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 ملخص 

يتمحيرر البحيث   . لشرق االوسط، و باالخص فيي فسطيني   تحاول هذه الدراسة ان تبحث سياسة امريكا الخارجية في ا

 . محاور اساسية لفهم العالقة الحميمة بي  اسرائيل و امريكا، و لفهم اسباب دعم امريكا المنسق السرائيل ةحرل ثالث

يدور المحرر االول حرل مرضرع السربي الصهيرني، و الذي يرتكز حرل النقاش المقيد  مي  قبيل جيرن مير ييمر و      

االول هير التنيرر و التقيد  المسحير  فيي تي ثير       : والت، و الذي  قامرا بالبحث في هيذا المايال لطيببي  رئيطيي      ستيف 

فيي الخمطيينال و الطيتينال، عنيدما     . السربي، و التغيير فيي العالقيال الخارجيية االمريكيية اليم دعيم منسيق السيرائيل         

كان هناك وجهال نظر مختسفة بخصرص مرضيرع الشيرق   ابتدأل الطياسة الخارجية االمريكية االمبريالية بالتكرن، 

االوسط، وجد بعي  المامرعيال كالمطيتعربي  عسيم سيبيل المايال، اليذي  مسفيرا ايفرا االدارة االمريكيية و اليذي             

التحرل الاذري في هيذه اررا،، باالضيافة اليم    . تعاطفرا مع الدول التي عمسرا بها و الذي  كانرا معايدي  لسصهيرنية

لطسنة و التي اابحت مرتكزة عسم مرضرع واحد هير احيدا اسيباب انايذاب مير يهيمر و واليت اليم هيذا         ترطيد ا

التغير الاذري م  حالة تعدد االرا، و وجرد اكار م  مركز مرحد لسطسنة الم وجيرد احتكيار فيي اينع     : المرضرع

بحيث لم يعد هناك اي جدال ونقاش هذه الحالة قد واست الم حد . الطياسال تااه اسرائيل م  قبل السربي الصهيرني

حتم فيما يتعسيق بالمطيتعربي  فقيد اختفيرا مي  ايفرا الطياسية         –حرل النرا الذي ياب أن يتسّقم الدعم االمريكي 

العنصيير الايياني يتعسييق ب العالقييال الدولييية     . الييبع  قييد  كتييب عيينهم كبقايييا تاريخييية      والبيروقراطييية الييم حييد ان  

مسحر  لسسربي، تتصرا امريكيا، مي  وجهية النظير الراقعيية، ضيد مصيالحها و قيمهيا فيي          نتياة لست ثير ال: ونظرياتها

لميااا تعميل اي دولية بشيكل     : وقيد  وجيد مير يمر و واليت ةرابية فيي هيذا التصيرا ةيير المننقيي          . الشيرق االوسيط  

ولرا هيذه  مي  خاللي   كيل مي  مير ييمر و واليت ان يتنيا        معاكس لمصالحهاا؟ و هذا هر االطار النظيري اليذي حياول   

و ةالبيي  تكيييرن   –بامكييان اي دوليية ان تتصييرا ضييد مصيييالحها ان وجييدل مامرعييال مصييال  خاايية         : القضييية 

اثنية تمسك سسنًة عسم نحر ةيير متناسيب ميع حامهيا، و خااية فيي مسفيال محيددة تهيّم هيذه           -دينية-مامرعال عرقية

 . تااه الطياسال المعتمدةالمامرعال وبامكانها أن تمارس ضمنها ت ثيرًا محطرسًا، بل وان تحدد ا

الفكيرة  : بالنطبة لسبع  ارخر، يتمحرر هذا المرضرع حرل النفط و المصال ، و مي  هنيا نصيل اليم المحيرر الاياني      

بالنطييبة لنعيير  تشرمطييكي مياال، تتمحييرر اال ييكالية الرئيطييية حييرل كيفييية تحييرل   . الماركطيية عيي  الهيمنيية االمبريالييية 

هناك الطياسة االمريكية االمبريالية و الترسعية عسم الصيعيد العيالمي و   : نية اكبراسرائيل الم اررة  مصغرة ع  ب

هناك ديناميية بيي  امريكيا و اسيرائيل و هيي التيي يحياول  رمطييكي ان يفهمهيا          . التي تنعكس اقسيميا م  قبل اسرائيل

وان هيذه الحيال هيي    . ن سيرية ويدرسها، و هي تحاجج بان هناك تشاب  بي  هؤال، العنصري  و الذي  ةالبا ميا يعمسير  

نتياة لنبيعة مننق القرة، عندما تتصرا اسرائيل بنريقة ترسعية في الشرق االوسط، مفضسة الك عسم التعايش مع 

، تاد اسرائيل نفطها منفصسة عي  محينهيا العربيي و اكاير ارتباطيا بيالقرة       (و هذا قرار تبنت  منذ زم  طريل)العرب 

 . طاعدال و تصب  اسرائيل، فعسيا، ممااًل لها في المننقةاالمريكية كمسا  و كمصدر لسم

ما استنتاناه م  هذا البحث هر ان أيا م  المحرري  المقدمي  اعاله ال يرضحان مدا العالقة بي  امريكا و اسرِائيل،  

ل المعرفة و م  هنا نصل الم المحرر الاالث و الذي يتمركز حر. و ال يرضحا ايضا ت ثير هذه العالقة عسم الشعرب

م  مننسق عسم االجتماع، و التيي ترتكيز عسيم اكياديميي  مايل اوري افنييري و ةييرهم، و اليذي  يحياولرا ان يفهميرا           

و ألنهم يايفرن مي  خسفيية الدراسيال الاقافيية و     . االسرائيسي في الدوائر االكاديمية/كيفية التعامل مع الصراع العربي

بالنطييبة لسيبع ، يتمحيرر هييذا   . ص الاقافيية لهيذه القضيايا، و ميي  ثيم نشيرها    السغريية، فهيم يحياولرن فهييم كيفيية امتصيا     

المرضرع حرل كيفية انتاج المعرفة في مييادي  الشيرق االوسيط و فسطيني  و اسيرائيل فيي امريكيا، فهنيا بامكاننيا ان          

ميع المصيال    مالحظة كيف تعمل القرة عسم خسق مفهرٍ  لسمصال  االمريكية، عسم سيبيل المايال، يطيترعب و يتماثيل     

يحاول هذا المحرر فهم كيفية اسيتخدا  القيرة فيي انتياج المعرفية التيي تخفيي التياريي الفسطينيني و تياريي           . االسرائيسية

الضحايا ارخري ، و يتم الك بنريقة مماثسة لحالة االستعمار الرروبي الميركا الشمالية، حيث نش ل ثقافة اسيتينانية  

في هذا المحرر، يتطائل البع  كيف يتم خسق الاقافة م  . نبيل" حضاري"ني كمطعم كامسة تقّد  االستعمار االستينا

خالل انتاج المعرفة و كيف تطعم القرة لتؤثر فيي عمسيية خسيق هيذه المعرفية و التيي بالنهايية تخسيق تقاربيال و تخسيق           

،اليذي  "ارخير "يم وتحدييد  و تخسق مامرعال تتعاطف مع امريكا و اسرائيل، وم  الناحية األخرا، يتّم ترس" ارخر"

 . يتم تصنيف  كبربري أو معاد لسحضارة والحداثة، ماسما هي الحال مع الفسطنينيي 
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عنيدما نبحيث فيي    . لقد تم استخدا  مختسف نظريال العالقال الدولية مي  اجيل تفطيير كيفيية تشيكيل الطياسيال الدوليية       

مياال،  : لمتراجيده فيي هيذا المايال هيي سيياقية و نفعيية،       الت ثير االمريكي في الشرق االوسط، ناد ان معظم المعرفية ا 

 ;(كيف م  الممك  ان نخد  مصال  الدولة في افضل طريقة، عسيم سيبيل المايال   )تكرن قد  وضعت م  مننسق القرة 

فبالعييادة ناييد انهييم يعبييروا عيي  ثقافيية نقدييية و مناهضيية    ( ماييل نظرييية  رمطييكي )امييا بالنطييبة لسنظريييال المعارضيية  

 . تمال معارضة مرجردة داخل الماتمع الغربي اات  وتعيش في سياق  الطياسي لالمبريالية

و ااا ( في الشرق االوسط عسم سبيل الماال)لكننا ااا قمنا بالبحث في هذه الطياسال في سياقها االجتماعي و المحسي 

ة الشيعرب و ترلييد مقاومية و    نظرنا الم كيفية ت ثير الطياسال االمريكية فيي ترلييد حقيائق جدييدة و ت ثيرهيا عسيم حييا       

نتائج ةير مترقعة، فناد انفطنا اما  نظرة جديدة تتحدا الكاير مي  افتراضيال نظرييال العالقيال الدوليية، حييث ييتم        

 . النظر الم ردود الفعل المحسية و المقاومة كعرامل خارجية لسنظرية الرئيطية

جيز،ا مي  الهيكييل االكياديمي اليذي ينيياقش و ير يد مصييال       بميا اننيا ال نتراجييد بيالماتمع االمريكيي، و بمييا اننيا ليييس      

الحكرميية االمريكييية، و بمييا اننييا ال نماييل المعارضيية لسهيمنيية الداخسييية فييي المشييهد االمريكييي الطياسييي، فناييد انفطيينا      

هذه العمسيال المعقيدة و العيابرة لسبسيدان ؟ مي  وجهية نظير        ضم  (Agency)كيف نحدد الفعل : مراجهي   بتحٍد كبير

لماتمع الفسطنيني، فان  ال ها  ان نتات هذه الطياسال م  هيمنة امبريالية او بطبب خنف الطياسال االمريكية في ا

الشرق االوسط م  قبل السربي االسرائيسي، ما يهم الشعب الفسطنيني هر ت ثير هذه الطياسيال عسيم واقعهيم و حيياتهم     

 . اليرمية و أمالهم و مطتقبسهم

االسيرائيسية، وهيي دلييلخ اخير عسيم أني  ال يايب        -رل التعقيدال التي تكتنيف العالقيال االميركيية   يتمحرر هذا البحث ح

أميا فييي فسطييني ، فميي   . العربيي االسييرائيسي بيي ي  يكل ميي  األ ييكال  –لسرالييال المتحييدة أن تكييرن طرفيًا فييي النييزاع   

أن يتنسعرا ارب حسفيا، طبيعييي    عسم الفسطنينيي  . في الماتمع المحسي (Agency)األساسي أن نعيد ترطي  الفعل 

م  المهم أن ننظر الم تاارب الشعرب األخرا التي عانيت أيضيًا   . يتشاركرن معهم في التاربة والمعاناة والمصال 

المكطيكيرن، االميركييرن االايسيرن، الانيرب افيريقيي ، الهيايتييرن، و يعرب       : م  االحتالل وم  الهيمنة االمبريالية

تقد  لسفسطنينيي  دروسا ليتعسميرا منهيا ويفهميرا كييف ييتم تحرييك الشيعرب، حتيم تصيير قيرة            أخرا كايرة يمكنها أن

 . الشعب فرق مننق القرة

 

 

 

 

 

 

 


