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من خالل دراستنا ألهم جوانب هذا املوضوع سواء يف شقه املفاهيمي و النظري أو يف 
     اقترحنا البحث من خالهلـا لفهـم   اإلشكالية و الفرضيات اليت  ضوء جانبه التطبيقي، و على

و تفسري تأثري اية احلرب الباردة  على السياسة اخلارجية األمريكية جتـاه الصـراع العـريب    
فيما  لنتائج النظرية و العملية و اليت جنملها، مت التوصل يف اية حبثنا إىل جمموعة من اياإلسرائيل

  :يلي

الدوليني، و مـن أهـم    أثارت اية احلرب الباردة حالة من عدم التوازن و الالستقرار -
 مظاهر هذا االضطراب الفراغ االستراتيجي الذي خلفه ايار االحتاد السوفيييت، و نتيجة لذلك
أصبحت السياسة اخلارجية األمريكية يف حالة من عدم الوضوح بسبب غياب العدو و املنافس 

البحـث يف   مزيد منعلى الساحة العاملية، و هذا بدوره ساهم ـ من الناحية األكادميية ـ يف   
من أجل إجياد سياسة خارجية أمريكية تتماشي إجيابيا و التغريات الدولية و اإلقليمية هذا احلقل 

برزت يف هذا السياق ثالث مدارس فكرية هي الواقعية و الليربالية و احملافظيـة  اجلديدة، و قد 
اجلديدة، و قد حاولت كل مدرسة من هذه املدارس أن تفرض رؤيتها اخلاصـة علـى واقـع    

، غري من خالل صانعي القرار و املسؤولني الذين ينتمون إليها فكريا السياسة اخلارجية األمريكية
لسياسة اخلارجية األمريكية بعد اية احلرب الباردة متيزت من حيـث املرجعيـة النظريـة    أن ا

يتصرفون بشـكل   غالبا ما بالتعدد من جهة، و من جهة أخرى كان صناع القرار األمريكيني
مناقض لتوجهام السياسية و مرجعيام الفكرية و النظرية، وكانت الرباغماتية هي اليت حتكم 

كان هناك تعارض بني توجهـات صـانع القـرار مـع     حالة يف  ارجية األمريكيةالسياسة اخل
 .السياسة هلذهمقتضيات الواقع العملي 

رغم تعدد التعاريف اليت قدمت حول مفهوم السياسة اخلارجية وعدم االتفاق أكادمييـا   -
الدوليـة   جند أن املكانـة  ، إال أنه عند مقاربة هذه التعاريف بالواقع العمليعلى تعريف موحد

تؤثر بشكل كبري يف حتديد مفهوم  للدولة و األهداف اليت تسعى إىل حتقيقها يف حميطها اخلارجي
الواليات املتحدة األمريكية يف تعريفهـا  هذه الدولة لسياستها اخلارجية، و هذا ما ينطبق على 

إىل اهليمنـة  لسياستها اخلارجية و الذي يعكس مكانتها كقطب عاملي و طبيعة أهدافها الرامية 
العاملية بعد االنتصار يف صراع احلرب الباردة، و كان لك واضحا سواء مـن خـالل وثـائق    

 .استراتيجيات األمن القومي األمريكي أو من خالل واقع السياسة اخلارجية األمريكية
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جتاه األمريكية فيما يتعلق بدور املتغريات النسقية اخلارجية يف تفسري السياسة اخلارجية    -
و ذلك  أويل  أدت حركية النظام الدويل كمتغري أساسي و قد جند أنه لصراع العريب اإلسرائيليا

إىل هيمنة القطب األمريكـي  القطبية منط  من حيث الدويل بنية النظام  من خالل تغري هيكل و
 العريب اإلسرائيلي مع الصراع )القطب األمريكي (  هذا األخري يطاتع يفسر بالتايل و ،الواحد

  :انطالقا من 
مكانة الواليات املتحدة األمريكية على املستوى العاملي ، حيث استطاعت أن تفرض  - أ

مصـاحل حلفائهـا يف    رؤيتها اخلاصة اليت تعتقد أا تصب يف إطار مصاحلها القوميـة و 
منها سياستها حنو  العامل ككل ، على اعتبار أن السياسات اإلقليمية و الشرق األوسط و

العريب اإلسرائيلي جزء من التوجهات العاملية اجلديدة اآلخذة يف التوسع أكثـر   الصراع
  .حلفائها  فأكثر يف ظل زيادة هامش املناورة ألمريكا و

اليت متيزت بالـدعم   السلوكات اخلارجية السابقة للواليات املتحدة جتاه الصراع و -ب
الفلسـطيين   و عمومـا  العـريب  الطرفمطالب  املطلق إلسرائيل مقابل جتاهل حقوق و

نه هو من بقي يف املواجهة املباشرة مع إسرائيل ، فقد اسـتمرت هـذه   أخصوصا حبكم 
عرفت كانت قد كرب نتيجة غياب الثنائية القطبية اليت أالسياسة بعد احلرب الباردة بشكل 

العـريب   وجود االحتاد السوفيييت كداعم للطرف العـريب يف الصـراع   ـ   ما ـ نوعا
احلرب البـاردة مـن قـوة     انتهت ا الطريقة اليت تزادو من جهة أخرى  ،لياإلسرائي

، مؤسسات األمـم املتحـدة   هيمنتها على جملس األمن و الواليات املتحدة األمريكية و
 جل املسامهة يفأ حيث ساهم الفيتو األمريكي باستمرار يف إعاقة أي دور هليئة األمم من

ـ  و األمريكيـة  كانت الواليات املتحـدة  و، تسوية الصراع العريب اإلسرائيلي ت مازال
عض القرارات فإا ال مسحت مبرور ب حدث ون إ ، وتستعمل حق النقض لصاحل إسرائيل

ن إسرائيل ال متتثل ألي قرار يتعارض مع مشاريعها يف و إن كانت ملزمة فإ تكون ملزمة
  .األراضي احملتلة

ملختلفة مبا فيها تطورات الصراع العـريب  اإلقليمية ا أبرزت التفاعالت الدولية و - ـج
تساهم يف درجة اجتذاب االهتمام األمريكي ـ هذه التفاعالت  ـ أي  ااإلسرائيلي ، أ

جتاه الصراع ، حبيث كلما كانت متثل ديدا ملصاحلها أو مصاحل حلفائهـا زاد اهتمـام   
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مـع  طريقة الـيت تتماشـى   السياسة اخلارجية األمريكية بالتعاطي مع هذه التفاعالت بال
يف حالة حرب اخلليج الثانية أين ظهرت حساسية ذلك و قد الحظنا  ،مصلحتها القومية

فهذا األمر استدعى نـوع   ،ريب اإلسرائيلي بالنسبة للمصاحل النفطية األمريكيةعالصراع ال
كذلك من احلرج يف العالقات األمريكية اإلسرائيلية من أجل محاية املصاحل األمريكية، و 

ـ ـ مقارنة مبسار عملية السال  غري مسبوقنشاط دبلوماسي أمريكي  علـى   م من قبل 
و بعد  حسم حرب اخلليج،بعد  بوش و بيكر طرفطريق السالم العريب اإلسرائيلي من 

السالم العريب بتراجع االهتمام األمريكي  الحظنا استقرار املصاحل األمريكية إىل حد كبري
 أخرىدولية نتيجة وجود قضايا  األمريكي ناك اجتذاب لالهتمامكان ه كمااإلسرائيلي، 

  .على غرار قضية البوسنة اليت تطلبت التدخل األمريكي خطري و حساسة
فالسياسة اخلارجية للواليات املتحدة األمريكية كدولة عظمى و قطب عـاملي وحيـد   

ه من وجهة نظر نسقية ميكن ، و بالتايل فإن و األهداف االستراتيجية الكربىتتحكم فيها املصاحل
أي سياسة خارجية أمريكية جتاه الصراع العريب اإلسرائيلي تتأثر بثبات أو تغري هـذه   القول أن

   .املصاحل اليت توجد بدورها يف البيئة النسقية اخلارجية
مـن  مهم  مكانتها يف فهم جانب  ات النسقية يف دراستنا وفسريأمهية هذه الت إضافة إىل

كذلك هذه األخرية هلا  الحظنا أنارجية األمريكية جتاه الصراع العريب اإلسرائيلي ، السياسة اخل
يف إطارهـا  صنع احلياة السياسية احمللية األمريكية اليت ت مصادرها يف النظام السياسي الداخلي و

ـ  بلد يف ، ولتنفيذيةها اتئيقبل أن توجه إىل باخلارجية ياسة قرارات الس ات دميقراطي مثل الوالي
يكـون  يف تفسري بعض جوانب السياسة اخلارجية فإن دور العوامل الداخلية املتحدة األمريكية 

ر أمهية، ومن خالل تعرضنا لدور حمددات البيئة الداخلية يف تفسـري السياسـة اخلارجيـة    أكث
  :األمريكية جتاه الصراع العريب اإلسرائيلي ميكننا تأكيد النتائج التالية

التفضيلي إلسرائيل يف السياسة اخلارجية األمريكية جتـاه الصـراع   استمرار النمط أن  -  أ
دور الرئيس و الكونغرس و اجلهات الضـاغطة  إىل يفسر بالرجوع  ،العريب اإلسرائيلي

ساعد على ذلك طبيعة احلياة السياسية الداخلية يف الواليـات  قد داعمة إلسرائيل، و ال
          ل ألعضـاء اللـويب اإلسـرائيلي التغلغـل    مما سهالشديد املتحدة اليت تتميز باالنفتاح 

 .و الوصول إىل عمق مراكز صناعة القرار األمريكي



 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ خاتمــــة

[161] 
 

من خالل تتتبعنا لتطورات السياسة اخلارجية األمريكيـة جتـاه الصـراع العـريب      - ب
    الـتغريات  القـادة السياسـيني و   اإلسرائيلي، وجدنا أنه غالبا ما كانـت نوعيـة  

اصلة على مستوى البيئـة الداخليـة األمريكيـة مؤشـرا     و العمليات السياسية احل
كبريا على طبيعة هذه السياسة من حيث زيادة الـدعم إلسـرائيل أو اسـتقراره،    

أولوية الداخل على اخلـارج، أو مـن حيـث االهتمـام و طبيعـة      أو من حيث 
  .التعاطي مع قضية الصراع العريب اإلسرائيلي

بصـفة خاصـة إذا   تـزداد قيمتـها التفسـريية     كيةأمهية احملددات الداخلية األمري –ج 
كان هناك تراجع يف درجة اجتذاب البيئة اخلارجية لصـانعي القـرار، و مـن مث    
نؤكد صحة الفرضية اليت تقول بأنه كلما تراجعـت قيمـة التفسـريات النسـقية     

  .زادت قيمة التفسريات الداخلية للسياسة اخلارجية
  

فهـم اجليـد و التفسـري العلمـي الصـحيح      يف اية املطاف بـات واضـحا أن ال  
للسياسة اخلارجية عموما البد أن يرتكز على املزاوجة بـني مسـتويات التحليـل اخلارجيـة     

التغريات الدولية اليت رافقت ايـة احلـرب البـاردة علـى      تأثري و الداخلية ، لذا نقول أن
سـر لنـا بعـض مظـاهر     فيالسياسة اخلارجية األمريكية جتاه الصراع العريب اإلسـرائيلي،  

هلذه السياسة يف إطار توجهاا االسـتراتيجية العامليـة مـن أجـل احلفـاظ       التغري التكيفي
على املصاحل التقليدية و املكانة الدولية اجلديدة، بينما تفسـر بعـض مظـاهر االسـتمرار يف     

  .هذه السياسة بالرجوع إىل العوامل و احملددات الداخلية األمريكية
الثابت ـ يف ظل التغريات الدوليـة املسـتمرة ـ هـو اسـتمرار انغمـاس        و يبقى    

الدبلوماسية األمريكية يف هذه القضية الشرق أوسطية املعقـدة و الـيت مازالـت تستعصـي     
على احلل ، و ذلك رغم قصور هذه الدبلوماسـية يف إجيـاد أي مـن احللـول العقالنيـة      

    .حدة املتزايدةمن تخفيف الإلاء الصراع أو 
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