كآلية لدعم و

                                                             
  .29ھالة أبو بكر سعودي، مرجع سابق، ص   (1)

 1948منذ العام  إسرائیلمع  األمريكيالتورط : عالقة حمیمة  إسرائیل و أمريكابول دوغالس ،  جورج دوغالس و (2) 
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جـل  أكبديل لتوازن القوى مـن   غورباتشوفطلقه الذي أ (*)االستعاضة مبفهوم توازن املصاحل 
  .التقليل من النفقات العسكرية 

على مستوى ميزان القوى الدويل ، رجح أن الواليات املتحدة األمريكية هي املؤهل الوحيد 
أي  ت ا حرب اخلليج ذلك مبـا ال يـدع  سمقد أكدت الطريقة اليت ح لقيادة النظام الدويل ، و

ـ   الواليات املتحدة األمريكية ، واجلديدة اليت احتلتها كانة املجمال للشك يف   ةن القـو إبالتـايل ف
األمريكية بعد احلرب الباردة أوجدت ما ميكن أن نسميه ميزان قوى أحادي الكفة يسـمح هلـا   

أهـداف   و (1)بتفسري املتغريات الدولية من منظور أحادي يتناسب مع أهـدافها اإلسـتراتيجية   
خصوصا يف منطقة الشرق األوسط اليت تضـم   و ، تيجيني يف خمتلف مناطق العاملحلفائها االسترا

يالحظ أن اهليمنة األمريكية على النظام الدويل ألكرب فترة ممكنـة   الصراع العريب اإلسرائيلي ، و
يف مقدمتها النظام اإلقليمي الشرق أوسطي  الفرعية و يندرج حتتها هيمنتها على النظم اإلقليمية و

و تعترب أن املدخل إىل ذلك هو متكني إسرائيل من اهليمنة علـى مقـدرات النظـام       ريب ، والع
 يتم هذا التمكني من خالل الدعم املطلق إلسـرائيل ماديـا و   و، (2)اإلقليمي الذي تنتمي إليه  

فسـة  القضاء على القـوى املنا  معنويا مبا ميكنها من التفوق على مجيع القوى اإلقليمية ااورة ، و
  .ردعها مبختلف الوسائل إلسرائيل و

أما بالنسبة مليزان القوى اإلقليمي فقد عرف تراجع هامش املناورة إىل حد انعـدامها بعـد   
انتهاء الدعم الذي كـان   ما تراجع وإحرب اخلليج الثانية لدى األقطاب اإلقليمية العربية بسبب 

تسليم إرادات األقطار العربية للقطب الـدويل   يقدمه االحتاد السوفيييت سابقا ، أو نتيجة التحول و
ـ  (3)األمريكي  نتيجة لـذلك   رغم ذلك ـ يعمل على ترجيح الكفة لصاحل إسرائيل ، و  الذي 

زادت حالة التفكك العريب بشكل حيول دون قيام أي تكتل عريب قوي يف معادلة الصراع العـريب  
لصراع العريب اإلسرائيلي إىل ما أصبح اإلسرائيلي ، بل على العكس من ذلك فقد تقلص مدلول ا

غري املباشر بني األقطار  التفاهم املباشر و يسمى بالصراع الفلسطيين اإلسرائيلي بسبب التقارب و
أضف إىل ذلك   ،من جهة وإسرائيل من جهة أخرى )مصر ،األردن ،السعودية ( العربية احملورية 

                                                             
ھو أن تركز الدول بعد نھاية الصراع األيديولوجي الذي میز الحرب الباردة على تحقیق المصالح  توازن المصالح: ـالمقصود ب  (*)
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هذا يف  بعض دول اخلليج ، و لبنان و ريا وضعف الدور الذي ميكن أن تلعبه دول أخرى مثل سو
اخلليج الثانيـة   حرب كلي للعراق من معادلة توازن القوى العريب اإلسرائيلي بعدشبه ظل استبعاد 

  .من خالل فرض احلصار الدويل عليه اقتصاديا وعسكريا 
فقد برزت أقطاب شرق أوسطية مهمة يف ظـل تراجـع    أمشل يف مستوى شرق أوسطي و

انضوائها حتت املظلة األمريكية ، حيث تنامت القوة اإليرانية خاصة مع التصميم  األقطاب العربية و
ثـل  مياإليراين على اكتساب القدرات النووية ، كما يربز النموذج اإلسـالمي التركـي الـذي    

يف إطار تدعيم التوافق بني اهليمنـة   اإلقليمية الدولية ، و ىالقو توازنات وخصوصية يف معادلة ال
اهليمنة اإلسرائيلية اإلقليمية على الشرق األوسط ، يبدو أن استئناس الواليات  األمريكية العاملية  و

املتحدة بتركيا والعمل على إدماجها يف تفاعالت كثيفة مع إسرائيل هو جزء من تقويض كل مـا  
ذلك ضمن سعي الواليات املتحدة األمريكيـة   و (1)ا دولة إقليمية مهيمنة جعله يهدد إسرائيل و

تقويض اجلانب اإليراين الذي ما زال يعترب أهم التحديات اليت تواجه  لتحقيق أهدافها بالوكالة ، و
  املصاحل األمريكية يف املنطقة خاصة مع استمرار الدعم اإليراين للجانب العريب األمن اإلسرائيلي و

هذا مـا   يف الصراع مع إسرائيل ماديا ومعنويا ، و )ملقاومة يف لبنان واملقاومـة يف فلسطيـن ا( 
  .قد يكون له تأثري بالغ يف معادلة الصراع العريب اإلسرائيلي 

  تطور الرؤية األمريكية للصراع العريب اإلسرائيلي : ثالثا 
     هي انعكاس لعالقاـا التارخييـة   إن نظرة الواليات املتحدة إىل الصراع العريب اإلسرائيلي 

احليويـة يف منطقـة    رؤيتها اإلستراتيجية من منظور املصاحل اخلاصة و اخلاصة مع إسرائيل ، و و
نه ميكن للفاحص املدقق حلركة السياسة إف حسن نافعةحسبما يذكر األستاذ  الشرق األوسط ، و

اخلارجية األمريكية خالل فترة ما بني احلربني العامليتني أن يلحظ بسهولة أن اهتمامات الواليـات  
األول هو املشـروع الصـهيوين   : املتحدة مبنطقة الشرق األوسط تركز على موضوعني أساسيني 

أي إستراتيجية يف  ، و(2)الثاين هو النفط  ، ورض فلسطني أالرامي إىل إقامة دولة يهودية قوية يف 
ن عواقبها غري حممودة إالسياسة اخلارجية األمريكية جتاه الصراع ال تأخذ يف اعتبارها هذه املعادلة ف

  .اإلستراتيجية األمريكية و على املصاحل احليوية

                                                             
  .184 - 183ص  ، صجمال زھران ، مرجع سابق  : انظر  (1)

 .153العـدد   ،السیاسـة الدولیـة  ،  تجـاه العـالم العربـي    األمريكیةنظر في تطور الرؤية  وجھةحسن نافعة ، : انظر   (2)
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منذ اللحظـة   نه معروف أن الواليات املتحدة األمريكيةإاملشروع الصهيوين فبفيما يتعلق  و
 بلفوروعد  أيدتاألوىل وألسباب عدة راهنت على االستثمار السياسي فيه بأقصى ما تستطيع ، ف

نية أصـبحت  امنذ احلرب العاملية الث حتمست له أكثر من أي طرف دويل أخر ، و و 1917عام 
راكز القـرار  املعقل الرئيسي لنشاط احلركة الصهيونية اليت تغلغلت بدورها يف م الواليات املتحدة

، 1948إعالن قيامها يف  عندكانت أمريكا كذلك أول من اعترف بدولة إسرائيل  األمريكي ، و
استخدمت حق النقض يف جملس األمن عشرات املرات ضد القرارات اليت تكون فيها إدانـة أو   و

احلرب استمرت هذه الرؤية األمريكية على هذه احلال بعد  و ة ضد إسرائيل ، شارشجب أو أي إ
أكثر من ذلك فقبل حرب اخلليج الثانية صدر أول بيان سياسي أمريكي عـن إدارة   الباردة بل و

 دانيال كويلجورج بوش فيما خيص الصراع العريب اإلسرائيلي على لسان نائب رئيس اجلمهورية 
  :جاء فيه 1989 عام

ملبـدأ األول  إن ا ،...إين هنا إلخباركم أن إدارة بوش تشاطركم نظرتكم الرئيسية "
لسياسة الواليات املتحدة األمريكية يف الشرق األوسط يظل كما كان ميثل دعمـا  

 كويـل  - بوشأؤكد لكم أن سنوات  أن دو أريا ال يتزعزع ألمن إسرائيل ، قوي
  .(1)"تعميقه ستستمر يف تقوية حلفنا االستراتيجي مع إسرائيل و

بعد احلرب الباردة على دعمها إلسـرائيل  لقد أكدت مجيع اإلدارات األمريكية اليت جاءت 
حضاري مهما كلفها ذلك ، حيث اعتربت تقوية إسرائيل يف منطقـة الشـرق    كالتزام تارخيي و

العمل على منع ظهور أي قوة أخرى منافسة هلا من بني أهـم أولويـات سياسـتها     األوسط و
يما بعد ـ كانت خمتلف  كما سنعرف ف لذلك ـ و  ،كيفما كانت الظروف اخلارجية يف املنطقة و

    ،اجلهود األمريكية لتسوية الصراع العريب اإلسرائيلي تعكس الرؤية األمريكية اإلسرائيلية للتسـوية 
توسيع نطاقه اجلغرايف على حساب ما تبقـى   اليت تصب يف اجتاه تكريس االحتالل اإلسرائيلي و و

بالتايل فقد لعب التصور األمريكـي   فشال هذه التسويات وإمن األرض الفلسطينية ، مما أدى إىل 
الطرق اليت حاولت ا الواليات املتحدة معاجلة هذا الصـراع   و لقضية الصراع العريب اإلسرائيلي

  .تزايد حدته دورا بارزا يف استمراره و

                                                             
،        جـع سـابق  ،  مرآخـرين  و یل سـلیمان ـائـ خمی: ، فـي   تقیـیم  إعـادة  :طینیین ـالفلسـ  بـوش و  إدارةتشريل روبنبرغ ،    (1)
  .277ص 
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نه لتحقيق مصاحل إأما فيما يتعلق مبوضوع املصاحل النفطية اإلستراتيجية يف الشرق األوسط ، ف
القبيل يتعني على الواليات املتحدة العمل على منع ظهور قوة منافسة هلا مسـتقبال مـن   من هذا 

خالل اإلمساك بنقطة مفصلية هي حقول النفط األساسية يف العامل وممرات ناقالته البحرية وأنابيبه، 
  :بقوله   ثايريلبراديعرب عن هذه الرؤية  و

اليات املتحدة األمريكية إن غياب منافس جدي يف الشرق األوسط مينح الو" 
ا خيلق فرصة لتحقيق األهداف قبل انتهاء ذاألولوية يف السياسات الدولية ، وه

   . (1) "ظهور منافس حقيقي املرحلة الذهبية و
قد تؤدي إىل ظهـور   أاترى الواليات املتحدة يف األوضاع السائدة يف الشرق األوسط  و

قل بكثري من الواليات املتحدة ، لكن من السهل أن تكون مصدر ديد مباشـر  أقوى قد تكون 
لمصاحل األمريكية النفطية أو طرفا معاديا بشدة حلليفها االستراتيجي إسرائيل وهذا ما ينطبق على ل

هذا الربط بني املصاحل األمريكية يف الشرق األوسط ومحاية  حالة العراق قبل حالة اخلليج الثانية ، و
 براديل ثايريؤكد  إسرائيل يبقى يفرض نفسه دائما رغم عمل أمريكا دائما على الفصل بينهما ، و

  :على ذلك بقوله  مرة أخرى
جيب أن تتأكد الواليات املتحدة من احملافظة على األمن اإلسرائيلي ، فإسـرائيل  "

بعد  اء ودعامة حقيقية استندت إليها اإلمرباطورية األمريكية يف الشرق األوسط أثن
عملية أيضـا ،   هي حليف ذو قيمة مميزة ألسباب أيديولوجية و احلرب الباردة ، و

لـيس مـن    االسـتخباراتية ، و  العسكرية و فهناك تعاون يف الشؤون السياسية و
الواضح حاليا فيما إذا كانت الدولة الفلسطينية ـ إن وجدت ـ ستكون عونـا    

  .(2)"يف الشرق األوسط املصاحل األمريكية من إسرائيل وألضمان 
    

لقد لعبت إذن التحوالت اجلديدة اليت عرفها عـامل مـا بعـد احلـرب البـاردة دورا      
توجهات جديدة للسياسة اخلارجيـة األمريكيـة ، إطالقـا مـن      واضحا يف صياغة أهداف و

الكونية ملختلف القضايا الدولية وفق نظـرة براغماتيـة ـدف إىل تكييـف السياسـة       رؤيتها
اخلارجية يف ظل التغريات اجلديدة مبا حيقق أهدافها ومصـاحلها اإلسـتراتيجية املتمثلـة أساسـا     
                                                             

  .34ھادي قبسیس ، مرجع سابق ، ص    (1)
،  أيلول 11المصالح االستراتیجیة الكبرى في المنطقة بعد :  األوسطالشرق  و األمريكيالسالم برادلي ثاير ،   (2)

  .88، ص 2004الدار العربیة للعلوم ، بیروت ، لبنان  .األولىبي ، الطبعة یعمار فوزي سع :ترجمة
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     بسـط هيمنتـها علـى مصـادر الطاقـة األساسـية       يف منع ظهور قوة عظمى منافسة هلا ، و
عوملـة النمـوذج األمريكـي يف السياسـة     و ، املوجود يف الشرق األوسط ا النفطيف مقدمته و

  .مصاحلها األنظمة املتماشية مع أهدافها و دعم الدول و واالقتصاد واحلياة العامة ، و
إلسـرائيلي الـدائر   هلا أثرها على قضية الصـراع العـريب ا   كان هذه النظرة األمريكية 

االقتصـادية األمريكيـة ، حيـث     اجليواسـتراتيجية و يف منطقة حساسة بالنسبة لألولويـات  
        عرفـت مسـتجدات خطـرية ارتبطـت بشـكل واضـح بأمهيـة        تطورت قضية الصراع و

حماولته إلجياد تسـوية سـلمية هلـذا الصـراع يف ظـل       مكانة الدور األمريكي يف املنطقة و و
  .اإلقليمية اجلديدة  معطيات البيئة الدولية و
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تفسري السياسة اخلارجية األمريكية جتاه الصراع يف إطـار املـتغريات   : املبحث الثالث 
  :النسقية اجلديدة 

منـذ   العلـن نية إىل يالقضية الفلسط ظهرت العالقة األمريكية بالصراع العريب اإلسرائيلي و
يدعم  بلفورشبيه بوعد  1922، مث ظهور قرار أمريكي يف  1918يف أوت  بلفورتأييدها لوعد 

ـ  رض فلسطني ، وأقيام وطن قومي لليهود على    ة  كان اهتمام الواليات املتحدة يف البداية باملنطق
جارية لألمـريكيني املوجـودين   الت االجتماعية و الثقافية و املصاحل و  العالقاتككل ينحصر يف 

يف البداية بتأييد اهلجـرة   بط الدور األمريكيارتة للصراع العريب اإلسرائيلي فقد ، أما بالنسبهناك
اليهودية إىل فلسطني ، ومل يعرف صدى واسعا بسبب العزلة النسبية اليت ميزت السياسة اخلارجية 

  .األمريكية آنذاك 
تسليم  استمر الوضع على هذا النحو إىل أن قررت بريطانيا التخلي عن القضية الفلسطينية و

ت هذه املرحلة قد عرفت خروج كلي للواليات ناك ، و 1947أمرها إىل هيئة األمم املتحدة عام 
عاد مع ذلـك   اإلقليمية ، و للعب دورها العاملي يف السياسة الدولية و ااملتحدة من عزلتها استعداد

الصراع العريب اإلسرائيلي ، حيث صادقت على القرار املتعلق  اهتمامها اإلقليمي بالشرق الوسط و
ان هلا دور بارز يف متريره وتوجيـه  الذي ك و،   1947رب نوفم23الصادر يف  )181(بالتقسيم 

بعدها كان التأييد األمريكي إلعالن قيام دولة إسـرائيل ،   من الدول حنو املوافقة عليه ، و العديد
قبوهلا كدولة كاملة العضوية يف هيئة األمم املتحدة وقد نظرت الواليات املتحدة منذ ذلك الوقت 

مل مهم واستراتيجي يف حماصرة املد الشيوعي يف الشـرق الوسـط ، مث   إىل إسرائيل على أا عا
ـ إمـن مث ف  االعتماد األمريكي على نفط اخلليج ، و تزايدت هذه األمهية مع تزايد االرتباط و ه ن

مظهرين ـلسياسة اخلارجية األمريكية جتاه الصراع قبل اية احلرب الباردة قد متيزت با يالحظ أن
  :  بارزين مها

من منظور الصراع مـع   كانت تتم يف إطار التوجه العام حنو منطقة الشرق الوسط و - 1
اعتبار إسـرائيل   املصاحل األمريكية احليوية يف املنطقة ، و محاية مناطق النفوذ و االحتاد السوفيييت و

  .احلليف االستراتيجي هناك 
مل تثمر السياسة اخلارجية األمريكية من خالل حماوالت التسـوية للصـراع العـريب     - 2

إمنا كانت هناك حلول جزئية جنم عنها إضعاف الطرف أو  عادل ، و اإلسرائيلي عن حل شامل و
  .باملقابل تقوية الطرف اإلسرائيلي  باألحرى األطراف العربية و
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نظام الدويل تؤدي إىل تغريات عميقـة يف السياسـة   تبعا لفرضية أن التغريات العميقة يف ال و
تغريات ما بعد احلرب الباردة ستؤدي إىل تغري  أنفترض اخلارجية لألعضاء األساسيني فيه، فهل ي

  .سياسة الواليات املتحدة األمريكية اخلارجية جتاه قضية الصراع العريب اإلسرائيلي ؟
يف ظل املتغريات النسقية األمريكية جتاه الصراع  يف إطار حماولتنا لتفسري السياسة اخلارجية و
: ن السياسة اخلارجية األمريكية بعد احلرب الباردة قد ارتبطت حبدثني بارزين مها إ، ف(*) اجلديدة

الـذين   ، و 2001سبتمرب  11أحداث  الدولية ، و تداعياا اإلقليمية و و حرب اخلليج الثانية
تطورات السياسة اخلارجية األمريكية إىل جانب اية احلرب البـاردة  عتربمها معلمني بارزين يف ن

  :كمعلم رئيسي، لذا سنقسم هذا املبحث إىل ثالث حماور أساسية 
  حرب اخلليج الثانية  قبلتفسري السياسة اخلارجية األمريكية جتاه الصراع  - 1
  ليج وما بعدها تفسري السياسة اخلارجية األمريكية جتاه الصراع يف ظل حرب اخل - 2
  .2001سبتمرب  11تفسري السياسة اخلارجية األمريكية جتاه الصراع بعد أحداث  - 3

  قبل حرب اخلليج  تفسري السياسة اخلارجية األمريكية جتاه الصراع: املطلب األول
     إن السياسة اخلارجية األمريكية جتاه الصراع العريب اإلسرائيلي بعد اية احلـرب البـاردة   

 يفمن دور أمريكي سـابق   إقليمي عام ، و حىت حرب اخلليج الثانية انطلقت من وضع دويل و و
  .جتاه هذا الصراع  املنطقة و

  : اإلطار العام هلذه السياسة : أوال 
 إن فهمنا للسياسة اخلارجية األمريكية جتاه الصراع بعد احلرب البادرة يف ظل املـتغريات الدوليـة   

ن هنـاك  ألفحسب ،  1989 ميكن أن يبدأ من ايار جدار برلني يف نوفمرب واإلقليمية اجلديدة ال

                                                             
  

نذكر على سبیل التوضیح أننا سنقدم تحلیلنا في ظل االعتراف بالمنطلقات النظرية الخاصة بالتفسیرات النسقیة المتمثلة    (*)
أن فوضوية النظام الدولي سمة أساسیة تفرض على الدول تبني سلوكات عقالنیة، و التركیـز عـل القـرار    : في

الدولة فاعل وحدوي منسجم و عقالنـي ، و أخیـرا تجاھـل     دون النظر إلى تعقیدات عملیة صنع القرار العتبار أن
و علیه فإن التفسیر النسقي للسیاسة الخارجیة  األمريكیة تجاه الصـراع العربـي   .  متغیرات البیئة الداخلیة في التفسیر

ب التكلفـة و  اإلسرائیلي ينطلق من فرضیة نظرية مفادھا أن السیاسة الخارجیة األمريكیة عملیة عقالنیـة قائمـة علـى حسـا    
العائد الناتجین عن أسالیب العمل المتغیرة ، و بالتالي فإن خیارات السیاسة الخارجیة األمريكیة تعكس أسلوب العمل المالئم 

  .للنھوض بالمصالح القومیة وفقا للثمن المحدد الذي يتعین دفعه ، و ھذا بناء على فرضیة الرشادة و العقالنیة
عناصر النظام الدولي، حركیة النظام الدولي، المكانة الدولیة و سلوك  (لبیئة الخارجیة و من جھة أخرى فإن محددات ا

ھذه المحـددات تـدخل   ). الدولة السابق، تفاعالت الوحدات الدولیة األخرى، و المنظمات الدولیة و األطراف الثالثة 
تمعة وبشكل متداخل بحیـث نـرى انـه ال يمكـن     في تفسیر السیاسة  الخارجیة األمريكیة تجاه الصراع العربي اإلسرائیلي مج

تناول أي منھا بشكل منفصل عن األخر إذا ما أردنا أن نعطي تفسیرات أكثر دقة وشموال ،لذلك ارتأينا عدم تناول أي مـن ھـذه   
  . المتغیرات على حدا باإلضافة  إلى أن ھذا راجع نسبیا إلى الطبیعة المتشعبة لنموذج الدراسة 
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مباشرة بتفسري السياسة اخلارجية األمريكية بدأت قبل اية و ذات عالقة وطيدة  جوانب مهمة و
  :نشري إىل ذلك كما يلي أن ميكن  استمرت بعدها ، و احلرب الباردة و

ظلت منطقة الشرق األوسط تقف كواحدة من أكثر مناطق العامل اليت احتفظت بقـدر   -أ 
رمبا كـان   عرب مراحل خمتلفة ، وجتاهها كبري من استمرارية مواقف السياسة اخلارجية األمريكية 

األهداف األمريكيـة الـيت    ذلك راجعا يف معظمه إىل وجود قدر كبري من ثبات أجندة املصاحل و
اختفاء االحتاد  مع تراجع احلرب الباردة و رحلة احلرب الباردة حول هذه املنطقة ، وتبلورت يف م

، وهذه املصاحل تلخصت ـ كما هو معروف  (1)السوفيييت ظلت فكرة ضمان هذه املصاحل قائمة 
محاية امن إسرائيل بصفة مطلقة ، واألمر األخر الذي بقيت له  دعم و: ـ يف أمرين أساسني مها 

ى يف الشرق األوسط بعد احلرب الباردة هو املوارد النفطية الضخمة اليت متثل مصـلحة  أمهية قصو
  .حلفائها حيوية كربى للواليات املتحدة و

العجز بعد تراجع مظاهر التوحد يف  عرفت القوى اإلقليمية العربية حالة من التفكك و -ب 
تراجـع   من اخنفـاض اإليـرادات و  عانت البلدان العربية النفطية  مواجهة العدو اإلسرائيلي ، و

انتفاضـة   (من جهة أخرى شهدت األراضي احملتلة اندالع االنتفاضـة الفلسـطينية    ، واألسعار
الضـفة  مث تزايدت قوا وصـداها لتشـمل    غزةاليت بدأت يف  و 1987يف ديسمرب ) احلجارة 

كانوا خانعني من قبل يف  ن الفلسطينيني الذينإذ أحيدث ،  أاتضح أن أمرا جديدا قد بد ، والغربية
كـان هلـذا    ، و(2)باتوا يتطلعون إىل االنتقـام   القطاع قد بلغوا سن الرشد السياسي و الضفة و

احلدث الفلسطيين الشعيب أثره يف طرح القضية الفلسطينية بقوة يف جداول أعمال األمم املتحدة ، 
لتسوية باعتبارها املمثل الشرعي بروز دور منظمة التحرير الفلسطينية كطرف أساسي يف عملية ا و

إسرائيل يع اتفاق أوسلو بني ققد استمرت االنتفاضة إىل غاية تو املعترف به للشعب الفلسطيين ، و
  .1993ومنظمة التحرير عام 

بيل اية احلرب البادرة سلسلة من مبادرات السالم اليت شـكلت األرضـية   ظهرت قُ -ج 
ذلك عندما اعترفت إسرائيل بأا تواجه حتديات حقيقة  أبد ، واألساسية لعملية التسوية فيما بعد 

أمهها تلك اليت  كانت أوىل هذه املبادرات و وخطرية بسبب حدة االنتفاضة الشعبية الفلسطينية ، و
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، (*)"   شـولتز   مبادرة ": ـوعرفت ب 1988تقدمت ا الواليات املتحدة األمريكية يف مارس 
اإلسرائيلي حيث ركزت على  -اخنراط أمريكي يف صنع السالم العريب حيث أطلق عليها أا أهم 

فكرة السالم الشامل الذي جيب أن يتحقق عن طريق املفاوضات الثنائيـة املباشـرة اسـتنادا إىل    
التشابك بـني مفاوضـات    : ـعي ب، واجلديد يف هذه البادرة هو ما د 338 و 242القرارين 

إضافة إىل أن القضية الفلسطينية ينبغي أن  ،  حول الوضع النهائياملرحلة االنتقالية واملفاوضات 
الفلسطيين املشترك ، كمـا   -تعاجل عن طريق املفاوضات ما بني الوفد اإلسرائيلي والوفد األردين 
يف الشهر السـابع تبـدأ    و ،ينبغي أن ختصص فترة ستة أشهر للتفاوض حول الترتيبات االنتقالية

سـوف تشـارك يف جممـوعيت    مع التأكيد على أن الواليات املتحدة  مفاوضات الوضع النهائي
، غري (1)ن الترتيبات االنتقالية لتنظر فيه األطراف املعنية أستقدم مشروع اتفاق بش و املفاوضات 

مسـؤولية  إعالن األردن تسليم  رفض اإلسرائيلي ولأن هذه املبادرة مل يكتب هلا النجاح بسبب ا
ذات أمهيـة مـن    مبادرة شولتزرغم ذلك تبقى  مة التحرير الفلسطينية ، والضفة الغربية إىل منظ

ذلـك   و ، املنهجية يف الرؤية األمريكية لعميلة التسوية بعد اية احلرب البادرة الناحية النظرية و
       كمرجعية لتحقيق السالم بني اجلـانبني العـريب   338و  242 ممينيالعتمادها على القرارين األ

  .اإلسرائيلي  و

قد تضـمنت   ، و  (2)1988متثلت يف مشروع السالم الفلسطيين يف نوفمرب املبادرة الثانية 
إىل التعايش   هذه املبادرة حتوال مهما يف موقف منظمة التحرير الفلسطينية اليت دعت بشكل صريح

الفلسطيين الـذي  موقف للبعدما كان ذلك يعترب من قبيل احملرمات بالنسبة  ،السالم مع إسرائيل و
، ي من الشروط الفلسطينية املشروعةع الشروط اإلسرائيلي  دون اقتراب إسرائيلبيقترب من مر أبد
استفادت من جممـل احلالـة    اعتربت الواليات املتحدة هذه املبادرة اجيابية لكنها غري كافية ، و و

اشترطت هذه األخرية  و ،ريكا الدولية اليت ترى أن حل أوراق القضية الفلسطينية بيد أم العربية و
األول هـو  : ـ منذ أمد طويل ـ للدخول يف حوار مع منظمة التحرير الفلسطينية ثالثة شروط  

الثالث يتعلق بنبذ  ليات العسكرية ضد إسرائيل ، ومالثاين وقف الع ، و 242املوافقة على القرار 
يف  وثيقـة سـتوكهومل  علـى  قد كان ألمريكا ذلك من خالل توقيع ياسر عرفات  و .اإلرهاب 
     338و  242قراري جملـس األمـن    اليت تضمنت اعترافا صرحيا بإسرائيل و و 1988ديسمرب 
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كانت هذه خطوة جديدة يف املوقف األمريكي جلر الفلسطينيني حنو تقدمي  ، و(1)نبذ اإلرهاب  و
  .املزيد من التنازالت 

للحكم الـذايت يف   إسحاق شامريراء اإلسرائيلي زأما املبادرة الثالثة فهي مشروع رئيس الو
ماعـدا  ( قطاع غـزة   تتلخص حول الدعوة إىل انتخابات يف الضفة الغربية و و،  1989ماي 

اختيار فلسطينيني من غري أعضاء منظمة التحرير الفلسطينية للتفاوض معهم  و، ) القدس الشرقية  
س سنوات يتم بعدها االتفـاق حـول الوضـع    حول إقامة حكم ذايت يف مرحلة انتقالية مدا مخ

 قد قوبل هذا املشروع بالرفض من اجلانب الفلسطيين الذي رأى فيـه إجحافـا و   ، و(2)النهائي
فعاليتها يف  رغم االنتفاضة اليت ما تزال مستمرة و جتاهال للحقوق األساسية للشعب الفلسطيين ، و

 ،لذي وقعت فيه الدول العربية الصديقة ألمريكااحلرج ا و الرأي العام العاملي ضد إسرائيل حتريك
إال أن ذلك مل حيل دون وجود منظمة التحرير هي األخرى يف مأزق سياسـي مل جتـد سـبيال    

خروج منه إال مبزيد من التنازالت اليت استمرت إسرائيل يف املطالبة ا مسـتفيدة مـن دعـم    لل
  .اية احلرب الباردة الواليات املتحدة خاصة بعد تأكد هذه األخرية من 

  مضمون السياسة اخلارجية األمريكية جتاه الصراع يف هذه املرحلة : ثانيا 
يات املتحدة يف مرحلة انتقال النظام الدويل إىل األحادية القطبية بداية التعـاطي  شهدت الوال

من الواضـح   ، و إسحاق شامرياالجيايب مع املبادرة األخرية اليت جاء ا رئيس الوزراء اإلسرائيلي 
على الـرغم مـن    األهداف اإلسرائيلية ، و أن املوقف األمريكي جاء بشكل يتفق مع املطالب و

رضوخ اجلانـب   ن دفع عملية السالم وأالضجيج الدبلوماسي الكبري حول التحرك األمريكي بش
ن أامدة بشإال أن إسرائيل ظلت متمسكة بآرائها وشروطها الراديكالية واجل ،العريب لكل الشروط

ال مفاوضات مع منظمة التحرير ، ال دولة فلسطينية ، ال حلـق  : هي  السالم مع الفلسطينيني و
أن  1990يف ربيـع   فضال عن ذلك اتضـح  ، و الفلسطينيني للعودة ، ال حبث يف أمر القدس

   . (3)تطبيق اقتراحها نفسه املتعلق باالنتخابات ىتإسرائيل ترفض ح
هذا املوقف أدى إىل خلق انزعاج أمريكي جتاه إسرائيل إىل درجة إصدار بيـان رمسـي يف   

 400يربط موافقة الواليات املتحدة على طلب إسرائيل ضمانات قروض مببلـغ   1990مارس 
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توقف إسرائيل عن االستمرار يف بناء شرط السوفييت باليهود من مليون دوالر لتوطني املهاجرين 
القدس الشرقية ، األمر الذي أدى إىل تصلب موقـف  يف حتديدا  و األراضي احملتلة املستوطنات يف 

هذا الوضـع   اإلسرائيلية ، و -مما أدى إىل حالة من التوتر يف العالقات األمريكية  شامريحكومة 
 –بدوره كان له انعكاس سليب على عملية السالم حيث توقف التحرك حنـو وفـاق إسـرائيلي    

هو مـا اعتربتـه    و ، استمرار إسرائيل وبشكل غري مسبوق يف بناء املستوطناتمع  (1)فلسطيين 
الواليات املتحدة أمرا يعيق بشدة طريق عملية السالم العريب اإلسرائيلي الذي تعمل عليه من خالل 

هذا ما جعلها كل مرة تعمل على استرضاء حليفها اإلسـرائيلي   سياستها اخلارجية يف املنطقة ، و
مارس ( تراجعت عن موقفها السابق بشان ضمانات القروض واملستوطنات يف نفس الشهر حيث 

ـ ... :"  جيمس بيكرهذا ما تأكد على لسان وزير اخلارجية األمريكي  ، و) 1990 مـن   هأن
 إلسرائيل أن تبين ، أي ميكن(2)" ، شرقا أو غرباليهود ميكنهم العيش أينما يريدونالواضح أن ا

  .ود سواء يف القدس الغربية أو يف القدس الشرقية املستوطنات لليه
اليت مل ميـض عليهـا    وـ أدى املوقف األمريكي جتاه التطورات األخرية إىل تداعي العالقة  

عالقة هـذه   تمنظمة التحرير الفلسطينية ، يف حني تطور بني الواليات املتحدة و ـ  وقت طويل
بغداد اليت تعترب املعـارض األساسـي للسياسـة    مقلق للطرف األخر مع  األخرية بشكل كبري و

تـزال مظاهرهـا    لالنتفاضة اليت ما و بشدة املؤيد الصريح اإلسرائيلية يف املنطقة ، و األمريكية و
اليت كانـت تعتربهـا    األخر ، و مستمرة خاصة من خالل بعض احملاوالت الفدائية بني احلني و

  .ات اإلرهابيةإسرائيل من قبيل العملي الواليات املتحدة و
قبيل اندالع أزمة اخلليج بدت السياسة اخلارجية األمريكية جتـاه   يف ظل هذه األوضاع و و
رى أي مستقبل لعملية السالم اليت متثل جوهر مل يكن ي حة ، إذالعريب اإلسرائيلي غري واضالصراع 

لية تعمل على تسريع هذا لوجود حكومة إسرائي هذه السياسة يف املنطقة خاصة يف هذه املرحلة ، و
من جهة أخرى منظمة التحرير الفلسطينية اليت تتجه أكثر  وترية االستيطان يف األراضي احملتلة ، و

ديد إسرائيل بالقصف  يستعد لغزو الكويت و أفأكثر إىل التقارب والتحالف مع العراق الذي بد
ملنظمة عن التقارب مع الواليـات  هو أمر ترى فيه إسرائيل الفرصة املناسبة إلبعاد ا و ،الصاروخي
  .عن عملية السالم كلها وشطبها ائيا من أي جهود دبلوماسية مستقبلية  املتحدة و
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ما تبعه من تقوية العالقـات األمريكيـة    ايار االحتاد السوفييت و إن اية احلرب الباردة و
انقسام الوطن العريب ، كل تلك العوامـل دعمـت املوقـف     بدول اخلليج خاصة السعودية ، و

نه قبل حرب اخلليج الثانية بات واضحا أن املصاحل إمع هذه الظروف ف ، و(1)األمريكي يف املنطقة 
األمريكية النفطية غري معرضة للخطر ، أما التحدي األخر الذي مازال يفرض نفسه على أولويات 

ية الصراع العريب اإلسرائيلي املتجه حنو املزيد من التعقيد بفعـل  الساسة اخلارجية األمريكية هو قض
أحيانا أخرى بفعل قصور وتراخـي   و  يف أغلب األحيان،توجهات أطرافه املتصلبة وغري املتوافقة 

ن الواليات املتحدة أبصورة توحي ب الدور األمريكي الذي بالغ يف دعمه إلسرائيل بصفة مطلقة و
وجد عوامل دد استمرار حصوهلا على ته ال أندام  ستمرار هذا الصراع ماترغب يف التعايش مع ا

بعيـد   حد إىل أن اندلعت أزمة اخلليج الثانية اليت غريت إىل، حللفائها  فط العريب الرخيص هلا والن
ديـد   الصراع العـريب اإلسـرائيلي و   بني هذه النظرة األمريكية عندما حاولت العراق أن تربط

  .فطية ألمريكا يف اخلليجاملصاحل الن

يف ظل  العريب اإلسرائيلي تفسري الساسة اخلارجية األمريكية جتاه الصراع: املطلب الثاين 
  .ما بعدها  حرب اخلليج الثانية و

  :تداعيات أزمة وحرب اخلليج الثانية : أوال 
الـيت   بدأت بذلك أزمة اخللـيج و  دخلت القوات العراقية إىل الكويت و 1990يف أوت 

رغم عمل الواليات املتحدة على فصل حرب  ، وحتولت بعد بضعة شهور إىل حرب اخلليج الثانية 
إال أن التعقيدات اليت برزت مع الطريقة اليت سـارت ـا    ،اخلليج عن الصراع العريب اإلسرائيلي

اإلسـرائيلي يف  الصراع العريب  نتائجها تؤكد ثقل وزن القضية الفلسطينية و أحداث هذه األزمة و
الشرق األوسط ، وتداخلها مع مـا مـن    منطقة اإلستراتيجية اإلقليمية يف االعتبارات السياسية و

خالل األزمة  صدام حسنيلواليات املتحدة األمريكية ، إذ استطاع لنه أن يهدد املصاحل النفطية أش
ا له وزنه وداللتـه السياسـية   جيتذب تأييد أن يستميل جانبا من الرأي العام يف املنطقة العربية ، و

د هناك أدىن عنه مل يإذا ف اإلسرائيلي مقابل خروجه من الكويت ، و اللحتاالعندما اشترط إاء 
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شك يف أن استمرار اإلنكار للحقوق القومية املشروعة للشعب الفلسطيين يدعو إىل عدم االستقرار 
  .(1)اإلقليمي 

الصراع العريب اإلسرائيلي بسبب انشـغاهلا حبـرب    نأرغم قلة اهتمام الواليات املتحدة بش
فإـا   ،النفطية املصاحلهالتزامها بتحرير الكويت يف إطار قيامها بدورها اجلديد ومحاية  و ،اخلليج
جل ذلك أمن  احملافظة عليه دعما حلرا ضد العراق ، و نه من املناسب إجياد ائتالف عريب وأرأت 

أعمال العنف اليت   على األخص نيالذي يد  673لس األمن رقم أيدت الواليات املتحدة قرار جم
العام بإرسال  السكرتريترتكبها قوات األمن اإلسرائيلي ضد الفلسطينيني ، كما وافقت على قرار 

جل إظهار شيء من التباعد عـن إسـرائيل   أمن  يف نفس السياق و ، و (2) بعثة أممية إىل املنطقة
بلغ مبمريكية كذلك بتأخري املوافقة على طلب إسرائيل ضمانات قروض قامت الواليات املتحدة األ

على الرغم من ذلك فقد استمرت  مليون دوالر إلسكان املهاجرين اليهود من السوفييت، و400
إسرائيل يف بناء املستوطنات اجلديدة على األراضي الفلسطينية مبا لديها من إمكانيات ، األمر الذي 

جعل عالقة الواليات املتحدة بشركائها من الدول العربيـة يف وضـع    يني وأثار حفيظة الفلسطين
و تغريا يف السياسة اخلارجية األمريكية اليت دأبت أهذا ما ميكن أن نعتربه مظهرا جديدا  حرج ، و

هذا ما جعل إسرائيل  بشكل غري منقطع على عدم االعتراض على تصرفات حليفتها إسرائيل ، و و
  .سبوق املغري املوقف األمريكي  تغضب بشدة من

لقد تعرضت حساسية املوقف األمريكي جتاه الصراع العريب اإلسـرائيلي الختبـار حـاد    
ذلك عندما حاول الرئيس العراقي الربط بني حل األزمة  لسياستها التقليدية خالل أزمة اخلليج ، و

أن يف إسرائيل أمال  علىكان قد أطلق صواريخ بعيدة املدى  حل القضية الفلسطينية ، و الكويتية و
د الرئيس العراقي أن اتقويضه ، لقد أر ل ضد العراق وكَّيؤدي ذلك إىل تعقيد التحالف الدويل املش
 ة،يف حالة عدم االستقرار اإلقليمي الراهن دور إسرائيل يؤكد على وجود صلة بني حرب اخلليج و

ل للقيام برد انتقامي على القصف الصاروخي فيجد األعضاء العـرب يف  د أن يثري إسرائياركما أ
ـ التحالف الذي ترأسه الواليات املتحدة صعوبة يف القتال جنبا إىل جنب مع  هنـا   ، و بتل أبي

خر على إسرائيل ملنعها من الرد على آرست ضغطا ما أدركت الواليات املتحدة خطورة املوقف و
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هنا تأكد مرة أخرى لدى أمريكا الترابط بني قضايا الصـراع   ، و(1)هجمات العراق الصاروخية 
ديد املصاحل األمريكية يف الشرق األوسط ، فطاملا أن للواليـات املتحـدة    العريب اإلسرائيلي و

التطورات احلاصلة علـى املسـرح العـريب     فعليها أن تم باألحداث و اخلليجي مصاحل يف النفط
و أزمة أو حرب إقليمية يف الشـرق  أالفلسطينية ميكن يف ظل أي توتر القضية  أن اإلسرائيلي ، و

مصدر خطر حمتمل على املصاحل األمريكية ، لـذلك فقـد    األوسط أن تكون ورقة ديد فعلي و
شهدت املرحلة اليت تلت اية حرب اخلليج الثانية انتعاشا ملحوظا يف عملية السـالم الراميـة إىل   

  . اإلسرائيلي تسوية حالة الصراع العريب

  : تطورات عملية السالم األمريكي بعد حرب اخلليج الثانية : ثانيا 
لقد أثبتت الطريقة اليت انتهت ا أحداث اخلليج الدور املهيمن للواليات املتحدة األمريكيـة  

من جهـة أخـرى كـان     ، و (2)االستراتيجي يف الشرق األوسط  يف تشكيل املناخ السياسي و
للتدخل األمريكي العسكري لوقف املد العراقي تأثريا سلبيا على الوضع االستراتيجي إلسرائيل اليت 
يفترض أن تكون هي بدورها حامية املصاحل األمريكية يف املنطقة مبا يف ذلك نفط اخلليج العريب ، 

اقبته وال حىت بالرد عليه ، بـل  فقد تأكد أن وضعها ال يسمح هلا بالتصدي للغزو العراقي وال مبع
احملتمـل   التهديدات املوجودة و ثبت الواقع أن إسرائيل هي من حتتاج إىل احلماية من األخطار وأ

و بـاألداة الدبلوماسـية   أوجودها يف منطقة الصراع العريب اإلسرائيلي ، سواء بالوسيلة العسكرية 
اخلاصة عـن النظـام    اخلليج وتروجيها لفكراالسلمية ، لذا بعد جناح الواليات املتحدة يف مهمة 

صـنع   اخللـيج إىل  حد يستطيع أن يشكك يف صحة التحول من انتصارأ، مل يعد الدويل اجلديد
  .السالم العريب اإلسرائيلي 

بالفعل فبعد أن فرغت الواليات املتحدة من ترتيبات وقف إطالق النار وجهـت مـن    و 
حاولت تأكيد فرضية أن انسحاب العراق مـن   اإلسرائيلي ، وجديد اهتمامها إىل الصراع العريب 

إسرائيل قد  بدأت تعتقد أن السالم بني العرب و الكويت قد يقدم الفرصة لتسوية هذا الصراع ، و
كدت على أحيقق مصاحل حقيقية جلميع أطراف الصراع مبا يف ذلك محاية املصاحل األمريكية ، كما 

مبدأ األرض مقابـل   ، و 338و  242اس قراري جملس األمن أن السالم جيب أن يقوم على أس
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اليت ستقوم عليهـا عمليـة   ) القانونية ( رأت الواليات املتحدة أن هذه املرجعية  ، و (1)السالم 
تضمن حقوق الفلسطينيني سوف االعتراف بإسرائيل كما أا  ا أن حتقق األمن وأالسالم من ش
ة وضع حد قد يكـون ائيـا للصـراع العـريب     صفر أن ربتمن هذا املنطلق اعت املشروعة ، و

اإلسرائيلي قد أصبحت مواتية ، فبادرت بالدعوة لعقد مؤمتر مدريد للسالم الذي يعترب املـدخل  
            البداية الفعلية لتطور عملية السالم العريب اإلسـرائيلي يف ظـل الـتغريات الدوليـة     األساسي و

تفسـرياتنا للسياسـة    هذا اجلانب من يفبصورة أساسية ـ   ـ  ركزنا اإلقليمية اجلديدة ، لذا و
مث دورها يف  ،اخلارجية األمريكية على دورها يف كل من مؤمتر مدريد لالعتبار الذي ذكرنا سالفا 

اتفاق أوسلو الذي على أساسه استمرت عملية السالم فيما بعد انطالقا من اعتباره أرضية مشتركة 
  .جديدة لطريف الصراع 

   :السالم األمريكي من خال مؤمتر مدريد -أ 
مت  ،يف الصراع العريب اإلسـرائيلي  و غري املباشرين بعد الدعوة األمريكية لألطراف املباشرين

: ـالذي مسي ب ، و 1991نوفمرب  15أكتوبر إىل  30عقد مؤمتر مدريد خالل الفترة املمتدة من 
اكتفـت   ، و) سابقا ( األمريكية واالحتاد السوفيييت  حتت رعاية الواليات املتحدة،  مؤمتر السالم

يهدف هذا املؤمتر عموما إىل إجراء مفاوضات على مسـارين   ، و (*)األمم املتحدة بدور املراقب 
لتحقيق سالم شامل وفـق   338و  242متعدد األطراف بناء على قراري جملس األمن  و ثنائي 
قد كـان   ، و(2) 1991الذي أعلنته الواليات املتحدة يف مارس  " األرض مقابل السالم : "مبدأ

اإلقليميـة السـائدة    تصور اإلدارة األمريكية للسالم العريب اإلسرائيلي يف ظل الظروف الدولية و
ن احلل أآنذاك مبنيا على فرضية أن اهلزمية اليت حلقت بالعراق ستقنع أكثر العرب املتشددين تطرفا ب

ن تعـاون االحتـاد   عريب اإلسرائيلي أمر غري ممكن على اإلطالق ، كما بـي العسكري للصراع ال
السوفيييت مع الواليات املتحدة أثناء معاجلة أزمة اخلليج الثانية أن قواعد احلرب الباردة القدمية تعاد 

ن الواليات املتحدة أصبحت اآلن أكثر من أي وقت مضى املكون الذي ال غىن عنه أ صياغتها ، و
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، وسـوف يـدرك    (1)جزء ال يتجزأ من عملية السالم يف الشرق األوسط  و ،رار الدويللالستق
أم فقدوا التأييـد   امدصاألردنيون الذين مسحوا لعواطفهم أن جترهم إىل جانب  الفلسطينيون و

نه من املتوقـع أن يـرد   إانطالقا من ذلك ف و ،ن الزمن ليس يف صاحلهمأ لدى النظم العربية ، و
  .(2)جيابية على أية مبادرة دبلوماسية جادة إاجلميع بصورة 

اهتماما جادا و متماسكا يف اجتاه البحث عـن تسـوية    على الرغم من أن ما ميكن اعتباره
    ،جورج بوشالسياسة اخلارجية األمريكية يف عهد  اإلسرائيلي هو ما عرفته ريبعسلمية للصراع ال

الغري املباشرين يف مؤمتر مدريد الذي سعى إىل  تبلورت مع مجيع أطراف الصراع املباشرين واليت  و
 ، إال انـه و  (3)إرساء مبادئ وقواعد العملية السلمية ويف مقدمتها مبدأ األرض مقابل السـالم  

 بالنظر إىل أطراف الصراع املباشرين ، جند أن التصور الذي رمسته الواليات املتحدة عـن فرصـة  
نه كان مفرطا يف التفـاؤل ، فـال   أجديدة للسالم بني العرب وإسرائيل بعد حرب اخلليج ، يبدو 

ال األردن كانا يف صنف املهزومني حبيث يشكل ذلك سببا ضاغطا عليهما يـدفعهما إىل   سوريا و
تغيري سياساما الصراعية مع إسرائيل ، كما أن هذه األخرية من جهتها قد عملت علـى إعاقـة   

تكون مفاوضات السالم حتت رعايـة األمـم    الّأار السالم بشىت الطرق ، حيث أصرت على مس
للمجموعة األوروبية أو أي طرف ثالث سـوى دور   يكون لألمم املتحدة و الّأعلى  املتحدة ، و

نه على مجيع اجلهـات أن تقبـل   إجل احلصول على هذا الدور الشكلي فأنه من أ و   املراقب ،
، كمـا رفضـت    نه ال يلزم إسرائيل بإرجاع األراضيأعلى  242يل للقرار تفسريات إسرائ

أصرت على منحها حق االعتراض على أي عضو يف الوفد  كذلك أن تتنازل عن بعض شروطها و
نه سوف لـن يكـون يف الوفـد    أهذا يعين  وذلك،  إلسرائيل كلو قد كان  ، (4)طيين ـالفلس

  .أعضاء ميثلون الفلسطينيني حقا –املباشرة يف الصراع هو أهم األطراف  و –الفلسطيين 
كان موقف الواليات املتحدة من خالل مؤمتر مدريد يعكس من جديد اسـتمرار التحيـز   

مكانة إسرائيل على  ا دعم قوة وأاألمريكي إلسرائيل من خالل انتهاج كل السياسات اليت من ش
يف املقابـل   إلسرائيلية يف املؤمتر الـدويل ، و فقد أيدت وقبلت كل الشروط ا ،املستوى اإلقليمي

العربية انطالقا من املوافقـة علـى املقاربـة     ن مل نقل مجيع املطالب الفلسطينية وإغلب أرفضت 
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ال مفاوضات مع منظمة التحرير الفلسطينية ، حق الرفض " نه أاإلسرائيلية للسالم املؤسسة على 
ال دولة فلسطينية مسـتقلة ، ال حـق لالجـئني    ضد أي عضو من أعضاء الوفد الفلسطيين ، 

نه وضع أرضية أنظر إىل مؤمتر مدريد على نه كان يإرغم كل هذا ف ، و (1)" الفلسطينيني بالعودة
جل االنتقال أعمل مشترك للمجموعة الدولية يف الشرق األوسط حتت رعاية الواليات املتحدة من 

لذي تلعبه الدبلوماسية فيه من جديد أمهية الدور اإىل خطوات أخرى حنو حتقيق سالم ملموس تربز 
  .األمريكية

  :الدور األمريكي  و) أرحيا  –غزة ( اتفاق أوسلو  -ب 
اجلانب الفلسـطيين ممـثال يف    بعد سلسلة من املفاوضات السرية بني اجلانب اإلسرائيلي و

اليت استسلمت إسرائيل للتفاوض معها نتيجة ضغط االنتفاضة ، توصل الطرفان إىل  التحرير منظمة
قد  ، و (*) 1993سبتمرب  13الشهري الذي مت التوقيع عليه رمسيا يف واشنطن بتاريخ  اتفاق أوسلو

 "أرحيـا  –اتفاق غزة "أو  "ن املبادئ الفلسطيين اإلسرائيلياتفاق إعال": ـعرف اتفاق أوسلو ب
قعت كافة االتفاقيات التالية بني منظمة التحرير الفلسطينية وإسرائيل فيما بعد بناء و و ،البدايةيف 

حيـث   2000سبتمرب  28يف  انتفاضة األقصى، وذلك إىل غاية اندالع  (2)على هذا االتفاق 
  .ما تالها أصبحت أمام طريق مسدود  و أوسلو اتفاقيةن ذلك احلدث داللة على أن اك

نه لن يكون هلا أي دور ما مل ترضخ أ أوسلولقد أدركت منظمة التحرير عندما ذهبت إىل  
بقرارات  و ،يف مقدمتها االعتراف بإسرائيل كشريك تفاوضي اإلسرائيلية و –للشروط األمريكية 

  ، (3)املقدمات املنطقية للدبلوماسـية   – كيسنجرحسب رأي  –جملس األمن األساسية اليت حتدد 
ن منظمة التحريـر انتـهت   إلرغم من دعم عرفات لصدام حسني يف حرب اخلليج الثانية ، فبا و

      بالتوجه إىل أمريكا لتطلب وساطتها الدبلوماسية ألنه مل يعد أمامها أي طريـق آخـر مفتـوح ،    
                                                             

  . 296ل روبنبرغ ، مرجع سابق ، ص تشرب: انظر    (1)
 ،  اإلسـرائیلیون  اتفاق يوقعه الفلسطینیون و أولفھو  ،يعد ھذا االتفاق بحق منعطفا تاريخیا في مسار القضیة الفلسطینیة   (*)

ة التحريـر الفلسـطینیة حتـى    مـ سلمیة ، كما يعكس مدى التنازالت الھائلة التي قدمتھا قیادة منظ يتم بموجبه تنفیذ تسوية و
     بالخیانـة  كذا يـوم )  السـادات  أنور( عه وّقُم تالذي وصف 1978تحصل على اتفاق شبیه في جوھره باتفاق كامب ديفد عام 

ھذا يعكس مـدى تراجـع مشـروع تحريـر فلسـطین ، كمـا كـرس ھـذا االتفـاق           و إلسقاطهدعت شعب مصر  االستسالم ، و و
فقـدھا  أمما  األخرى اإلسرائیلیة - ، ومسارات المفاوضات العربیة اإلسرائیلي -االنفصال التام بین المسار الثنائي الفلسطیني 

التي  و اإلسرائیلیة – األردنیةت تسارعت بعد ذلك وتیرة المفاوضا العمل المشترك ، و القدرة على التنسیق في المواقف و
 أمـا  ،" وادي عربـة  "التـي عرفـت بمعاھـدة     و 1994 أكتـوبر  26عقد تسوية سلمیة بین الجـانبین فـي    إلىفي نھايتھا  أدت

  .اللبناني فقد بقیا متعثرين  و السوري نالمسارا
  .477 – 471محسن محمد الصالح ، مرجع سابق ، ص ص : انظر  ،تداعیاته و  أوسلواتفاق حول  أكثرلتفصیل    
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 ،كامب ديفيـد متوافقا مع ج  أوسلو ينيون يفكان معظم ما اتفق عليه اإلسرائيليون والفلسط و
بالبدء بفترة انتقالية مدا مخس سنوات ، مث االنتقال إىل مناقشة قضايا الوضع النـهائي املتعلقـة   

، إضافة إىل أن أهم ما تضمنه هذا  (1)القدس  باحلدود ، السيادة ، احلد من التسلح ، الالجئني و
شـرعي للشـعب   االعتراف اإلسرائيلي مبنظمة التحرير الفلسطينية بوصفها املمثـل ال هو االتفاق 

  .الفلسطيين بعدما كان هذا األمر من بني أهم عناصر التصلب واجلمود يف املوقف اإلسرائيلي 
حدة الصراع العـريب   ختفيف واإلسرائيلي كخطوة حن - إن هذا التقدم يف املسار الفلسطيين

جيعلنا نتساءل عن  ،هذا املستوى الذي وصلت إليه فعالية الدبلوماسية الثنائية املباشرة و ،اإلسرائيلي
مكانة الدور األمريكي يف هذه املرحلة من عميلة السالم ، فقد ال تكون الواليات املتحدة فعلـت  

غري اإلشراف على توقيعه ، لكن من جهة أخـرى أرادت أن   اتفاق أوسلوجل حتقيق أالكثري من 
عـد  أبحقيق خطـوات  راغبة يف تقدمي يد املساعدة لت تبني أن الواليات املتحدة ستكون مستعدة و

قد بادرت الواليات املتحدة بعد أوسلو إىل املساعدة على  و ،طريق السالم العريب اإلسرائيلي لىع
   ،قطاع غـزة  على مدى بضع سنوات لتنمية الضفة الغربية و بليوين دوالرحشد دعم دويل بقيمة 

  .(2)مليون دوالر من الواليات املتحدة األمريكية  500  من ضمنها و
كل من إسرائيل واألردن يف إعداد اتفاق متهيـدي ملفاوضـات سـالم     تبعد أوسلو شرع

جل التوصل إىل نص اتفاق ملعاهدة سـالم بـني اجلـانبني األردين    أومبساعدة أمريكية أحيانا من 
بوجود  وادي عربةمت توقيع معاهدة السام املعروفة مبعاهدة  1994أكتوبر  24واإلسرائيلي ، ويف 

، وكانت األردن قد أسقطت االدعاء بالضفة الغربية والقـدس ،   بيل كلينتونمريكي الرئيس األ
ـ  ن ، أوبالتايل فان املسائل املعقدة واملتعقلة أساسا باألراضي بني إسرائيل واألردن مل تعد ذات ش

حل الرتاع ، فالطرفـان   منوذجا لكيفية التفاوض و اتفاق وادي عربة: ـوقد وجد املالحظون ل
تعامل احدمها مع األخر باستقامة وبصورة مباشرة ، وقدما تنازالت متبادلـة واوجـدا مصـاحل    

حتفيز األردن على توقيع  و جمرد متثل يف دفع ، أما الدور األمريكي فلم يكن بارزا ، و(3)مشتركة 
(4) ااالتفاقية عندما طلبت هذه األخرية من الواليات املتحدة شطب ديو.  
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قد أبرزت جوانب و تفاصيل جديدة يف السياسة اخلارجية األمريكيـة يف   سلوواتفاقية أإن 
حـدود الـدور    من خـالل طبيعـة و   ، و ذلكجتاه الصراع خصوصا و الشرق األوسط عموماً

األمريكي يف هذا املسار ، غري أن االجتاه العام هلذه السياسة يدل دائما على االستمرارية يف مقترب 
تها حنو املنطقة و الصراع العريب اإلسرائيلي وفق ما كانت عليه منـذ  لواليات املتحدة حول سياسا

و الدور األمريكي يف أوسلو أو يف غريها ال خيرج عن إطار سـعيها  ، الدولية  اخنراطها يف السياسة
األهـداف  ة العربية و الفلسطينية مع واقع السياسة و قوميمن أجل تكييف الطموحات و الرؤى ال

لقد كان النجاح الكبري لعملية أوسلو كما ترى  و اإلسرائيلية يف املنطقة، –اإلستراتيجية األمريكية 
فيه الواليات املتحدة و حسب املنظور االستراتيجي اخلاص ا أنه دليل على بداية اية الصراع بني 

االلتزامـات السياسـية    مـن  خرج من حسابات وفإنه سي، و بالتايل (1)إسرائيلالدول العربية و 
اخلارجية للواليات املتحدة يف الشرق األوسط أكثر الصراعات تعقيدا و أخطرها ديدا لالستقرار 

رمبا هذا ما جعلها تبدو أقل اهتماما بالوضـع اإلقليمـي    اإلقليمي و ألمن املصاحل األمريكية ، و
  . )على األقل ظاهريا  (الشرق أوسطي بعد إجناز أوسلو 

فقد كان للسياسـة  )  وادي عربة أوسلو ويف (قابل هذا الدور األمريكي املتواضع م يف و
ودها الدبلوماسية علـى  هاخلارجية األمريكية نشاط على مستوى آخر متثل يف سعيها لتكريس ج

جاء  و ، سرائيلإلاللبناين اإلسرائيلي ،كما ضغطت من أجل إاء املقاطعة العربية -اخلط السوري
إطار فكرة مشروع السوق الشرق أوسطية كركيزة أساسة ملسار السـالم يف الشـرق   ذلك يف 

و مـا   أوسـلو يف سياق تفسري الدور األمريكي املتواضع يف  و ،(2)األوسط بني العرب و إسرائيل
يف بدايـة   البوسـنة أن األزمة اليت نشأت يف  William Quant ويليام كوانتبعدها يرى 

قد خلقت عامل منافسة يف جتاذب االهتمـام مـع    يوغسالفياو اليت تنامت مع تفكك  1993
أزمـة  زمام القيادة يف التعامل مـع   اأوروبا كان بعضهم يأمل أن تأخذ مفي و الشرق األوسط ،

 يني على العمل معا بدون شيء مـن  فقد كان هناك ما يدعو إىل الشك يف قدرة األوروب ، البوسنة
مركز  بيل كلينتونالتدخل األمريكي ، لذا فقد احتلت هذه األزمة خالل األشهر األوىل من حكم 

   ،تعامل مع روسيا يف مثل هذا الظرفكيفية ال إشكالية إضافة إىل الصدارة من االهتمام األمريكي ،
و نظرا ألمهية قضـايا األمـن األورويب يف اإلسـتراتيجية    ـ كما يبدو  ـ بعد احلرب الباردة   و
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و اليت يقابلها شيء من اهلدوء بعد  حسم حرب اخلليج يف الشرق األوسط ، مل يكن  األمريكية ،
من الواضح ما إذا كان السالم العريب اإلسرائيلي سيحتل مكانا مهمـا يف أولويـات السياسـة    

  . (1) اخلارجية األمريكية
مكن يفإنه بعد أوسلو تقدم مسار السالم العريب اإلسرائيلي لكن ببطء شديد  و على العموم

لعب دور متواضع يف الشـرق   أن نرجعه إىل قلة االهتمام األمريكي بالسياسة اخلارجية عموما ، و
 األوسط نتيجة االهتمام و التركيز أكثر على حل القضايا و املشاكل االقتصادية األمريكية الداخلية

اإلسـرائيلية   –و باملقابل كان هناك تقدم كبري على الصعيد العالقات األمريكية  ، اصبشكل خ
على خمتلف األصعدة حيث استمرت املساعدات العسكرية و األمنية مبعدل ثالثـة مليـار دوالر   
سنويا على شكل هبات خالية من القيود ،كما تسلمت إسرائيل أسلحة تعترب فائضة لدى الواليات 

  .مريكية املتحدة األ
 سياسيا اعترفت الواليات املتحدة بأن القدس موحدة هي عاصمة إسرائيل ، كمـا جـاء   و

األعمال ( لتعزيز مصاحل إسرائيل ومحايتها من  1995القانون األمريكي ملكافحة اإلرهاب عام 
اليت تقوم ا بعض منظمات املقاومة الفلسطينية و على رأسها حركة املقاومة اإلسالمية  ) اإلرهابية

سوف نرى فيما يلي أن فكرة مكافحة اإلرهاب قد شكلت الركيزة األساسـية   و . (2))محاس(
 11أحداث جتاه الصراع العريب اإلسرائيلي بعد  للسياسة اخلارجية األمريكية يف الشرق األوسط و

  .2001سبتمرب 

بعد  العريب اإلسرائيلي تفسري السياسة اخلارجية األمريكية جتاه الصراع: املطلب الثالث 
  .2001سبتمرب  11أحداث 

يف الواليـات   2001سـبتمرب   11تفجـريات  بغض النظر على املالبسات اليت أدت إىل 
إال أن تداعيات هذا احلدث كانت عقيمة و خطرية يف  املتحدة األمريكية و كل ما قيل عن ذلك ،

ألا املرة األوىل الـيت تتعـرض فيهـا     عميقة لسياسة اخلارجية األمريكية ،ل بالنسبةنفس الوقت 
مركز التجـارة  الواليات املتحدة إىل هجوم على أكرب رموزها االقتصادية و العسكرية املتمثلة يف 

لو مل يتم إيقافه من قبـل الطـائرات    ت األبيضيالبوكاد اهلجوم يصل إىل  ،نتغوناالب عاملي وال
 مـع  ألن الواليات املتحدة ال ميكـن أن تتسـاهل  خطرية و. األمريكية قبل أن يصل إىل واشنطن
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كان الرئيس اجلمهـوري األسـبق    و ديدات من هذا النوع و على هذه الدرجة من اخلطورة ،
  :ر من ثالثة عقود قبل هذه التفجريات أنهقد صرح منذ أكث رتشارد نيكسون
على أعدائنا أعداء الواليات املتحدة أن يدركوا أننـا نتحـول إىل محقـى إذا    "

حبيث يصعب التنبؤ مبا  قد نقوم به مبا لدينا من قوة تدمرييـة   ،ضربت مصاحلنا
   (1)"  و عندها فإم سوف ينحنون خوفا منا ،غري تقليدية
حدث أن قد  األول من جراء  هذه التفجريات هم العرب و املسلمني ، وخاصة و أن املتهم 

 بوشالواليات املتحدة قد أعلنت على لسان رئيسها أا ستقود حربا صليبية  على أعدائها ولو أن 
  .كان قد تراجع عن ذلك من خالل كالمه يف تصريح  الحق 

ية بالنسـبة للواليـات   معطيات اخلريطة اجليوسياس 2001سبتمرب 11لقد غريت هجمات 
         ،(2)املتحدة األمريكية  وهو ما دفع واشنطن إىل إعادة تعريف توجهـات سياسـتها اخلارجيـة    

وجدت يف هذه األحداث فرصتها لتربير سياستها اخلارجية اجلديدة حتت مسمى احلرب علـى   و
أن الصراع العـريب   جرسنكييف هذا السياق يرى  و ،(3)اإلرهاب و أن من ليس معنا فهو ضدنا 

كانـت   ، و (*)به بشكل جزئي  يتصل اإلسرائيلي  يسري جنبا إىل جنب  مع حتدي اإلرهاب ،و
قد اختذت موقفا متحفظـا مـن    ولكر بوشجورج ون إدارة الواليات املتحدة يف أيامها األوىل م

قبل معـاودة  فاما على أن يضيق الطرفان خال ةرمصكانت  قضية الصراع العريب اإلسرائيلي ، و
و الذي أظهر باستمرار  ـ  لقناعتها بأن النشاط الدبلوماسي األمريكي املكثف ،الوساطة األمريكية

ساهم يف الوصـول   ـوسيط نزيه يف حل الصراع   تأن الواليات املتحدة حليف إلسرائيل و ليس
أعطيـت   2001سـبتمرب   11بعـد   و . 2000عام يف الإىل املأزق و اندالع االنتفاضة الثالثة 

لكن مع تفاقم العنف يف الشرق األوسـط عـادت الوسـاطة     األولوية للحرب على اإلرهاب ،
بعد حالة االنكفاء الذي عرفته منذ مؤمتر مدريد  (4) يف العملية الدبلوماسية ماكاألمريكية إىل اال
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  .Eric Ngayen, Op.Cit, P 184     : ) اإلرھابیة( الحركات الجھادية  و اإلسرائیليل الربط بین الصراع الفلسطیني وانظر ح (*)
، مرجـع   للقـرن الحـادي والعشـرين    دبلوماسـیة نحـو  : سیاسة خارجیـة   إلى أمريكاھل تحتاج : ھنري كیسنجر   (4)
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قد الثانية  د حرب اخلليجللسالم ، و ذلك بعد أن تأكد هلا أمن مصاحلها النفطية و أن إسرائيل بع
  .أصبحت أكثر أمنا

أعادت األوضاع الدولية و اإلقليمية اليت أدت بالواليات املتحدة إىل انتهاج سياسة احلـرب  
على اإلرهاب حساسية الصراع العريب اإلسرائيلي بالنسبة للمصاحل القومية األمريكيـة يف إطـار   

   :اإلستراتيجية اجلديدة لألمن القومي األمريكي اليت أكدت أن 
 إىل و الرتاع الفلسطيين اإلسرائيلي حساس نظرا إىل حجم املعانـاة اإلنسـانية  "

أيضا بسبب  و العالقات األمريكية الوثيقة  مع إسرائيل و مع دول عربية رئيسة ،
  (1)"أمهية تلك املنطقة لألولويات العاملية األخرى للواليات املتحدة

االهتمام مبعاجلة الصراع العريب اإلسرائيلي يف لقد عادت الواليات املتحدة مرة أخرى إىل  و
وكان قد قابلها رد فعـل إسـرائيلي    وقت كانت االنتفاضة الفلسطينية قد عرفت أشد مراحلها ،

مما يدل على أن الوضع قد بلغ درجة كبرية من اخلطورة اليت تستدعي جهد دبلوماسي  ، (*)أعنف 
حبيث جيب أن تراعي حقـوق الشـعب    ،انبنيكبري من أجل التخفيف من حدة التصعيد بني اجل

إذا كانت الواليات املتحدة ستشرك نفسها  و يتم كبح التصعيد اإلسرائيلي العنيف ، الفلسطيين و
فهل سيفسر توسطها يف عملية السـالم يف   ،يف مسعى دبلوماسي من هذا املستوى و ذا التحدي

على اإلرهاب أم أنه حماولة جديدة نابعـة مـن   يف هذه الفترة بأنه نتيجة سياسة احلرب  املنطقة و
هنـري  يـرى   و من توجهاا العاملية اليت أفرزا اية احلرب الباردة ؟، مبادئ أمريكية مألوفة و

كـذلك   التطور السلمي يف املنطقة و صأن الذي حيدد اإلجابة عن هذا التساؤل هو فر كيسنجر
  .(2)أمريكا و حرا ضد اإلرهاب إىل حد كبري  صفر

يف هذه املرحلة متحورت الرؤية األمريكية لتسوية الصراع وإقامة السالم يف الشرق األوسط 
حول نقطتني أساسيتني، األوىل هي املوافقة على قيام دولة فلسطينية مستقلة إىل جانب إسـرائيل  

املسؤولية  أما الثانية فهي إلقاء جانب من حبيث تتعايشان بأمن و سالم وفقا للتوجهات األمريكية ،
قد تضمنت  على أطراف الصراع يف التوصل إىل إجياد أرضيات مشتركة حلل مسائلهم املختلفة ، و

                                                             
  : المصدر. 2002  األمريكیةلواليات المتحدة لالقومي  األمن  إستراتیجیة :وثیقة: انظر   (1)
لتضـع ھـي بـدورھا المقاومـة      اإلرھـاب على  األمريكیةالحرب  إعالن و 2001سبتمبر  11 أحداث إسرائیللت غاست   (*)

ضد الشعب الفلسـطیني   اإلجرامیةوربطت قیامھا بالعديد من العملیات العسكرية  ،اإلرھابیینوالشعب الفلسطیني في خانة 
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  .2001سبتمبر 28ما قبل  إلىيكون التفاوض حول االنسحاب  أناشترطت  من االتفاقات السابقة و تبرأت
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      هاتني النقطتني بشـكل واضـح   2002الوثيقة اخلاصة بإستراجتية األمن القومي األمريكي لسنة 
  :ألمهيتههنا ر ذلك كسنذ و و مفصل ،

أمريكـا تبقـى    و احلرية للطرفني ،لن يكون هناك سالم ألي طرف من دون "
 تعيش إىل جانب إسرائيل يف سـالم   دميقراطية ، ملتزمة بقيام فلسطني مستقلة و

ختـدم   ، و الفلسطينيون مثلهم مثل الشعوب األخرى يستحقون حكومةو أمن
الواليات املتحدة ستواصل تشـجيع مجيـع    ، ومصاحلهم وتسمع إىل أصوام
ى إىل تسـوية عادلـة وشـاملة    م فيمـا تسـع  األطراف على حتمل مسؤوليا

واجهوا  و ،اعتناق الدميقراطية وحكم القانونإذا قام الفلسطينيون ب و...للرتاع،
ميكنهم االعتماد على دعم أمريكا إلقامة دولة  رفضوا اإلرهاب حبزم ، الفساد و

 .... ،إلسرائيل أيضا مصلحة كبرية يف قيام فلسطني دميقراطيـة  و فلسطينية ،
لذلك تواصل الواليات املتحدة األمريكية حض الزعماء اإلسرائيليني على اختاذ 

صداقية ، املتتسم ب و ،نشوء دولة فلسطينية قابلة للحياةخطوات ملموسة لدعم 
على القوات اإلسرائيلية أن تنسحب كليـا إىل   ،يف حني أي تقدم حنو األمن و

ات االستيطانية يف األراضي على النشاط ، و 2000سبتمرب  28موقعها ملا قبل 
لكـن   ميكن للواليات املتحدة أن تلعب دورا أساسيا و و ،...احملتلة أن تتوقف 

     يف اية املطاف ال ميكن أن يتحقق السالم الدائم إال عندما حيل اإلسـرائيليون 
  .(1)"و الفلسطينيون مسائلهم وينهون الرتاع فيما بينهم 

األمريكي و تصوره حلل الصراع من أنه يسعى فعليا إىل حتقيق رغم ما يبدو عليه املوقف  و
بعض األهداف املهمة و امللموسة للفلسطينيني ، إال أن هذه الوثيقة تتجاهل يف واقع األمر أهم 

حيث ال إشارة إىل حق  القضايا و احلقوق الفلسطينية اليت جتعل الصراع من املستحيل أن ينتهي ،
ال انسحاب إىل  ال حل لقضية األسرى ، و و إشارة إىل قضية القدس، ال الالجئني يف العودة، و

بل إن االنسحاب الذي اقترحته الواليات املتحدة يهدم كل  ،1967ال حدود  و 1948حدود 
  .على التأزم يف الوضع الفلسطيين اإلسرائيلي كما هو يبقي و ،جهود عملية السالم السابقة

سـتراجع   2001سبتمرب  11يات املتحدة يوحي بأنه بعد إن تبين هذه الرؤية من قبل الوال
خاصة يف ارتباطها بأزمة الشرق األوسط األساسية اليت تتعلق بالصراع  ،أمريكا سياستها اخلارجية
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فالواليـات املتحـدة    غري أن التطورات اليت حصلت كانت خميبة لآلمـال ،  ،العريب اإلسرائيلي
قاومـة  ألول مرة على ضـم فصـائل امل   بل عملت و ،استمرت يف تأييدها الالمشروط إلسرائيل

أو التهديـد   االعتـراض استعملت حـق   و مة املنظمات اإلرهابية ،ئقاالفلسطينية التحررية إىل 
أو تشكيل جلنة أممية لتقصـي   باستعماله داخل جملس األمن ملنع إرسال قوات حلماية الفلسطينيني 

زيادة على االعتراف  ،شبه اليومية ضد الشعب الفلسطييناحلقائق و التحقيق يف اجلرائم اإلسرائيلية 
جديد بالنسبة لدورها  هو ما يعترب احنراف خطري و األمريكي الرمسي بأن القدس عاصمة إسرائيل و

خرق لقرارات الشرعية الدولية املتعلقة بقضـية الصـراع العـريب     و كراعية للسالم يف املنطقة ،
كل هذا . تقدمي الدعم املايل و العسكري للطرف اإلسرائيلي  أضف إىل ذلك استمرار ،اإلسرائيلي

بعـد   يف املقابـل و  و ،(1)أفرغ الدور احليادي األمريكي كوسيط حلل الصراع من كل دالالته 
الذي يوضح مسـتقبل  ، و  (*)  2002مارس  12 يف) 1397(رقم  قرار جملس األمن صدور 

ضع جدوال زمنيـا  القرار مل يغري أن هذا  ،رائيلالصراع مع دولة فلسطينية تتعايش إىل جانب إس
كما مل حيـدد شـكل الدولـة     ،إسرائيل على االنسحاب ارجبإلمل يتخذ طابعا إلزاميا   لذلك و

  .الفلسطينية وال حدودها 
رؤيتها العملية  1397قرار اليات املتحدة على إثر البعد حنو ثالثة أشهر و نصف قدمت الو

 ،إىل قيام الدولة الفلسطينية للوصول شروطا تعترب مستحيلة التحقيق توضع و للتسوية السلمية ،
مث إصـالح    بداية بوقف االنتفاضة الفلسطينية وسيطرة السلطة علـى األوضـاع ،   تحيث طالب

مل تعكس هذه الرؤية  و ، (2)وتغيري القيادة الفلسطينية مبا فيها ياسر عرفات السلطة و مؤسساا ،
       ،مر إال شيئا واحدا هو غياب الواليات املتحدة عن معرفة واقـع الصـراع  األمريكية يف واقع األ

للحرب علـى   هااستعداد جهلها بالطرق و السبل املمكنة لتسويته نتيجة تورطها يف أفغانستان و و
ن قضية الصراع ليس ضمن أولوياا حاليا ، أو أا ال ترغب عمليا يف إجيـاد  إبالتايل ف و ،العراق

ضية الفلسطينية ، لذا مل تعكس توجهات األمن القومي األمريكي النظرية واقع سياسـاا  حل للق
من مث يبدو أن الواليات املتحدة ال تتحرك على أساس  العملية جتاه الصراع العريب اإلسرائيلي ، و

هـا  رض الواقع بل على أساس االنعكاسات والتأثريات اليت تتركأاحلقائق املوضوعية املوجودة على 
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كلما كانت هذه املصاحل ملحة وطارئة مست مرتبتها علـى سـلم    و ،هذه احلقائق على مصاحلها
  .(1)أولويات السياسة اخلارجية األمريكية 

يف ترسيخ هيمنة الواليات املتحدة األمريكية على  2001سبتمرب 11لقد سامهت تداعيات 
ى النظم اإلقليمية ، فباسـم مكافحـة   كرب من املناورة للسيطرة علأالنظام الدويل وأعطتها هامش 

صار بإمكاا  و ،الوقائية يف سياستها اخلارجية و اإلرهاب تبنت أمريكا االستراتيجيات االستباقية 
التدخل يف أي مكان من العامل حتت مربرات الدفاع عن مصاحلها ومصاحل حلفائها منع ظهور بؤر 

 أفريـل يف هذا اإلطار يعترب غزو العراق واحتاللـه يف   جديدة لرعاية اإلرهاب الذي يتهددها ، و
إخراج العراق من معادلة توازن القوى العريب فضمن هذه التفسريات األمريكية اجلديدة ،  2003

هة الشرقية وتفاديا إلمكانيـة  بمن اجل يأيتأن القضاء على أي ديد إلسرائيل ميكن  اإلسرائيلي و
الـيت  يعترب من صميم املصاحل األمريكية اإلسرائيلية  ،سرائيلتكرار القصف العراقي الصاروخي إل

  .أصبحت أكثر انسجاماً
لو أردنا توسيع دائرة قراءتنا خلريطة التفاعالت اإلقليمية اليت هلا روابط وثيقـة باملنطقـة    و

مكن رصد ناتج الضغوط األمريكية يف قلب أسيا بعد غزو أل ،الصراع العريب اإلسرائيلي العربية و
  باكستاين بفعل أمريكي ، وأدى التقارب اهلندي -غانستان ، حيث نتج عن ذلك تقارب هندي أف

  ما ظهرت أخباره يف التصرحيات اإلسـرائيلية  هو  و ،إسرائيلي –اإلسرائيلي إىل تقارب باكستاين 
      لـت باكسـتان  بسبب ذلك أج و ،قات بينهماالزيارات متبادلة تتعلق بدعم الع الباكستانية و و
االعتراف الكامل بفلسطني حلني قيام الدولة الفلسطينية املسـتقلة حبسـب    ) الدولة اإلسالمية (

، لكن ما حدث ميكن تفسريه يف إطـار  (2)هي خطوة مل تكن متوقعة  و ،التصرحيات الباكستانية
  لي ، اإلسـرائي  -الضغوط األمريكية على باكستان من خالل إقناعها بالتوازي مع التوافق اهلندي 

تنفيذ خمططاا يف املنطقة العربيـة   ال شك أن هذا يصب يف دعم جممل السياسات األمريكية و و
دعم إسرائيل مبا جيعلها القوة اإلقليمية األوىل اليت ال تنافس عربيـا   ، و(*)والشرق األوسط الكبري 

الشرق األوسـط بعـد   ا يؤهلها لقيامها بدور الوكيل الرمسي للواليات املتحدة يف مم ،على األقل
  .بعد ما تستطيعأتقليص الطرف العريب إىل  و استمرار تقزمي الصراع العريب اإلسرائيلي 
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إذن رغم أن ما يفترض بالسياسة اخلارجية األمريكية أن تكون عليه هو العمل على تقليـل  
ليس هناك خطوة لبلوغ هـذا   احتماالت ومسببات زعزعة االستقرار العام يف الشرق األوسط و

           جـل مصـاحلها اخلاصـة   أهي تعمل باسم ومـن   و ـاهلدف أكثر ضرورة للواليات املتحدة  
من أن تضع بقوة إمكانيات نفوذها ذات الشأن وراء محلة جـادة حلـل    ـالواضحة يف املنطقة   و

إال أا استمرت يف  .(1)نها يضمن بقاء إسرائيل وأم القضية الفلسطينية يرضي القومية الفلسطينية و
أكثر من ذلك فهي تفسر اجلرائم اإلسرائيلية  الوقوف إىل اجلانب اإلسرائيلي كما يف السابق ، بل و

ر املقاومة الفلسطينية لالحتالل على أا إرهـاب جتـب   أا دفاع عن النفس ، يف حني تفسعلى 
 .       اإلسـرائيلية   صـاحل األمريكيـة و  حماربته بأي وسيلة ممكنة واعتربت ذلك من صميم تكامل امل

   : براديل ثايرحسب  و
ن الواليات املتحدة حمقة يف وقوفها إىل جانب إسرائيل ضـد اإلرهـابيني   إف…" 

ملتحدة مـن  الفلسطينيني ، فإسرائيل حليف أهم بكثري مما ميكن أن تنتظر الواليات ا
ن العالقة اليت إف (*)على الرغم من بعض املشاكل العرضية  و ..السلطة الفلسطينية 

ينبغي أن تكون كذلك  تربط إسرائيل بالواليات املتحدة األمريكية عالقة وطيدة و
  .(2)ن عالقة من هذا القبيل ختدم مصاحل كال الطرفني بالطبع أل

وتفسـري اسـتمرار   هذه أهم نقطة يعتمد عليها حمللو السياسة اخلارجية األمريكية لفهم  و
الوقوف األمريكي الالمشروط إىل جانب الطرف اإلسرائيلي يف  التحالف األمريكي اإلسرائيلي و

يف ذات الوقت كان ذلك أهـم   مجيع حماوالت دفع عملية السالم والتسوية السلمية للصراع ، و
  . أسباب وعوامل فشل مجيع مشاريع العملية السلمية حلل الصراع العريب اإلسرائيلي

حـول  و من خالل ما تناولناه حول أهم مظاهر السياسة اخلارجيـة األمريكيـة    عموما و
ـ  الصراع العريب اإلسرائيلي يف ظل التغريات النسقية اليت أعقبت اية احلرب الباردة و ر هـذه  أث

 تـربز الصراع العريب اإلسرائيلي على السواء ،  التغريات على واقع السياسة اخلارجية األمريكية و
يف سياق حـديثنا   أمهية القيمة التفسريية للمتغريات النسقية يف دراستنا على ضوء ما مت التطرق إليه

                                                             
  .294دان تشیرجي ، مرجع سابق ، ص    (1)
تكـون ھنـاك مواجھـة مباشـرة مـع الواليـات        أال األنسـب نه مـن  إفي المنطقة ف اإلسرائیليالمشروع  ألمريكا ألھمیةنظرا    (*)

 األقـدر كانـت   إسـرائیل  أنثبت  ، حدثت فیھا خالفات علنیة بین البلدين التي ، وفي المرات القلیلة إلسرائیلالمتحدة بالنسبة 
  .77-76  حسن نافعة ، مرجع سابق ، ص ص :انظر .من جديد لصالحھا  األمريكيب الموقف سح احتواء الخالف و على تطويع و

  .93ـ برادلي ثاير ، مرجع سابق ، ص  (2)
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عن خمتلف اجلوانب و العوامل اخلارجية اليت سامهت بشكل واضح يف حتديد طبيعة هذه السياسـة  
  .األمريكية يف ظل التغريات الدولية اجلديدة

 جانب و تفسري مكانتها يف فهم  يف دراستنا وارجية اخلات النسقية فسريورغم أمهية هذه الت
ن هـذه األخـرية هلـا    إمن السياسة اخلارجية األمريكية جتاه الصراع العريب اإلسرائيلي ، فمهم 

رارات ق ضمنها احلياة السياسية احمللية األمريكية اليت تصنع مصادرها يف النظام السياسي الداخلي و
مثل الواليات املتحـدة   دميقراطي بلد خاصة يف ها اخلارجية ، وتئيالسياسة قبل أن توجه إىل بهذه 

  .األمريكية


