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 ملخص الرسالة 
ات المتحدة تجاه   واليالمتغير في السياسة الخارجية لل    بت و  هذه األطروحة للكشف عن الثا     تسعى

فترة والية الرئيس األمريكي    ية حتى انتهاء    لالقضية الفلسطينية والمفاوضات الفلسطينية اإلسرائي    

 .لينتون كبل

كانت السياسة  إذا  لتساؤل الرئيسي المطروح، فيما      لى ا تحاول هذه الدراسة اإلجابة ع      لكلذ

الخارجية األمريكية تجاه القضية الفلسطينية تقوم على ثوابت ال تتغير؟ أم أن البيئة السياسية                 

 .ة؟ ضيلخارجية األمريكية نحو هذه القالدولية واإلقليمية أدت إلى تغيرات في السياسة ا

ه األطروحة أوال للكشف عن حقيقة الدور الذي لعبته الواليات المتحدة في القضية               ذه دفوته

الفلسطينية وعمليه السالم، والتركيز على دورها في المفاوضات الفلسطينية اإلسرائيلية منذ مؤتمر            

 االتي جعلت اإلدارات األمريكية تسخر جهده      ةيلدوافع الحقيق اوثانياً إظهار    . 1991مدريد عام   

 .سرائيلي اإل–ثقلها السياسي واالقتصادي إليجاد حل سياسي للصراع الفلسطيني و  ةلدبلوماسيا

تي أهمية تناول هذه األطروحة للسياسة الخارجية األمريكية من خالل اعتقاد الباحث بان                وتأ

علة المؤثرة على   فاك الوسائل الضاغطة واألدوات ال    يسية التي تمتل  ئالواليات المتحدة هي القوة الر    

 .سرائيلي الذي ما زال مستمراً حتى اآلن اإل–ية للصراع الفلسطيني سايالطرفين إليجاد تسويه س

قيام بالبحث والتحليل للثابت والمتغير في السياسة الخارجية األمريكية تجاه القضية الفلسطينية             ولل

هج التاريخي الوصفي    مند اتبعت هذه األطروحة ال      ، فق ليرائيساإل –يني  طوالصراع الفلس 

ة عن المواقف الحقيقية للسياسة الخارجية        يعولكشف بصورة موض  ا نوالتحليلي، لتتمكن م  

 .األمريكية بعيداً عن االنحياز

 .مة واستنتاجات وتوصيات الباحثلخاتقسم هذه الدراسة إلى خمسة فصول باإلضافة إلى اوتن

 ةلجذور التاريخية للوجود األمريكي في منطق      ل  الخمسة شرحاً مفصالً تحليلياً    تناولت الفصول د  وق

وركزت على دور الواليات    . لشرق األوسط، وبداية االهتمام األمريكي بالقضية الفلسطينية          ا

المتحدة المبكر، وما قامت به من تحركات ومبادرات إليجاد تسويه سلمية وسياسة الضغط التي               

ثير في التحول النوعي للعمل      التأا في   ره منظمة التحرير ودو   ىلعالمتحدة  ستها الواليات   رما

 .ي الفلسطينيسياسسي والاموالدبل

مريكية، وبخاصة الحوار األمريكي     األ – تناولت هذه األطروحة بداية االتصاالت الفلسطينية        كما

 هامة في    شكل نقطة تحول   ي، والذ 1988الفلسطيني الذي جرى الول مرة في تونس أواخر عام          

الطروحة من خالل   ا هوكشفت هذ .  األمريكية تجاه القضية الفلسطينية     يةتغيير السياسة الخارج  

طورات الجديدة التي رافقت حرب الخليج الثانية، وما شهده العالم من تطورات أدت إلى              تلاالتحليل  



 ح

 

ام النظوبروز  ة ،   باردحرب ال لانهيار المعسكر  االشتراكي،وسقوط االتحاد السوفيتي وانتهاء ا        

 .ى القطبية بزعامة الواليات المتحدةادالدولي الجديد أح

 بينت هذه االطروحة  مدى التأثير األمريكي على الجانبين الفلسطيني واإلسرائيلي قبل انعقاد  و

 .تمر مدريد للسالم وجوالت التفاوض التي رافقت انعقاد المؤتمرؤم

ريكية، وركزت  متة والمتغيرة في السياسة الخارجية األ      كشفت هذه األطروحة الخطوط الثاب     وقد

نية لسطيعلى معرفة فيما إذا كانت الواليات المتحدة قد لعبت دور الوسيط النزيه في المفاوضات الف              

 .سرائيلية حتى نهاية فترة حكم الرئيس األمريكي كلينتون اإل–

 باقية على ثوابتها األساسية المتمثلة    جية األمريكية   رلسياسة الخا أن ا لنتيجة، فقد تبين للباحث     وبا

، وإن طرأ عليها بعض المتغيرات       1948التحالف االستراتيجي مع إسرائيل منذ نشأتها عام         ب

 .المحدودة غير المؤثرة في الثابت لجوهر سياستها الخارجية

بت ا هو الخط الثا   هلمتحدة إلسرائيل منذ قيام   ا تك توصلت هذه األطروحة إلى أن دعم الواليا       لذل

وقد اخذ  . افة من ترومان إلى كلينتون    ك  ،مريكية المتعاقبة األالمشترك الذي التزمت به اإلدارات      

فقد أبقت الواليات المتحدة على تحالفها االستراتيجي        . هذا الدعم المنحى التصاعدي باستمرار     

ية لضمان  تصادية والعسكر قبلوماسية والسياسية واال  دلاالنوعي مع إسرائيل، وسخرت كل طاقاتها       

والمحافظة على مصالحها الحيوية في المنطقة والمتمثلة بضمان        ،  وجود دوله إسرائيل من ناحية    

 . ثانيةاحيةتدفق النفط العربي أليها بسهوله ويسر من ن

ط هدفاً بحد ذاته،    سو لم يكن اندفاع الواليات المتحدة نحو تحقيق تسويه سلمية في الشرق األ            كلذل

 .مين حماية إسرائيل وضمان وجودهاا هو وسيله لتأمبقدر 

عنى آخر، فإن القرار األمريكي باالندفاع نحو حل الصراع سلمياً، ما هو آال قرار أمنى                  وبم

استراتيجي يهدف إلى تثبيت شرعية إسرائيل فلسطينياً وعربياً ودولياً، ويكرس الوقائع على               

 .ةالشرعية الدولي  القانون الدولي وقراراتنع األرض بغض النظر

مريكية خلت تماماً من المبدأ األخالقي القائم على أساس الحق          األلنتيجة، فإن السياسة الخارجية     وبا

 . والعدالة، واستندت إلى مصالحها الحيوية في المنطقة

ت الدولية واإلقليمية   اريا المتغيرات في السياسة الخارجية األمريكية، فقد جاءت في سياق المتغ          وام

غير أن  .  والتي أثرت في السياسة الدولية     ا، قبيل انتهاء الحرب الباردة وما بعده      التي شهدها العالم  

لخط الثابت لسياستها   مة ا متغيرات السياسة الخارجية األمريكية كانت مسائل تكتيكية جاءت لخد         

 .الخارجية المساندة والداعمة إلسرائيل
  


