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 الفصل األول
 خلفية الدراسة

 
 مقدمة الدراسة

 االتوقيع عليه الفلسطينية التي تم-ة السالم اإلسرائيليةــــــة نتاجا لعمليــــتعد السلطة الفلسطيني         
يتولى  1967، والتي قضت بإنشاء كيان فلسطيني على جزء من أراضـي عـام 1993في أوسلو عام 

إدارة الشؤون الداخلية الفلسطينية. وقد شكل اتفاق أوسلو إطـارا عامـا لعمـل السلطة الفلسطينية، ومحددا 
لصالحياتها وارتباطاتها، ورسم شكل السلطة التي يجب أن تكـون عليهـا. وقد أدخل اتفاق أوسلو 

ة في العقلية هيأت لتحوالت واسع واتفاقات السالم الالحقة الحركة الوطنية الفلسطينية في حقبة جديدة،
والعقيدة السياسية الفلسطينية، تمثلت في اتخاذ أسس وسبل جديدة للتعاطي مع الصراع، تحولت من 

من النهج العسكري إلى النهج السياسي إلقامة  -لدى جزء من الشعب -خاللها العملية النضالية 
د جهود بتصاع -لو ـ من الناحية الشكليةدولة فلسطينية ذات سيادة. وقد اتسمت مرحلة ما بعد أوس

جراء انتخابات رئاس اتسياسي الفلسطيني مـن حيـث المؤسسبناء النظام ال ية اإلدارية أو السياسية، وا 
 .(1)1996وتشريعية عام 

 
ـــــــــين 0222 في أيلول عام          ـــــــــدة حـ ـــــــــات جديـ  دخلت األراضي الفلسطينية المحتلة في انعطافـ

 عجز صيغة أوسلو وفشلها في تحقيــــقعدة أسباب كان من أهمها، صى نتيجة اندلعت انتفاضة األق
ــــــــطينية، ــــــــداط الفلسـ ــــــــدم  األهـ والوصول إلى حل عادل للقضية الفلسطينية. وهو ما أنشأ حالة من عـ

ـاق مــا أعمتصاعد األعمال العسكرية سواء من الجانب الفلسطيني أو اإلسرائيلي،  االســتقرار شــهدت
ــــــــن ــــــــمباحثات والمحاوالت لوقط االنتفاضة. وشكلت هذه الوضعيال كثيـــــــــرا  مـ ــــــــة ضغطـ ادة ا على القيـ

حركات المقاومة، وتزايدت االتهامــــات أجل وقط األعمال العسكرية ورفع الدعم عن  ة منــــالفلسطيني
ــــــــــــــلطة وخصـوصـا ياسـر عرفات رئيس السـلطة بدعمس لحركات المقاومة وسيطرتس على األجهزة  للســ

 .(0)يعيق من عملية " اإلصالح " السياسي ألجهزة السلطةاألمنية، ما 
 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

شكالية اإلصالح( أبو مطر، عبد اهلل، 1)  ، رسالة ماجستير غير منشورة، الرباط، جامعة السلطة الفلسطينية وا 
 .01، ص0222محمد الخامس      

 الخارجية األمريكية تجاه الصراع العربي اإلسرائيلي في عهد جورج بوش االبن ( الفارسي، ياسين، السياسة 0)
 . رسالة ماجستير غير منشورة، القاهرة، معهد البحوث والدراسات العربية، قسم الدراسات  0222 -0221    
 .20، ص0222السياسية     
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والتي  الواليــات المتحـــدة، التي تعرضت لها 0221أيلول  11 زامن هذا الوضع مع أحداثت         

األوســــط،  قر الســــتراتيجية للســــياســــة األمريكية في الشــــقادت إلى إحداث تغييرات دراماتيكية بالبيئة ا
بدادي االســــــــــــــت ابعول العربية، واعتبرتها نتاجا للطبادعائها أن الهجمات خرجت من تحت عباءة الد

 وتجــديــد إعالن حربهــا على اإلرهــاب لتلــا األنظمــة، وقــد اســــــــــــــتغلــت الواليــات المتحــدة األحــداث في
جراء  ــــــــــــــة  إذ " إصالحات" دعوتها لمنظومة الديمقراطية وا  ــــــــــــــة العربيـ رأت أن  سياسية داخل األنظمـ

ــــذ طبيعة األنظمة العربية تشكل عامال مساعدا لنمو اإلرهاب وتقـــــط عائقـــــا أمـــــام  رق مشروع ش تنفيـ
وبية المتحدة والدول األور  تحولــــــــت الواليــــــــات إدارة الرئيس بوش. وفي أعقاب ذلاتبنتس أوسط جديد 

الدول العربية، وزعمت أن  الداخلي والتحول الديمقراطي في " اإلصــــــالح" نحو التأكيد على مســــــألة 
ـــــــــــــــــرق األوســــط تعزز    " اإلصــــالح" الحرب ضــــد اإلرهاب يســــتلزم إجراء تغييرات اجتماعية في الشـــــ

، 2002في أيلول  " األمن القومي اســــــتراتيجية" االقتصادي والسياسي. وقد أصدرت واشنطن ورقــــــة 
ة الموارد األمريكية في تعزيز الديمقراطي أكدت على عقيدة أمنية أمريكية جديدة تقـــوم علـــى اســــتغالل
وبلورت لذلا خططا  وتصــــــورات لفر   .واتخاذ إجراءات اقتصــــــادية لتحرير التجــــــــــــــــــــارة الدوليــــــــــــــــــــة

 .(1)( أيلول مستقبال11) ي، التقاء خطـرالديمقراطية على العالم العربي اإلسالم
 

 منطقــــــــة يـالسلطة الفلسطينية مع أبرز حدث فانت األراضي التي تديرها ـ، كتلا الفترةي ـف         
تنظيم  والتحول الديمقراطي، فكـان " اإلصالح" الشرق األوسط، من حيث انسجامها مع دعوات 

لديمقراطي ا والتشريعية والمحلية في فلسطين أحد مؤشرات التحولاالنتخابات بكافة أنواعها، الرئاسية 
سات الممار  الذي طرأ على المجتمع الفلسطيني. فقد قدم الشعب الفلسطيني نماذج متفرقـة مـن

عبر عن تطور ي االنتخابية الديمقراطية على مختلط مستوياتها  الرئاسية أو التشريعية أو المحلية، ما
عام المجلس التشريعي الفلسطيني لات ـلديمقراطية. وأظهرت نتائج انتخابونضوج في وعيس نحو ا

مدى التنوع الذي شهدتس الحياة السياسية الفلسطينية من حيـث مشـاركة المجتمع في العملية  2006
السياسية، سواء كان من خالل تعدد الفصائل واألحـزاب السياسـية التـي خاضت المعركة االنتخابية، 

صويت. من إجمـالي عدد الذين يحق لهم الت %77أو من خالل نسبة المشاركة المرتفعة التي فاقت 
وتعتبر هذه النسبة بالممتازة من حيث المشاركة إذا ما قورنت مع نسبـة المشاركـة في انتخابات 

 ولي الدــــــ، أو حين مقارنتها مع نسـبة المشاركة في االنتخابات ف(1996) المجلس التشريعي السابق
  .(2)العربية أو إسرائيل

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 ، رام اهلل، المركز الفلسطيني عملية اإلصالح في مؤسسات السلطة الوطنية الفلسطينية( أبو دية، أحمد، 1)

 .22، ص2002للبحوث السياسية والمسحية     
 ، بيروت، مؤسسة الدراسات النظام السياسي الفلسطيني بعد أوسلو، دراسة تحليلية نقدية( هالل، جميل، 2)

 .33، ص2000الفلسطينية،      
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 يأتي الحديث عن العوامل التي ســـاهمت في تحريا عجلة الديمقراطية في فلســـطين، ورفع          

فمعروط أن . التي لعبــت أدوارا  مــؤثرة فـي ذلوعي الفلسطينيين نحوها ليلقي الضوء على األطراط ا
ـــهناا العبين كثيرين أدوا أدوارا ف محليا، لعبت الفلسطيني، ف يــــديمقراطي سبيل رسم المشهد الّعالس فـ

ـــــــي ـــــــات دورا  فـ ـــــــت االنتخابـ ني نحو تحريا الشارع الفلسطي األحزاب والفصائل الفلسطينية التي خاضـ
ـــــــــــــة حماس -المشاركة السياسية، والسيما أن دخول أحزاب لها ثقل  المعركة االنتخابية مّثل  -كحركـ

ــــــــــــــاهيرأحد أهم العوامل التي أدت إ في االنتخابات. وفي الوقت نفسس  لى ارتفاع نسـبة مشاركة الجمـ
ــــــــــو الديمقراطية، من خالل نشاطها في  لعبت المنظمات األهلية دورا آخر في استقطاب المواطن نحـ

تنفيذ ورش عمل اســــتهدفت فئات المجتمع في مجال رفع وعي المواطن نحو الديمقراطية، وتشــــكيلها 
صدار تقارير عنهـالجانا  لمراقبة سير العم  .(1)لية االنتخابية وا 

 
ـــــــــــــــس وقد ســعت هذه المنظمات إلشــراا المواطنين في عملية           تغيير الوضــع الذي كانت عليـ

الفلســــــــــطينية، والذي لعب أيضــــــــــا دورا مهما  آخر في دفع المواطن إلى ممارســــــــــة العملية  لطةالســــــــــ
 دتهص، والسيما أن السياسة الدولية شإال أن العامل الدولي يعد مهما في هذا الخصو  ،الديمقراطية

ــــتحوالت عميق ــــأيلول. ومعروط أن للمجتمع الدول 11ة في هذا االتجاه عقب أحداث ـ مساهمة في ي ـ
إحداث تنمية سـياسية في فلسطين من خالل قنواتس المختلفة، وبما أن الواليات المتحدة األمريكيـــــــــــــــة 

بر أبرز األطراط الدولية التي ســـــارت في هذا االتجاه، ولما لها من ارتباط بالقضـــــية الفلســـــطينية  تعت
ــــبط اسمها  ــــا، وارتـ ــــات وبلورتهـ مكنها من لعب دور مهم في رعاية عملية التفاو ، وصياغة االتفاقيـ

هذه الدراسة  يفي جميع اتفاقيات السـالم الموقعة بين الجانب الفلسـطيني واإلسرائيلي، فإن الباحث ف
يحاول تسليط الضوء على الدور الذي لعبتس الواليات المتحدة األمريكية خـــــــــــــالل حقبـــــــــــــة والية بوش 
االبن الثانية، ووالية أوباما األولى في عملية التنمية الســــــــياســــــــية والتحول الديمقراطي الذي شــــــــهدتس 

زا ألمريكي وأهميتس، مرتكمناطق الســـــــلطة الفلســـــــطينية  إذ ســـــــوط يتطرق الباحث إلى ماهية الدور ا
على استعرا  وتحليل الوسائل واالستراتيجيات التي استخدمتها الواليات المتحــــدة مــــن أجــــل إحداث  

 إصالحات في السلطة الفلسطينية.
 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 ، رام اهلل، المؤسسة الفلسطينية لدراسة الديمقراطية، المسألة الوطنية الديمقراطية في فلسطين( سالم، وليد، 1)
 .02، ص0222الطبعة األولى     
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 مشكلة الدراسة
 لالس الواليات المتحدة األمريكيـة ختتلخص مشكلة البحث في دراسة الدور الذي لعبت         

ــــن  ، 0210 - 0222 الزمنية من فترةال الثانية وحتى نهاية الوالية من والية الرئيس جورج بوش االبـ
ـــــــــــــــولاألولى ألوباما  ـــــــــــــــداث تحـ ـــــــــــــــي إحـ ديمقراطي في فلســطين، ودفع عجلة التغييرات الســياســية  فـ

من و  الفلسطينية، وكيط يخدم ذلا مصالحها في الشرق األوسط. واالقتصــادية واألمنيــة فـي السـلطة
 هنا تتبلور مشكلة الدراسة في السؤال اآلتي:

 
  باتجاه نيالوضع الفلسطي علىاألمريكية للواليات المتحدة سياسة الخارجية أثرت الإلى أي مدى " 

 ("؟  6006-6002على السلطة خالل تلك الفترة )  تبني منظومة القيم اإلصالحية التي فرضت
 

 أسئلة الدراسة
 قط أمام الدراســة مجموعة من التســاؤالت التي تشــكل أســاســا  لفحص فرضــيات البحــــــــــــــــث،ت         

  :وتتمحور هذه التساؤالت حول
 

   ـالحاتإصالبــــــة السلطــــــــة الفلسطينيــــــــة بـإجراء ة من مطــدوافع الواليات المتحدة األمريكيما هي  -1
 سياسية وأمنية؟    
   ـيـــــــــف قراطيداث تحول ديمــــــــة إلحــــــــــــما هي الوسائل التي استخدمتها الواليات المتحدة األمريكي -2

 المجتمع الفلسطيني؟    
 ة ـــلممارس كنتيجـة  2006كيط تعاملت الواليات المتحدة مع نتائج انتخابات المجلـس التشـريعي  -4

 الديمقراطية في المجتمع الفلسطيني؟    
 االنقسامومـا بعدهـا من حالـة  2002كيط تم التعبير عن الموقط األمريكي من نتائج انتخابات  -5

 التي وجدت على الساحة الفلسطينية؟    
 

 فرضيات الدراسة
 ح ــــــــصالم ة إلنجاز اتفاق فلسـطيني إسـرائيلي يخـدمــــــة اإلدارة األمريكيــــــفتر  الباحث أن حاجا -1

 من إسرائيل، أي الشرق األوسط، وتطلعاتهـا لحمايـة ــــــــة فــــــــــا االستراتيجيـــالواليات المتحدة وأهدافه    
 ى ـــــحول إل، والتسياسيـــــةات ـــــــا وحجة لها لمطالبة السلطة الفلسطينية بـإجراء إصـالحـشكلت دافع    
 النهج الديمقراطي في الحكم.     
 قضيـــــــةو ة، ـاألمريكي – العالقة اإلسرائيلية كما افتر  الباحث أن خدمة هذه المصالح، وطبيعـة -0

 السلطــــــة يـللتحول الديمقراطي ف وقضية التسوية، شكلت محددات رئيسة لقبول الواليات المتحـدة    
 .الفلسطينية    
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 أهداف الدراسة

 
 تهدط الدراســة إلى إلقاء الضــوء على الدور الذي لعبتس الواليات المتحدة خــــــــــــــــالل واليــــــــــــــــة         

في إحداث إصــــــــــــالحات ســــــــــــياســــــــــــية في الســــــــــــلطة ووالية الرئيس أوباما  االبن الثانيةالرئيس بوش 
ــــــــــــــطينية لدوافع ولذلا تسعى للتركيز على ا، من خالل التدخل في الوضع الداخلي الفلسطيني، الفلسـ

ــــــــــــــالل لدراســة هذه الحقبة. وسـوط تتابع ا التي بلورت السـياسـة األمريكية تجاه السـلطة الفلســطينية خـ
ــــــــــــــي وضع السلطة الفلسطينية والمجتمع اآلليات واال سـتراتيجيات التي اسـتخدمتها الواليات المتحدة فـ

ــــــى ــــــا إلـ متابعة اآللية التي تعاملت بها مع النظام  الفلسطيني أمام خيار اإلصالح. كما تهـــــــدط أيضـ
ودراســـــة األبعاد والتوجهات ،  2006  الســـــياســـــي الفلســـــطيني بعد انتخابات المجلس التشـــــريعي عام

ـــــى. ياسية األمريكية حيالسالس ـــــدط إلـ ـــــرى تهـ ـــــة أخـ استيضاح المعايير التي تؤسس لتعامل  ومن ناحيـ
التي تعتمدها لقبول أو رف  نتائج  ، والمحددات" اإلصــــــــــــــالح" الواليـات المتحدة مع نتائج عملية 
 .التحول الديمقراطي في فلسطين

 
 أهمية الدراسة

 
 :تكمن أهمية البحث في         

 ة ـــــــــــأنها ستضيط للباحث العربي والفلسطيني تحليال جديدا لموقط الواليات المتحدة من القضيـــــ 
 ة ــــــــــالفلسطينية، وبخاصة أن الدراسة تناقش الفترة الحالية، كما أن هذه الدراسة ستضيط معرف   
 ـاه ــــــــالواليات المتحدة تج جديدة ألقسام السياسة والعالقات الدولية، وبخاصة أنها تناقش موقط   
  ـا بالنسبة للواليات المتحدة في الشرقــــــــــي من أهم القضايــــــــي الفلسطينـي، وهـــــــــع الداخلــــــالوض   
 مهمة في تاريخ النظام السياسي الفلسطيني،  إضافة إلى أن هذه الدراسة تناولت حقبة األوسط.   
 شهدت تحوالت جوهرية في قيادة السلطة الفلسطينية، تمثلت بفوز حركة حماس في انتخابات    
 ة ــــــــالمجلس التشريعي، وتحولها إلى حزب حاكم من خالل عملية ديمقراطية. ومتابعتها للكيفي   
 شهدها  يالتي تعاطت بها الواليات المتحدة مع النظام السياسي الفلسطيني عقب التطورات الت   
 المشهد السياسي الفلسطيني، بعد فوز حركة حماس وتشكيلها الحكومة الفلسطينية العاشرة.   
 
 يمكن أن تشكل النتائج واالستخالصات مرجعا لصناع القرار الفلسطيني والعرب في تعاملهم ـــــ 
 كل أفضل.بشمع الواليات المتحدة، وفهم سياستها بشكل دقيق حتى يتسنى لهم تقييم األمور    
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 حدود الدراسة

 
 ةــــــــــمن الوالي 0210 - 0222 يــــــــيتمثل اإلطار الزمني للدراسة في الفترة الواقعة بين عام         

بـــاحـــث إذ ارتـــأى الوالفترة األولى لواليـــة أوبـــامـــا، الثـــانيـــة إلدارة الرئيس األمريكي جورج بوش االبن، 
ــــــــــــــذه شـهدت تحوالت جوهرية في إدارة السلطة الفلسطينية تمثلت بفوز  الحقبة لكونها التركيز على هـ

من المجالس البلدية والمحلية وبأغلبية مقاعد المجلس التشـــــــــريعي الفلســـــــــطيني في  حماس في كثير
الموضــــــوعية فتتناول االنقســـــــام واالنتخابات أما حدودها  . 0222 أجريت عام االنتخابات التـــــــــــــــــــــي

 الفلسطينية واإلصالح السياسي.
 

 منهج الدراسة
 

ـــــــــــــــده           يحاول الباحث فحص فرضــيات البحث من خالل اســتخدام المنهج التاريخي في رصـــ

 لتطورات العالقة األمريكية اإلســـرائيلية، وكيط بدأت القضـــية الفلســـطينية تتبلور في العقل الســـياســـي

نع بمنهج صــــــ الباحثكما ســــــيســــــتعين األمريكي، وتأخذ حيزا من األهمية في ســــــياســــــتها الخارجية. 
وهو منهج لدراســـــة النظم الســـــياســــــية وينظر إلى النظام الســـــياســـــي باعتباره ميكانيزم لصــــــنع القرار، 

القرارات، ألن عملية صــنع القرار وظيفة تعرفها كل النظم الســياســية، ســواء  كانت بســيطة أو مركبة، 
 .تقليدية أو حديثة، ديمقراطية أو غير ديمقراطية

 
ار هي اختيار بديل من بين بدائل محتملة لتحقيق هدط معين أو لمعالجة مشـــكلة وعملية صـــنع القر 

 وتتضمن عملية صنع القرار مجموعة من العناصر منها:. ما في فترة زمنية معينة
 وجود القرار في األصل يتطلب بديلين أو أكثر ليتم االختيار من بينها، أي وجود : توفر البدائل -1

 أكثر من طريقة لمواجهة الموقط والوصول إلى الهدط.    
 : يتميز اإلنسان عن غيره من المخلوقــــــات بالذكاء والحنكـــــــــة والقدرة على دراسة األمور االختيار -2

 وتفكيــر  عن وعــــــــيوظروفهـــــــــا واحتماالتهـــــــــا، وبالتالـــــــــي فاالختيار من بين البدائل ال بد أن يتم     
 ومحاكمة دقيقة للبدائل. واالختيار يعني االستقرار على حل من خاللس تزداد فرص الوصول إلى     
 الهدط.    

 إلن كـــــل قرار يعالــــــــج موضوعــــــا معينــا من المواضيع لتحقيق هدط أو أهداط محددة الهدف:  -3
 مسبقا.    
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 تلط هذا ى وقت معين، ويخــــــــــة إلـــــــــس المختلفـــــ: يحتاج صنع القرار بمراحلية المعينةالفترة الزمن -4

جراء المفاضلة بين البدائل على  الوقت من موقط إلى آخر حسب سهولة أو صعوبة المشكلة      وا 
 أن يتخذ القرار في الوقت المناسب لمعالجة الموقط.    
 

 الدراسات السابقة:
 

فيما يأتي ســيقدم الباحث عرضــا ســريعا ومختصــرا لبع  الدراســات العربية واألجنبية التي          
 عالجت السياسة الخارجية األمريكية تجاه القضية الفلسطينية، وأهمها:

 
 أوال: الدراسات العربية

تداعيات أحداث أيلول على توجس الواليات المتحدة نحو  والتي تناولت (. 2003) إبراهيم، دراســـــــــة 
الديمقراطية في الوطن العربي، وتذكر أيضـــــــا الخطوات التي اتخذتها من أجل الوصـــــــول إلى  نشـــــــر
 كما وتتحدث أيضا عن موقع قضية الديمقراطية في السياسة الخارجية األمريكية في مرحلة ما. ذلا
ين ب وتعرج الدراسـة على حدود الدور األمريكي في نشـر الديمقراطية، وتضع مقارنة ، أيلول 11 بعد

    .(1)أيلول 11 دورها قبل أحداث
 

فقد ســلطت الضــوء عن االســتراتيجية األمريكية في الشــرق األوســط  ( 6002) السلللطان، أما دراســة 
، ويتطرق إلى تطورات 2000 - 1621وكيط تفاعلت مع المتغيرات التي حدثت في العالم منذ عام 

الســياســة األمريكية في الشــرق األوســط من حيث األهداط والوســائل واألســاليب، إذ تضــمنت فصــول 
الكتاب أهداط ومصــالح الواليات المتحدة في الشــرق األوســط. وما يهم في هذه الدراســة تطرقها إلى 

ات المتحدة ور الذي لعبتس الواليالدور اإلسـرائيلي في االسـتراتيجية األمريكية في الشـرق األوسط، والد
في الوصـــول إلى اتفاقيات التســـوية. وتختم الدراســـة بتصـــورات حول مســـتقبل االســـتراتيجية األمريكية 

 .(2)في المنطقة، وتشكل هذه الدراسة داعما لفكره البحث من حيث معالجتها لبع  فصول البحث
 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 ، مركز الواليات المتحدة األمريكيلة وقضيلة الديمقراطيلة فلي الوطن العربي ،إبراهيم حسنين، توفيق (1)
 . 0223الدراسات السياسية واالستراتيجية، كراسات استراتيجية،        
     http://www.ahram.org.eg./acpss/2001/1/SB2K9.Ht. 

 ، عمان، دار وائل للنشر والتوزيع، األمريكية في الشرق األوسطاالستراتيجية ( السلطان، جمال مصطفى، 2) 
 .2003الطبعة األولى      
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 إصالحات" عن المشاريع األمريكية التي طرحتها إلحداث  ( 2004) الشقاقي، بينما تناولت دراسة 
وثقافية واقتصـــادية في الشـــرق األوســـط، وتكمن أهميتس بالنســـبة لقضـــية الدراســـة في كونس  ســـياســـية "

 موضــــوع الضــــغوط الخارجية األمريكية على الدول العربية واإلســــالمية، ويشــــرح كيط يســــاهميغطي 
ي ف المشــروع في تعزيز نفوذ الواليات المتحدة في الشــرق األوســط، ما يعطيها حرية أكبر في التحكم

كبر ا بما يعطيها مســــاحة ةالقوة فيس، والتدخل في صــــياغة الســــياســــات الداخلية لدول المنطقمواطن 
 .(1)من الضمانات لمصالحها فيس

 
العديد من القضايا التي تدعم فكرة البحث، أهمها قضية على  ( 2004سلالمة، دراسـة ) وقد ركزت 

س. ويناقش ل كيط اتســعت تصــوراتهاالتحول الذي طرأ على مفهوم الواليات المتحدة ألمنها القومي، و 
وتضــــفي هذه الدراســــة   .الكاتب االســــتراتيجيات التي وضــــعتها اإلدارة األمريكية لحماية أمنها القومي

 الديمقراطية بتحقيق األمن القومي أهمية كونها تخدم قضــــــــــية البحث في مناقشــــــــــتها الرتباط نشــــــــــر
 .(0)األمريكي

 
ــــــــــــــداألبعاد (  2004قاسلم، وتناولت دراسـة )   الكامنة خلط االستراتيجية األمريكية في مرحلة ما بعـ

ــــــــــول، ومدى تداعياتها على الدول العربية واإلسالمية  إذ تلقي الضوء علأيل 11أحداث  ــــــــــة الكي ىـ فيـ
ـــــــــــــــاول  ـــــــــــــــا. وتتنـ التي ترغب الواليات المتحدة في إعادة تشــكيل المجتمعات العربية واإلســالمية عليهـ

بارا  لمدى نجاح االســـــــتراتيجية األمريكية الجديدة في فر  نفســـــــها، بالتحليل نموذجين يشـــــــكالن اخت
وهما النموذج الفلسطيني، والنموذج العراقي، فمن خاللهما تحاول قراءة التصورات األمريكيـة إلنجاح 
ــــــــــــــية البحث  ــــــــــــــلب قضـ اسـتراتيجيتها، وانعكاسـاتها على القضـية الفلسـطينية. وتلمس هذه الدراسة صـ

 .(3)لث منسوالسيما الفصل الثا
 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 المركــز الفلسطينـي للبحوث السياسيـة  ،رـالمبادرة األمريكية للشرق األوسط الكبيـ الشقاقي، خليل، (1)

 .2002والمسحية      

 رام ـز األهـمركسالمة، معتز، األمن القومي األمريكي التحوالت الجديدة في ظل إدارة بوش الثانية، ( 2)

 .120ة، العدد للدراسات السياسية واالستراتيجي       

               http://www.ahram.org.eg./acpss/htm/security.htm. 2006. 

 اق، مركز البر، رام هللااألمريكية الجديدة وانعكاساتها على العربالستراتيجية قاسم، عبد الستار، ا( 3)

 .2002للبحوث والثقافة، أيار        
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التطورات التي طرأت على القضية الفلســطينية بعـــد ( الضوء على  2002نعيرات، وسلطت دراسة ) 
وى الدوليــــة تفاعلت القعرفات، وشروع إسرائيل بتنفيذ مخططها للفصل األحادي، وكيط  وفـــاة ياســــر

 ذلا. وتكمن أهمية هذا البحث بالنسبة لموضوع الدراسة كونس يبرز سلســـــــلة المتغيـــــــرات التـــــــي مـــــــع

ميزت التوجهات الســــياســــية األمريكية إليجاد حل للقضــــية الفلســــطينية في ظل تغير مفهومها ألمنها 
ثانيا    يط سيطرتها على الشأن الـــــــــدوللقومي أوال، واالستراتيجية التي تتبعها لمحاربة اإلرهاب، وبسا

ــــــــهد ــــــــورات المشـ سياسي ال إذ تناقش الخطوات العملية التي شرعت باتخاذها على صعيد استثمار تطـ
" عملية يدفع ب من أجل إحداث تغيير في التوجهات السياسـية الفلسـطينية 2005 الفلسطيني في عام 

 .(1)إلى الهدط المنشود منها، ويعجل من إبرام اتفاق فلسطيني إسرائيلي " اإلصالح
 

 المجلس ي انتخابات ـة فوز حركة حماس فــقضي ( فقد ركزت على 2002عبد الجواد، أما دراسة ) 
رافقها من تداعيات إقليمية ودولية. إذ يتحدث الباحث عن األزمة التي رافقت فوز  التشـــــــــــــريعي، وما

 دعمذه الدراسة في كونها تـة هـا. وتكمن أهميـالمالي واالقتصادي الذي فر  عليه والحصار الحركة
ـــــمحاولة الباحث لدراسة تداعيات فوز حركة حماس على التوجه لنظام ا ات السياسية األمريكية حيالـ

 .(0)السياسي الفلسطيني
 

حيث أن العام ( سلللياسلللة الرئير " جورا بو  االبن "  2002بينما ناقشلللت دراسلللة ) الفارسلللي، 
( أيلول، التي أثرت على مجمل العالقات الدولية، وقد قدمت الدراســة إطارا 11شــهد أحداث ) 0221

تاريخيا لسياسة الواليات المتحدة تجاه القضية الفلسطينية، باإلضافة إلى محددات السياسة األمريكية 
 – 0221خالل الســــنوات  تجاه الشــــرق األوســــط، ومن ثم ناقشــــن الدراســــة ســــياســــة الواليات المتحدة

تجاه القضــــــــية الفلســــــــطينية، والدعم األمريكي إلســــــــرائيل على حســــــــاب الفلســــــــطينيين، وربط  0222
المقاومة باإلرهاب من قبل اإلدارة األمريكية، كما ناقشـت الدراسة االنسحاب من قطاع غزة والموقط 

راســــة لم تركز على موضــــوع األمريكي منها، وقدمت الدراســــة عددا من النتائج والتوصــــيات. لكن الد
اإلصــالح الذي طالبت بس الواليات المتحدة الســلطة الوطنية، وبخاصــة أن الدراســة في مدتها الزمنية 

 .(3)يجب أن تعالج ذلا الموضوع بشكل أوسع دون إغفال الجوانب األخرى
 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 ، تحرير محسن 2002التقرير االستراتيجي الفلسطيني ينية والوضع الدولي، ( نعيرات، رائد، القضية الفلسط1)
 .0222صالح وبشير نافع، بيروت، مركز الزيتونة للدراسات واالستشارات      

 ( عبد الجواد، جمال، الصراع على حماس، بدائل السياسات اإلقليمية والدولية تجاه حكومة حماس،    0)
 138 ,2006.ملط األهرام االستراتيجي العدداألهرام للدراسات السياسية واالستراتيجية مركز       

 ( الفارسي، ياسين، السياسة الخارجية األمريكية تجاه الصراع العربي اإلسرائيلي في عهد جورج بوش االبن 3)
 لعربية، قسم البحوث     ، رسالة ماجستيـر غير منشورة، القاهرة، مركز البحوث والدراسات ا0222 – 0221    
 .0227والدراسات السياسية     
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( فقد ناقشت السياسة األمريكية تجاه الصراع الفلسطيني اإلسرائيلي  2002أبو الطرابي ، أما دراسة ) 
، وقدمت الدراسة سردا تاريخيا لألحداث في هذه الفترة، باإلضافة 0222وحتى العام  0221من العام 

( أيلول وتأثيرها على القضية 11إلى بع  التحليالت في ثنايا الدراسة، حيث تناولت الدراسة أحداث )
، باإلضافة إلى المبادرات األمريكية كخارطة الطريق ورؤيـة الرئيس " جورج بوش االبن " الفلسطينية

لحل الدولتين، كما ناقشت الدراسة التدخل األمريكي فـي النظام السياسي الفلسطيني ونتائج ذلا، 
باإلضافة  لموضوع االنسحاب من غزة، وخلصت الدراسة إلى عدد من النتائج أهمها أن اإلرهاب 

. لكن الدراسة (1)صبح محددا من محددات السياسة األمريكية في عهد الرئيس " جورج بوش االبن "أ
لم تعط موضوع البحث األساسي حقس في البحث، حيث لم يتجاوز متن البحث الفعلي الخمسين 
صفحة، وهذا العدد من الصفحات ال يكفي لتحليل هذه الفترة، ألن الباحث تجاهل أمورا كثيرة، حيث 
لم يقم بتحليل بشكل كاط، وطغى على الدراسة السرد التاريخي لألحداث دون الوقوط على دالالتها 

 وأهميتها.
 

( دور الواليات المتحدة في إحداث تحول ديمقراطي في فلسطين  2002حامد، بينما ناقشت دراسة ) 
حليال لطبيعة هذا "، وقد قدمت الدراسة ت   0222 - 0221خالل والية الرئيس " جورج بوش االبن 

التحول الديمقراطي في فلسطين ودور الواليات المتحدة فيس، وناقشت الدراسة الهـدط من دور الواليات 
المتحدة في التحول الديمقراطي في فلسطين، وهل الهدط منس نشـر الديمقراطية فقط، أم التدخل في 

التشريعية  المتحدة من نتائج االنتخابات الشئون الفلسطينية الداخلية، وتطرقت الدراسة لموقط الواليات
التي فازت فيها حركة حماس، وكيط تعاملت اإلدارة األمريكية مع الحكومة التي شكلتها حماس بعد 

. وما يميز هذه الدراسة أنها ناقشت (0)فوزها، وقدمت الدراسة عددا من النتائج والتوصيات الهامة
كن ام السياسي الفلسطيني، وماهية هذا التدخل الذي لم يالدور األمريكي في التدخل في تفاصيل النظ
 لمصلحة الفلسطينيين بأي حال من األحوال.

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 السياسة الخارجية األمريكية تجاه الصراع الفلسطيني اإلسرائيلي في عهد الرئير ( أبو الطرابيش، أيمن، 1)

 .0228. رسالة ماجستير غير منشورة، القدس، جامعة القدس 2002 – 2001بو  االبن      
 دور الواليات المتحدة في إحداث تحول ديمقراطي في فلسطين ) والية الرئير بو  االبن ( حامد، قصي، 0)

 .0228، رسالة ماجستير غير منشورة، نابلس، جامعة النجاح الوطنية (2002 – 2001    
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 نيا: الدراسات األجنبيةثا
 

ــــــــلطة  ( Brown, Nathan 2002وقدم ) ــــــــالح السـ ــــــــة إصـ ــــــــق بعمليـ كثيرا من الدراسات التي تتعلـ
ــــل القوى  الفلسطينية، ومنها دراسة بعنوان أجندة اإلصالح الفلسطيني. تتطرق هذه الدراسة إلـــــى تفاعـ

من الــــــدولي بــــــــــــإصــــــالح السلطة. وتكالسياسية والفكرية واالجتماعية الفلسطينية مع مطالب المجتمع 
أهميتها بالنسبة لقضية البحث في تبيانها لتصورات الفئات المختلفة لمخرجـات عملية " اإلصالح ". 
ــــــــــــــــبيل إظهار تجاوبها مع  كما وترصـــد الدراســـة الخطوات التي قامت بها الســـلطة الفلســـطينية في ســــ

 .(1)مطالب اإلصالح الداخلية والخارجية
 

من الـــدراســــــــــــــــات المهمـــة التي تتنـــاول التحول في   Khalidi, Rashid (2005)يعتبر كتـــاب 
علــــــــــى  أيلول 11 في الشرق األوسط، إذ يقرأ التداعيات التي تركتها أحداث االستراتيجية األمريكيــــــــــة

الخارجية األمريكية، وكيط أخذت اإلدارة األمريكية تتوســـع في اســــتهداط  توجهـــــــــــــــــات الســــياســـــــــــــــــــــة
في أماكن مختلفة من المنطقة، مركزا على توجهاتها العســـــكرية تجـــــاه العـــــراق الجماعات اإلســـــالمية 

ـــــــــــــــتان، وتداعياتهما المســتقبلية على المنطقة. وفي جزء آخر منس يخصــص الكاتب مســاحة  وأفغانســـ
الســـــــــــــلطة الفلســـــــــــــطينية  " إصـــــــــــــالح" قراطية في الشرق األوسط، وكيط يخدم الديم للحديث نشـــــــــــــر

 .(0)األمريكية في المنطقة االسـتراتيجية
 

من القضـــايا التي تتعلق بســـير عملية الســـالم، تناول كثيرا ف ( Ross, Dennis 2005أما كتاب ) 
ـــــذي ـــــرق الم السابق إلــــــى الشوهو مبعوث الس –رافقها في كامب ديفيد. ويشرح الكاتب  واإلخفــــــاق الـ ـ

ـــــــــــط المعيقات التي وقفت أمام توصل الفلسطينيين واإلسرائيليين إلى تسوية نهائية للصراع،  – األوسـ
ــــــــط ــــــــرفضت القيادة الفلسطينية المقترحات التي قدمها بيل كلينتون ف وكيـ يل. وتخدم هذه السبي هذا ـ

ألمريكيـة بلورة التوجهات السياسـية ا الدراسة قضية البحث في كونها توضح الدوافع التي ساهمت في
حيال إعادة تقييم عالقتها مع القيادة الفلسـطينية، وكيط ساهم ذلا في رسم سياستها تجاه " إصالح 

 .(3)" السلطة الفلسطينية
 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

(1 )Brown, Nathan: The Palestinian Reform Agenda. United States Institute of Peace 

December, 2002.                                                                                                                   
(0 )Khalidi, Rashid: Resurrecting Empire: Western footprints and American,s 

Perilous Path in the east. Beacon Press books. First edition 2005.                               

(3 )Ross, Dennis: The Missing Peace: The Inside Story of The Fight for Middle East 

Peace. Washington Institute for Near East Policy. First Edition, 2005.                              
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جلسات استماع الكونجرس األمريكي من الوثائق (  Congressional records, 2005) تعتبرو 

ــــــــــــــــل الكونجرس وأعضـــاؤه مع موضـــوع إصـــالح الســـلطة الفلســـطينية،  المهمة التي تظهر كيط تفاعـ
ــــــــــــــــت ذه االبن. وتدعم هتوجهاتس وســـياســـاتس مع توجهات إدارة جورج بوش  وتظهر المدى الذي توافقـ

بتبيانها للسياسات والقرارات الداعمة التي اتخذها الكونجرس األمريكي في  المراجعات قضـية الدراسـة
 .(1)إصالح السلطة الفلسطينية، وكيط تعامل مع مخرجاتها فيما بعد سبيل الـدفع نحـو

 
 التعليق على الدراسات السابقة: 

 نقاط االستفادة من الدراسات السابقة:
 استفاد الباحث من الدراسات السابقة في:

 
 تحديد مشكلة الدراسة وأهميتهاـــــ 
 تحديد أهداط الدراسة ومنهجهاـــــ 
 المعلومات التاريخية الواردة فيهاـــــ 
 نتائج الدراسة وتوصياتهاـــــ 
 

لها من  ( أيلول وما كان11وبالنســــــبة للدراســــــات الســــــابقة فإن معظمها ركز على أحداث )         
تأثيرات على الســـــــياســـــــة الخارجية األمريكية، ومعظمها ركز على فترة حكم بوش األب وبوش االبن 
وبيل كلنتون، ولم تتطرق أيا منها بشـــكل مباشـــر للســـياســـة الخارجية األمريكية تجاه الوضـــع الداخلي 

 الفلسطيني.
 

جاه اســـة الخارجية األمريكية توقد تشـــابهت هذه الدراســـة مع الدراســـات الســـابقة في أنها تناولت الســـي
القضــــية الفلســــطينية ولكنها اختلفت في الفترة التاريخية لهذه الســــياســــة، كما أن هذه الدراســــة تناولت 
تحليال تفصـــــــيليا للتدخالت األمريكية في الوضـــــــع الداخلي الفلســـــــطيني وما لهذه التدخالت من آثار 

يات راسة وبناء على نتائجها ستوصي بتوصسـلبية على الوضـع الداخلي الفلسطيني، كما أن هذه الد
للجانب الفلســطيني وأخرى للجانب األمريكي. كما ســتحاول هذه الدراســة التركيز على تعامل الجانب 

 األمريكي بمكيالين لصالح الجانب اإلسرائيلي مع إبراز المغزى من هذه التدخالت.
 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

(1) Congressional records. Commending the result of the Palestinan presidential           

      elections. February, 01, 2005. 
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 تقسيم الدراسة

 
 تلإلى مقدمة وثالثة فصول وخاتمة، حيث تناو قام الباحث بتقسيمها تحقيقا ألهداط الدراسة          

المقدمة مشكلة الدراسة وأسئلتها وفرضياتها، وأهداط الدراسة وأهميتها وحدودها ومنهجية الدراسة، 
إضافة إلى الدراسات السابقة، أما الفصل األول فتناول الخلفية التاريخية لسياسة الواليات المتحدة 

اول الفصل الثاني ، بينما تن1666حتى العام  1625األمريكية تجاه القضية الفلسطينية من العام 
، أما الفصل الثالث 0229 – 0222السياسة الخارجية األمريكية تجاه الوضع الداخلي الفلسطيني 

، وأما 0210 – 0229الوضع الداخلي الفلسطيني تجاه السياسة الخارجية األمريكية ركز على فقد 
 نتائج الدراسة وتوصياتها. تتناولفالخاتمة 
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 الفصل الثاني

 تأصيل نظري للسياسة الخارجية األمريكية
 

مفهوم السـياســة الخارجية والعوامل المؤثرة في هذا الفصـل إلقاء الضـوء على الباحث حاول          
ــــــــــــــــــــيةالخارجية طبيعة الســـــــياســـــــة فيها، كما حاول التعرط على  نية الفلســـــــطي األمريكية تجاه القضــــــــ

ــــــــــــــداثاسة الخارجية ليللسوتحوالتها، من خالل سرد تاريخي  ي ف لواليات المتحدة تجاه تطورات األحـ
ــــــــــــــطينية  مع الخو فلسطين.   استعرا ب في التحوالت التي طرأت على التوجهات السياسية الفلسـ

والدور  حماس أهم المراحل التي أثرت على توجهات منظمة التحرير وحركة المقاومـــــــــــة اإلســـــــــــالمية
 .لواليات المتحدة في إحداث تغييرات في هذه التوجهاتالسياسة الخارجية لالذي لعبتس 

 
 المبحث األول: آلية صنع السياسة الخارجية والعوامل المؤثرة فيها

 
والعوامل المؤثرة فيها من  الخارجية في هذا المبحث آلية صـــــــنع الســـــــياســـــــة الباحث تناول          

جية، بينما تناول الثاني أدوات صــــــنع خالل ثالثة مطالب، تناول األول منها مفهوم الســــــياســــــة الخار 
 السياسة الخارجية، وتناول الثالث منها العوامل المؤثرة في صنع السياسة الخارجية.

 
 المطلب األول: مفهوم السياسة الخارجية

 
الســــياســــة الخارجية لبلد ما هي مجموعة األهداط الســــياســــية التي تحدد كيفية تواصــــل هذا          

األخرى في العالم. وبشــــكل عام تســـــعى الدول عبر ســـــياســـــاتها الخارجية إلى حماية البلد مع البلدان 
مصــــــــالحها الوطنية وأمنها الداخلي وأهدافها الفكرية األيديولوجية وازدهارها االقتصــــــــادي، وقد تحقق 
الدولة هذا الهدط عبر التعاون الســــــــــــــلمي مع األمم األخرى أو عبر الحرب والعدوان واالســــــــــــــتغالل 

خرى، وقد شــــــهد القرن العشـــــــرين ارتفاعا  ملحوظا  في درجة أهمية الســــــياســـــــة الخارجية للشــــــعوب األ
وأصبحت كل دول العالم اليوم تعتمد التواصل والتفاعل مع أية دولة أخرى بواسطة صيغة دبلوماسية 

  .ما، ويتولى تحديد السياسة الخارجية للبلد رئيس هذا البلد أو رئيس الوزراء
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فهوم الســــياســــة الخارجية كنظرية للدراســــة والتحليل منذ عدة قرون إلى يومنا هذا، خضــــع م         

لى تحديد الكيفية التي يجب اعتمادها لتطبيق هذه النظرية بطرق  وقد توصـــــــــل الباحثون إلى فهمس وا 
فلســـــفية مختلفة، وكانت المدرســـــتان األســـــاســـــيتان لنظرية الســـــياســـــة الخارجية هما المدرســـــة المثالية 

تقــل أهميــة ارتبطــت  يــة والمــدرســـــــــــــــة الواقعيــة بشــــــــــــــكــل خــاص، ثم ظهرت مــدارس أخرى الاألخالق
ة بعد الحداثة وغيرها، وكان لهذه النظريات المختلف بالماركســـية والراديكالية وكانت هنالا نظريات ما

حول طبيعة النظام العالمي وقع مؤثر على سلوا الدول والمؤسسات العالمية وحتى تلا الدول التي 
 .(1)ر خارج النظام السياسي العالميتعتب
 

 تعريف السياسة الخارجية
 

السياسة الخارجية هي تنظيم نشاط الدولة في عالقاتها مع غيرها من الدول ومع المنظمات          
السـلوا السـياسـي الخارجي سواء على مستوى العالقات مع الدول أو  هابأنوتعرط أيضـا  .(2)الدولية

كما أنها تعرط على أنها  .(3)مع األشــــخاص اآلخرين من غير الدول، من أشــــخاص القانون الدولي
كما أن  .(4)على إيجاد التوازن بين االلتزام الخارجي لدولة ما والقوة الالزمة لتنفيذ هذا االلتزام العمل

مجموعة األفعال وردود األفعال التي تقوم بها الدولة في البيئة الخارجية رجية هي الســـــــــــــياســـــــــــــة الخا
بمســـــتوياتها المختلفة، ســـــعيا  لتحقيق أهدافها والتكيط مع متغيرات هذه البيئة. وهذا التعريط يشـــــتمل 
على أنماط الســــلوا الخارجي المختلفة التي يمكن أن تمارســــها الدولة من خالل ســــياســــتها الخارجية 
كما أننا نفرق في هذا التعريط بين المســــــــتويات المختلفة للبيئة الدولية والتي عادة ما تشــــــــتمل على 
كثير من المتغيرات التي يتعين على صـــناع الســـياســـة الخارجية أخذها في االعتبار عند وضـــع هذه 

 .(5)السياسة
 

 ستراتيجية علنية تحكم عملإذا ، يمكننا أن نقول أن مفهوم السياسة الخارجية هو خطة أو ا         
 بما تملكس من مبدأ السيادة واإلمكانيات المادية والعسكرية . وهيالدولة مع العالم الخارجي 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 .11، ص2002لقاهرة، دار النهضة العربية ، االقانون الدولي والعالقات الدولية( أبو الوفا، أحمد، 1)
 ، عمان، دار الشروق للنشر العالقات الدولية، الظاهرة والعلم، الدبلوماسية واالستراتيجية( أبو عامر، عالء، 2)

 .7، ص2004والتوزيع      
 .14، ص1770، بيروت، دار النهضة الحديثة مدخل إلى علم العالقات الدولية( بدوي، محمد طس، 3)
 .21، ص1794، عمان، دار الكرمل اسةمبادىء علم السي( بركات، نظام، وآخرون، 4)
 ، عمان، دار مجدالوي للنشر العالقات السياسية الدولية واستراتيجية إدارة األزمات( الخزرجي، تامر كامل، 5)

 .5، ص2005والتوزيع      
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 اإلقليمية و المنظمات ليســــت مقتصــــرة على الدول بل أن الشــــركات متعددة الجنســــيات و المنظمات
الدولية بما تملكس من شــخصــية اعتبارية لس ســياســتها الخارجية الخاصــة التي قد تتفق أو تختلط مع 

 .الدول التابعة لها
 

 وأهدافها ووسائل تحقيقها صنع السياسة الخارجيةالمطلب الثاني: 
 
 صنع السياسة الخارجية -1

ة الســـــياســـــللدولة إلى قرار محدد. و يقصـــــد بصـــــنع الســـــياســـــة الخارجية تحويل الهدط العام          
الخارجية للدولة هي من صنع أفراد وجماعات يمثلون الدولة ويعرفون بصناع القرارات. لذا فصناعة 
قرارات الســياســة الخارجية يمكن أن تدرس في ضــوء التفاعل بين متخذي أو صــناع القرارات وبيئتهم 

 .(1)خليةالدا

 

إن ما يميز قرارات الســــياســــة الخارجية عن بقية القرارات هي أنها تخضــــع لتفاعل فريد من          
نوعـس أال وهو التفاعل بين البيئة الداخلية والخارجية وما يحتويس ذلا التفاعل من ضــــــــــــــغوط مختلفة 

تركيبة النظام وأن عملية صــــــناعة القرار الخارجي تختلط من دولة إلى أخرى حســــــب  .ومتعارضــــــة
السـياسـي للدولة. إال أنس رغم هذا االختالط في النظم السـياسـية للدول فإن هناا أصوال  مشتركة في 
صـــــنع الســـــياســـــة الخارجية. فبغ  النظر عن طبيعة النظام الســـــياســـــي يشـــــارا في صـــــناعة القرار 

لفــة. . . إال انــس الخــارجي عــدد من األجهزة الحكوميــة والتي عــادة مــا يكون لهــا مفــاهيم ومواقط مخت
خالل عمليـة صــــــــــــــنـاعة القرار تقلل التناقضــــــــــــــات بين األجهزة المختلفة وتقرب وجهات النظر بقدر 

 .(0)اإلمكان

 

المؤســـســـات  .عموما  يمكن أن نميز بين مجموعتين تســاهمان في صـــنع الســـياســـة الخارجية         
ها من بالســلطة التنفيذية وما يتبعالحكومية والمؤسـســات غير الحكومية. المؤسـســات الحكومية تتمثل 

أجهزة فرعية مثل الوزارات والمؤســـــــســـــــات العامة، وكذلا الســـــــلطة التشـــــــريعية وما تشـــــــملس من لجان 
مختلفة. أما المؤســـــــســـــــات غير الحكومية فهي تشـــــــمل األحزاب الســـــــياســـــــية، وجماعات المصـــــــالح، 

 .(3)واإلعالم، والرأي العام

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 .44، ص1771دار الحكمة  "، بغداد، السياسة الخارجية " دراسة نظرية( الرمضاني، مازن إسماعيل، 1)
 ، 1772مطبعة شفيق  ، بغداد،السياسة الخارجية وأبعادها في السياسة الدوليةمحمد فاضل،  ( زكي،2)

 . 92ص     
 ، 1929القاهرة، مكتبة االنجلو  ،علم السياسةالمدخل في ( غالي، بطرس بطرس، وعيسى، محمود خيري، 3)

 .77 -72ص     
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 (1)أهداف السياسة الخارجية -2

 
 حماية األمن القومي.ـ 
 الحفاظ على بقاء الدولة واستمرارها.ـ 
 التنمية االقتصاديةـ 
 دول للطلب القوة: تدعيم هيبة ومكانة الدولة في المجتمع الدولي وبناء صورة إيجابية عنها ـ 

 واألشخاص اآلخرين من غير الدول.   
  والنظم السياسية الثورية "تصدير ة: وهذا هدط تسعى إليس الدول الكبرىـة القوميـنشر الثقافـ 

 ". الثورة   
 
 (2)ئل تحقيق أهداف السياسة الخارجيةوسا -3

 
 الدبلوماسية بصورها المختلفة من ثنائية ودبلوماسية مؤتمرات ودبلوماسية منظمات دولية ـ 

 وغيرها.   
 الوسيلة االقتصادية وتتمثل في منح المساعدات أو فر  العقوبات.ـ 
 الوسيلة المعنوية وتتمثل في اإلعالم والحرب النفسية.ـ 
 االستراتيجية.الوسيلة االستخبارية وتوظيفها في جمع المعلومات ـ 
 كإثارة الفتن ودعم جماعات المعارضة. –ما دون العسكرية  –استخدام أدوات العنط ـ 

 ـ الوسيلة العسكرية.
 ،مما ســــبق أن للســــياســــة الخارجية مكانة غاية في األهمية لكل دولة اســــتنتجنافي الختام          

 إلثبات كيانها على الســــــــاحة الدولية، وذلا ةفالعالقة بين الدولة والســـــــياســــــــة الخارجية عالقة وطيد

 واستقالليتها الرسمية.
 

 السياسة الخارجيةالمطلب الثالث: العوامل المؤثرة في صياغة 
 

يعرط محمد الســـــيد ســـــليم الســـــياســـــة الخارجية على أنها "برنامج العمل العلني الذي يختاره          
 يق ل تحقـل البرنامجية المتاحة من أجالممثلون الرسميون للوحدة الدولية من بين مجموعة البدائ

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 .144، ص1797، بغداد، دار الكتب للطباعة والنشر العالقات الدولية( نعمة، كاظم هاشم، 1)
 .22، مرجع سابق صالسياسة الخارجية( الرمضاني، مازن إسماعيل، 2)
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الـدولي". الواقع أن برنـامج العمـل الخــارجي للـدولــة ظـاهرة ليســــــــــــــت قـابلــة أهـداط محـددة في المحيط 

ا للتفســــــير والتنبؤ إذ يعتبر التفســــــير  للوصــــــط فقط، كما تقول بذلا المدرســــــة التقليدية، ولكن أيضــــــ 
العلمي للســـــياســـــة الخارجية تحديد مجموعة العوامل الموضـــــوعية الداخلية والخارجية التي تؤثر على 

. إذ إن الســــياســــة الخارجية ال تتحدد وتتغير بفعل الصــــدفة أو طبق ا ألهواء القادة الســــياســــة الخارجية
الســياســيين، إنما اســتناد ا إلى مجموعة من العوامل الموضــوعية التي تمكن دراســتها من فهم وتفســير 
الســــــياســــــة الخارجية للدولة. لكن أثر هذه العوامل على الســــــياســــــة الخارجية يتم عادة من خالل فهم 

قرار السياسة الخارجية لها. إن تجاهل صانع القرار ألحد العوامل يعني عدم تأثيره في عملية  صانع
صـــنع الســـياســـة الخارجية، إنما تأثيره ســـيبقى يقينا في إمكانية فشـــل أو نجاح تلا الســـياســـة، بيد أن 

هم وائالقادة عموما يســـــــعون لفهم الواقع الســـــــياســـــــي )العوامل الموجودة( كما هو بغ  النظر عن أه
الذاتية، وذلا ألهمية نجاح ســــــياســــــتهم الخارجية ليس فقط لمســــــتقبل دولهم بل ولبقائهم الســــــياســــــي. 
المثال التقليدي هنا هو قيام القائد الســــياســــي في دولة ذات قوة عســــكرية محدودة بصــــياغة ســــياســــة 

أو  يخارجية على أســـاس تصـــوره أن دولتس تمتلا قوة عســـكرية كبيرة مما قد يؤدي إلى فشـــل ســـياســـ
هزيمة عســـكرية. إن التطابق أو التفاوت، في رأي أحد الباحثين، بين العوامل الموضـــوعية )الداخلية 
والخارجية( وبين تصـور صـانع السـياسـة الخارجية لها "هو الذي يحدد فرص نجاح أو فشل السياسة 

طلق يظل الخارجية. كلما زاد هذا التطابق، زادت فرص نجاح الســـــــــــــياســـــــــــــة الخارجية". من هذا المن
للخصــــائص الشــــخصــــية لصــــانع الســــياســــة الخارجية وفهمس لماهية العوامل الموضــــوعية أهميتها في 

 . (1)دراسة عملية صناعة السياسة الخارجية
 
السياسة الخارجية للدول تتشكل وفق ا لظروفهم الوطنية ولقيم وفهم صانعي  (: 1984) بركات، يقولو 

الدولي واإلقليمي الذي يوجدون فيس )العوامل الخارجية(. هذا الســــياســــة )العوامل الداخلية(، وللمحيط 
التعريط يحتوي على التقســــــــــيم المتعارط عليس في أدبيات الســــــــــياســــــــــة الخارجية للعوامل المؤثرة في 
الســـــياســـــة الخارجية، فمن أشـــــهر النماذج في تصـــــنيط العوامل المؤثرة على الســـــياســـــة الخارجية هو 

ي العوامـل الناشــــــــــــــئة من البيئة الداخلية للدولة )عوامل جغرافية تقســــــــــــــيمهـا إلى: عوامـل داخليـة: وه
وســياســية واقتصـــادية واجتماعية وأيديولوجية والتي قد تقود الدولة التخاذ قرار خارجي معين، وكذلا 

 السياســـــــــةع ــــــــعوامل تتعلق بمستوى التحديث في الدولة وبخصائص وتصورات القائد السياسي صان
(، وعوامل خارجية: وهي العوامل الناشــــــــــــــئة من البيئة الخارجية للدولة )تتعلق في معظمها الخارجية

 بطبيعة العالقات الدولية، سواء على المستوى اإلقليمي أو الدولي(. أخير ا، بينت العديد من الدراسات
 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 .122 -124، مرجع سابق، ص الخارجيةالسياسة ( زكي، محمد فاضل، 1)
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المتعلقة بالسياسة الخارجية للدول النامية )من ضمنها الدول العربية( أن محاولة فهم وشرح السياسة 
ا تحليلي ا ذا  الخارجية لهذه الدول عن طريق تحديد مجموعة العوامل الرئيســــــــــــة المؤثرة فيها يعد منهج 

)صــــنع القرار والنســــقي( يتركز تحليليها على مصــــطلحات أفضــــلية، خصــــوصــــا أن المناهج األخرى 
)هياكل، مؤســــــســــــات، عمليات( يكون انطباقها أفضــــــل في حالة دراســــــة الســــــياســــــة الخارجية للدول 

 .  (1)المتقدمة
 

 المبحث الثاني: صنع السياسة الخارجية األمريكية
 

خالل ثالثة مطالب،  وذلا من هذا المبحث صـــــنع الســـــياســـــة األمريكية، الباحث في تناول         
لعوامل ا سـيتناول األول منها كيفية صـنع السياسة الخارجية األمريكية، بينما سيتناول المطلب الثاني

اسة الخارجية وسائل تنفيذ السيأما المطلب الثالث فسيتناول المؤثرة في السياسة الخارجية األمريكية، 
 األمريكية.

 
 الخارجية األمريكية: كيفية صنع السياسة المطلب األول

 
وفق ا للمادة الثانية من الدســــــــــتور األمريكي فإن الرئيس األمريكي يمتلا ســــــــــلطات واســــــــــعة          

وعديدة في الشــــؤون الخارجية فهو الرئيس التنفيذي والقائد العام للقوات المســــلحة وكبير المفاوضــــين 
  .والدبلوماسيين

 

ا بين الرئيس           األمريكي والكونجرس في مجال السـياسة الخارجية عنس ويبدو الصـراع واضـح 
في أي مجال آخر، وبالرغم من أن المحكمة العليا في الواليات المتحدة قد أعطت للرئيس ســــــــلطات 

ال أن إ -واســـعة في مجال العالقات الدولية والشـــؤون الخارجية، بينما قللت من ســـلطات الكونجرس 
 ة ليست مطلقة ولكنها مقيدة وتخضع لتأثيرات داخلية وقويسياسة الرئيس في مجال الشؤون الخارجي

أخري مثـل: مجلس األمن القومي، ووكـالـة االســــــــــــــتخبـارات، ووزارة الخارجية والكونجرس، وجماعات 
الضـــغوط، وخاصـــة المؤيدة إلســـرائيل فيما يتعلق بالســـياســـة األمريكية في المنطقة العربية والصــــراع 

 .(2)اإلسرائيلي –العربي 
 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 .54، مرجع سابق، صمبادىء علم السياسة( بركات، نظام، وآخرون، 1)
 ، باريس، مركز الدراسات العربي ـ األوروبي، صناعة القرار السياسي األمريكي( السليمي، منصط، 2)

 .171 – 127، ص1777الطبعة األولى     
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 التحليل الثالثة: العالمي واإلقليمي والمحلي  مستويات -1
 

الثة ث ال يمكن فهم الســــــــــــــيـاســــــــــــــة الخـارجية األمريكية تجاه المنطقة العربية إال بالنظر إلي         
مســـــــــتويات من التحليل: العالمي، اإلقليمي، المحلي أو الوطني، فخالل معظم مرحلة الحرب الباردة 
من الخمســـــينيات إلي بداية التســـــعينيات كانت النظرة العالمية هي المســـــيطرة علي مجري الســـــياســـــة 

ر في منتصــــــــط تاألمريكية تجاه المنطقة العربية باســــــــتثناء إدارتي كيندي في بداية الســــــــتينيات وكار 
 .(1)السبعينيات اللذين غلَّبا النظرة اإلقليمية علي النظرة العالمية

 

فخالل مرحلة الحرب الباردة كانت الواليات المتحدة متوجســــة وخائفة من التهديد الســــوفيتي          
نطقة موالشــــــــــيوعية، لذا بذلت الواليات المتحدة جهود ا كبيرة لمنع النفوذ الســــــــــوفيتي من التوغل في ال

العربية لحماية المصالح األمريكية في المنطقة، وخاصة ضمان تدفق النفط من دول الخليج للواليات 
المتحدة وحماية إســـرائيل، والتي نجح اللوبي اليهودي في أمريكا وقادة إســـرائيل في تصـــوير إســـرائيل 

ان هناا إجماع ية، وقد كبأنها الحصن اآلمن ضد القومية العربية الثورية وراعيتها الشيوعية السوفيت
ية في حول أهمية إسرائيل الحتواء المنطقة العرب -ولكنس نسبي  -بين الكونجرس والسـلطة التنفيذية 

 .(2)إطار صراعات الحرب الباردة
 

  جماعات المصالح والضغط على السلطة التنفيذية -2

 

مبدأ الفصـــل بين الســـلطات والتوازنات بين القوي، فإنها  ىنظرا لبناء الحكومة األمريكية عل         
أكثر استجابة لجهود الضغط التي تمارسها مختلط جماعات الضغط والمصالح، وينطبق هذا األمر 

 .(2)اإلسرائيلي –تمام ا علي المنطقة العربية وباألخص الصراع العربي 

 

 -ة العربية أو تجاه الصــــــــراع العربي فال يمكن لصــــــــانع الســــــــياســــــــة األمريكية تجاه المنطق         
اإلســــــــــــــرائيلي تجـاهـل جمـاعـات الضــــــــــــــغط أو اللوبي اليهودي القوي والمنظم في أمريكا والمؤيد بقوة 
 إلســـــــــرائيل، وأبرز المنظمات الصـــــــــهيونية فعالية ضـــــــــمن الجالية اليهودية في أمريكا لجنة العالقات

 .(3)" إيباا " اإلسرائيلية –العامة األمريكية 
 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 .11، ص2001، بيروت، دار الجيل، الطبعة الثانية تحليل السياسة الخارجية ،السيد محمدسليم، ( 1)
 ، ترجمة هشام عبد اهلل، بيروت، المؤسسة الفكر السياسي األمريكي( فريش، نورتون، و ستيفز، ريتشارد، 2)

 .250، ص 1771العربية للدراسات والنشر     
 .192، مرجع سابق، ص صناعة القرار السياسي( السليمي، منصط، 3)
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االحتالل  :وبالرغم من وجود اختالفات بين هذه المنظمات حول بع  القضايا مثل         
ر لمؤتم والذي عارضتس بع  هذه المنظمات أو رف  البع  اآلخر 1792اإلسرائيلي للبنان عام ،
إال أن هذه المنظمات دائم ا ما تحاول إظهار نفسها بأنها جبهة واحدة  1771مدريد للسالم عام ،

ال تضعط موقفها وقوة مساومتها داخل الواليات  يمؤيدة إلسرائيل وتمتنع عن انتقاد إسرائيل لك
 .(1)المتحدة

 

ذا كان الكونجرس في الفترات الماضية كان أكثر ميال            من مؤسسة الرئاسة لإلذعان  وا 
لضغوط جماعات المصالح، إال أن هذا الحال تغير اآلن، فأصبحت مؤسسة الرئاسة أكثر استجابة 
وتقبال  لجماعات المصالح، وهذا يرجع لحاجة الرئيس األمريكي للدعم المالي القوي لحملتس االنتخابية 

ات تبرع ا ماديا في الحمالت االنتخابية من هذه الجماعات، وتعتبر الجالية اليهودية أكبر الجماع
 .(2)المحلية والفيدرالية

 

اإلسـالمية فقد بدأت تفر  وجودها علي السـاحة السياسية األمريكية  -أما الجالية العربية          
  :ساعدها علي أن تكون لها فاعلية في المجتمع األمريكي مجموعة من العوامل منها

 

 .نالدعم الموحد للفلسطينييـ 
   ازدياد المصالح األمريكية في المنطقة العربية، وخاصة ضمان تدفق النفط من المملكة العربية ـ 

 .السعودية   
 اإلسالمية تنظيم ا وأمواال ، وتعاطط جماعات األقليات األمريكية مع  -ازدياد الجالية العربية ـ 

 ألمريكي اإلسالمية توجس الرئيس ا -وأبرز دليل علي فعالية هذه الجالية العربية . الفلسطينيين   
 .(3)اإلسالمية طالب ا دعمها لس -كلينتون في حملة إعادة انتخابس للجالية العربية    
 
 السلطة التنفيذية والمصلحة القومية  -3

 

افقة مع ألن تكون متو » السلطة التنفيذية قمة«من بين فروع الحكومة تميل مؤسسة الرئاسة          
 لمصالح،اة هذه ــة لحمايــــــا نظرة شاملـة، وأن تكون لهــــــــــــــة األمريكيـــــــــح القوميـالسياق األوسع للمصال

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 .194ص  ، مرجع سابق،صناعة القرار السياسي( السليمي، منصط، 1)

 .253ص  مرجع سابق،، الفكر السياسي األمريكي( فريش، نورتون، و ستيفز، ريتشارد، 2)
 .12مرجع سابق، ص، تحليل السياسة الخارجية، السيد محمدسليم، ( 3)
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دراكس يحددان الطريق  وبالنسبة لمصالح الواليات المتحدة في المنطقة العربية فإن شخصية الرئيس وا 
الذي تسـلكس عملية وضع المخططات الخاصة بالمنطقة العربية وتنفيذ هذه المخططات، فبينما نظر 

الحرب  ةكل من هاري ترومان وأيزنهاور وجونســـــون ونيكســـــون ورونالد ريجان للمنطقة العربية بعقلي
الباردة، وبالتالي وضـــعوا ســـياســـات الحتواء االتحاد الســـوفيتي وانحازوا إلســـرائيل باعتبارها الحصـــن 
 اآلمن لمواجهة النفوذ الســــــوفيتي في المنطقة العربية، فإن كال  من جون كيندي وكارتر وجورج بوش

لة حل ود ا كبيرة لمحاو اتبعوا ســـــياســـــات عالجت جزئيا ديناميات إقليمية أوســـــع نطاق ا وبذلوا جه األب
 .(1)اإلسرائيلي –الصراع العربي 

 

 دور أجهزة االستخبارات ووزارة الخارجية  -4
 

تلعب أجهزة االســـــــتخبارات األمريكية دور ا مهم ا في صـــــــنع الســـــــياســـــــة الخارجية حيث تقوم          
كي مواقفس من األمري بتوفير المعلومات للســــلطة التنفيذية، وخاصــــة للرئاســـــة، وغالب ا ما يتخذ الرئيس

القضـــايا الدولية وفق ا لتقارير االســـتخبارات وتحليالتها، وأكثر الرؤســـاء األمريكيين فعالية في الشـــؤون 
دد وتتع .الخارجية هو الرئيس الذي ينجح في إقامة عالقات عمل جيدة مع مؤســــــســــــة االســــــتخبارات

جهاز اســـــــتخبارات أبرزهم  14 ىأجهزة االســـــــتخبارات وتتنوع بتنوع مجال عملها، ويصـــــــل عددها إل
 .(2)، ووكالة األمن القوميC. I. A وكالة االستخبارات المركزية

 

تعتبر وكالة االســـــــــتخبارات المركزية المحور الرئيس لالســـــــــتخبارات األمريكية والمصـــــــــدر و          
ك ل ت عام ، ويبلغ عدد موظفيها اآلن  1947األســـــاس للمعلومات بالنســـــبة للســـــلطة التنفيذية، وقد شـــــ 

موظط، ولها ميزانية تقدر بمليار دوالر ســـــــــــــنويا، وقد اســـــــــــــتخدمت إدارتا ترومان  125500حوالي 
وَّ  فوأيزنهاور الوكالة كأداة ســـرية لمعالجة قضـــايا الســـياســـة الخارجية المعقدة، فعلي ســـبيل المثال 

حكومتين القوميتين الدستوريتين إلسقاط ال 1754 1753الرئيس األمريكي أيزنهاور الوكالة عامي ،
ــــــــفي إيران وغواتيماال، وقد نجحت الوكالة من خالل الدعاية وعمليات التخريب في ذلا، كم اول ا حـ

ولكنها فشلت في ذلا ، 1757أيزنهاور اسـتخدام الوكالة في إسـقاط الحكومة الوطنية في سـوريا عام
 (.3)سكريا ومعنويا وسياسيابسبب تدخل الرئيس عبد الناصر ودعمس للحكومة السورية ع

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 د ، المجلمجلة العلوم القانونية والسياسيةي عملية اتخاذ القرار السياسي الخارجي، فالرمضاني، مازن،  (1)

 ،72-70، ص 1777الثاني، العدد الثاني      
  ،مجلة السياسة الدوليةخلط، محمود، أجهزة المخابرات األمريكية، الهياكل التنظيمية والمهام الرئيسة،  (2)

 .41-35، ص 2003، أكتوبر 154العدد      
 21، مرجع سابق، صأجهزة المخابرات األمريكية( خلط، محمود، 3)
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علي التأثير في رســـــم الســـــياســـــة الخالصـــــة أن وكالة االســـــتخبارات األمريكية تمتلا القدرة          
يجاب ا، ولكن كان تأثيرها ســلبيا جد ا في الســياســة الخارجية األمريكية إبان  الخارجية األمريكية ســلب ا وا 

 .(1)فترة الحرب الباردة
 

 السلطة التنفيذية ووزارة الخارجية -5

 

مع وزارتي الـدفـاع والمـاليـة، أما وزارة  1797تـأســــــــــــــســــــــــــــت وزارة الخـارجيـة األمريكيـة عـام          
الخارجية الحديثة فتعود إلي فترة ما بعد الحرب العالمية األولي بعد التصديق علي قانون روجز عام 

ونتيجة لهذا القانون أصــبح للواليات المتحدة وألول مرة ســلا دبلوماســي محترط، ويعد وزير  1724
في الحكومة والمستشار األول للرئيس في السياسة الخارجية، والمهمة  ىالخارجية هو الموظط األعل

 .(2)األساسية لوزارة الخارجية هي العالقات الدبلوماسية بين الواليات المتحدة والبلدان األخرى

 

اعدات نها: المســوبعد الحرب العالمية الثانية أضــيفت مهام غير ســياســية لوزارة الخارجية م         
الخارجية والدعاية والعالقات االقتصادية، والقضايا العسكرية والنشاطات األمريكية في األمم المتحدة 

ليــار دوالر وتعــد وزارة م 159 والمنظمــات اإلقليميــة لمنظمــة الــدول األمريكيــة، وتبلغ ميزانيــة الوزارة
دد سبيل المثال خمس أضعاط ع ىة علالخارجية من أصـغر الوزارات التنفيذية فموظفو وزارة الصـح

 .(3)موظفي وزارة الخارجية
 

وقد شـهدت حقبة األربعينيات والخمسـينيات تضـاؤل دور وزارة الخارجية في صـنع السياسة الخارجية 
بســبب مشــاركة الجهاز األمني الممثل في البنتاجون ومجلس األمن القومي، ومؤســســة االســتخبارات 

 .(4)لخو  الحرب الباردةفي صنع السياسة الخارجية 
 

شـهدت حقبة السـبعينيات تزايد دور وزارة الخارجية في صـنع السـياسة الخارجية خاصة كما          
نــــثق ـــــــىه علذواستحوا 1771ة عام ،ــــري كيسنجر وزارة الخارجيـــــي هنـــمع تول  ة الرئيس نيكسون، وا 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 .55، مرجع سابق، صأجهزة المخابرات األمريكية( خلط، محمود، 1)

 .157، ص2005، عمان، دار الفرقان للنشر والتوزيع، صناعة القرار األمريكيالكيالني، عرمان ماجد،  (2)
 ، القاهرة، مؤسسة السياسة الدولية ام الدولي،علوي، مصطفى، السياسة الخارجية األمريكية وهيكل النظ (3)

 . 73 - 22، ص2003، 135األهرام، العدد      
 .122( المرجع السابق نفسس، ص4)
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كانت وزارة الخارجية اآلن تواجس صــــــــــــــعوبات في اغتنام المبادرة في الشــــــــــــــؤون الخارجية، ومن هذه 

وكأنهم وزراء خارجية وجعل وزارة الخارجية كبش الصــعوبات تصــرط الرؤســاء األمريكيين باســتمرار 
 .(1)الفداء في حالة فشل السياسة الخارجية، ونسب نجاح هذه السياسة إليهم في حالة نجاحها

 

 وزارة الخارجية رب ودورهم فيعالموالون لل -6

 

ع  ب رب عندعيســــتخدم للداللة علي االنحياز والميل إلي ال رب " ب" الموالون للمصــــطلح          
دبلوماســـــي الســـــلا الخارجي في الواليات المتحدة، وغالب ا ما يتعر  هؤالء لحمالت عدائية من قبل 

 .(2)بع  لجان العمل وصناع الرأي واللوبي المؤيد واإلسرائيلي
 

اإلســـرائيلي إلي حل شـــامل  - وبالنســـبة لوزارة الخارجية فقد دعت منذ بداية الصـــراع العربي         
ســـــــرائيل، وليس فقط مصـــــــالح إســـــــرائيل، وحذرت من يأخذ في االعت بار مصـــــــالح الطرفين: العرب وا 

النظر للصـــــراع باعتباره جزء ا من الصـــــراع بين الشـــــرق والغرب مؤكدة علي جذوره المحلية، وهو ما 
لعداء إســــــــــــــرائيل وعدم ثقتها بوزارة الخارجية وموظفي الســــــــــــــلا الدبلوماســــــــــــــي، لذا لم يكن من  ىأد

ع دور وزارة الخارجية ابتداء  من إدارة نيكســــــون في صــــــنع الســــــياســــــة الخارجية المســــــتغرب أن يتراج
لصـالح أجهزة تنفيذية أخري كمجلس األمن القومي ومسـتشاري الرئيس األمريكي الخصوصيين وتعد 

جلس األمن م ذلا، إذ يعتمد كلينتون علي مستشاريس من ـىة إدارة الرئيس كلينتون أبرز مثال علـحال
األمريكية تجاه المنطقة العربية، الســــــــــياســــــــــة الخارجية لصــــــــــنع  من اعتماده علي وزارةالقومي أكثر 
هو صاحب سياسة االحتواء  -مستشار كلينتون الخاص في مجلس األمن القومي  ــــــــــــ فمارتن أنديا

يران، وليس وزارة الخارجية  (.1)المزدوج تجاه العراق وا 
 

كثير ا من قدرتهم داخل وزارة الخارجية، حيث ســــــــــــــيطر الموالون للغرب فقـد في ذلـا الوقـت          
اللوبي المؤيد إلســــرائيل ألول مرة في تاريخ الوزارة ســــيطرة  شــــبس تامة علي المناصــــب الحســــاســــة في 

 ي اإلدارة األمريكية يتكون من أشخاص عملواـــالم فـــــة الســـــبل إن غالبية فريق عملي، وزارة الخارجية
 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 . 93، مرجع سابق، صالسياسة الخارجية األمريكيةعلوي، مصطفى،  (1)

 ، بغداد، شركة المنصور للطباعة جماعات الضغط اليهودية في أربع إدارات أمريكيةنصيط، أنمار لطيط،  (2)
 .127، ص1797المحدودة،      

 بلالمستق، دور جماعات الضغط في تشكيل سياسى الواليات المتحدة في الشرق األوسط، ( تيري، جانيس3)
 .27-7، ص2000، 221، بيروت، مركز دراسات الوحدة العربية، العددالعربي    
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لفترات طويلة في مجموعة الضـــــــــــغط المحلية المؤيدة إلســـــــــــرائيل، أبرزهم مارتن أنديا الذي شـــــــــــغل 

 .(1)الخارجية لشؤون الشرق األوسطمنصب مساعد وزير 

 

 دور الكونجرر  -7
 

تســــير  بداية الســـبعينيات احتكار ا هائال  في ىمارســـت الســـلطة التنفيذية منذ الثالثينيات وحت         
الشــــــــــــؤون الخارجية، وكان الكونجرس في هذه الفترة مذعن ا ومنحاز ا لدعم الرئيس في معظم مبادرات 

 .(2)السياسة الخارجية
 

ولكن شـــــــــــــهدت فترة الســـــــــــــبعينيات تحوال  كبير ا في مجال عالقة الكونجرس بالبيت األبي           
والرئاســـــة، حيث بدأ الكونجرس هجومس الســـــتعادة دوره المفقود في صـــــنع الســـــياســـــة الخارجية، فبذل 

صــــــــــادق  1773جهود ا كبيرة للحد من ســــــــــلطات الرئاســــــــــة، وخاصــــــــــة في شــــــــــن الحرب، ففي عام 
قانون سلطات الحرب للحد من سلطة الرئيس في إرسال القوات إلي الخارج، خاصة  الكونجرس علي

بعد تجربة حرب فيتنام المكروهة من الشـــعب األمريكي، كما صـــادق الكونجرس في الســـنوات التالية 
 .(3)1775 علي قوانين أخري تقيد السلطة التنفيذية، منها: قانون الرقابة علي تصدير األسلحة عام

 
ولكن بالرغم من لعب الكونجرس دورا كبيرا في صــــــــنع الســــــــياســــــــة الخارجية األمريكية منذ          

إال أنس كانت تنقصــــس المبادرة الحقيقية النتزاع الســــيطرة علي الســــياســــة الخارجية من  -الســــبعينيات 
البيت األبي  ألســـــــباب عديدة منها: احتكار الســـــــلطة التنفيذية للمعلومات في مجال االســـــــتخبارات 

إلخ، وبناء علي ذلا فإنس من الصــــعب علي الكونجرس وضــــع أية ســــياســــة  ...الدبلوماســــية والدفاعو 
 .(4)موضع التنفيذ فهو يمارس رقابة سلبية علي السلطة التنفيذية

 

يمارس الكونجرس نفوذ ا حاسم ا في سياسة الواليات المتحدة إزاء المنطقة العربية أكثر من و          
المصـــــــــــــــالح األمريكيــة في المنطقــة  :العــالم، وهــذا يرجع العتبــارات عــديــدة منهــاأي مكــان آخر في 

اإلســــرائيلي، المســــاعدات األمريكية إلســــرائيل فمن خالل  - العربية، وخاصــــة النفط، الصــــراع العربي
 الكونجرس يتم تخصيص المساعدات الخارجية بمختلط أنواعها، وقد ازداد مستوي المساعدات

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 .131، مرجع سابق، ص1797جماعات الضغط اليهودية نصيط، أنمار لطيط،  (1)
 .44، ص2009، عمان، دار أسامة الكونغرر والنظام السياسي األمريكيحمد، ياسين محمد،  (2)
 .52، صنفسه سابقالمرجع ال (3)
 .23، صالمرجع السابق نفسه( 4)
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مليار دوالر ســنويا والكونجرس ال يوافق علي  3األمريكية إلســرائيل باســتمرار، ووصــل اآلن لحوالي 

هذه المســـــــــاعدات بشـــــــــكل روتيني، ولكنس يزايد علي الســـــــــلطة التنفيذية في زيادتها، وغالب ا ما يعجز 
علي  تالرئيس األمريكي عن اســـــــتعمال المســـــــاعدات الخارجية للضـــــــغط علي تل أبيب لتقديم تنازال

جبهة الســالم، وهذا يرجع لوجود لوبي إســرائيلي قوي ومنظم لس تأثير كبير علي الكونجرس، وهذا ما 
يفســـر عدم قدرة الرئيس األمريكي كلينتون علي ممارســـة أي ضـــغوط علي رئيس الوزراء اإلســـرائيلي 

 1772عام  سوقد ذهب الكونجر . الســابق نتنياهو لدفع عملية الســالم المتعثرة بســبب تعنت نتنياهو
إلي أبعد من ذلا في مواالة ومحاباة إســـــــرائيل عندما طالب بتحويل الســـــــفارة األمريكية في إســـــــرائيل 
للقـدس، وقليـل من الرؤســــــــــــــاء األمريكيين من لـديـس القوة وعـدم الخوط من الكونجرس وال من اللوبي 

من أنس لن يقدم  1771اليهودي مثل الرئيس بوش الذي حذَّر حكومة الليكود بزعامة شـــــــــــامير عام 
مليون دوالر إلســكان اليهود الســوفيت في إســرائيل ما لم تمتنع إســرائيل  400مســاعدات مالية قدرها 

عن بناء المســتوطنات في األراضــي الفلســطينية المحتلة، وقد التزم بوش بتحذيره مما عرضــس لحملة 
يل هو الموالية إلســرائ عنيفة من اللوبي اليهودي في وســائل اإلعالم، حيث اتهمتس جماعات الضــغط

 .(1)ووزير خارجيتس بيكر بأنهما عدو إلسرائيل
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 .27، صمرجع سابق، الكونغرر والنظام السياسي األمريكيحمد، ياسين محمد،  (1)
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 األمريكيةالعوامل المؤثرة في السياسة الخارجية المطلب الثاني: 

 
ـــــــــــــــــملة من           ـــــــــــــــــية تعتبر عملية معقدة وهذا لجـ  إن دراســــة صــــنع الســــياســــة الخارجية األمريكـ

 األســــــــــــــبـاب لعـل أهمهـا يعود للجـذور التـاريخيـة التي بني عليها النظام الســــــــــــــياســــــــــــــي األمريكي من 

ــــــــــــــــــــــــــــيرة التي   ارتكــازه على األفكــار الليبراليــة للقرن الثــامن عشــــــــــــــر، مرورا على التنــاقضـــــــــــــــات الكبـ

تي تأخذها ل تعرفها تركيبة المجتمع األمريكي خاصة النخبوية منها ووصوال إلى المســـــــــــارات الطويلة
 الـقـرارات بـفـعـــــــل الـمفـــــــاوضـــــــــــــــــــــات والمشـــــــــــــــــــــاورات بين العـــــــديـــــــد من المراكز اتـخـــــــاذ عـمـلـيـــــــة 

 ي تتداخل أهدافها ومصـــــــــــالحها، كما تجد هذه الصـــــــــــعوبة مكانها أيضـــــــــــا في طبيعة الســـــــــــلطوية الت

ـــــــــــــــــريكي المتميز باالنفتاح والفصــــل الشــــديد بين الســــلطات والقائم أســــــــــــــــــــــاســــا   النظام الســــياســــي األمـ

 على الرقــــــابــــــة والمراجعــــــة المتبــــــادلــــــة بين مختلط الهيئــــــات المســــــــــــــؤولــــــة على اتخــــــاذ القرارات، 

 ثرة في صــــــــــــــنع الســــــــــــــيــاســـــــــــــــة الخــارجيــة األمريكيــة متنوعــة ومتــداخلــة ومن وهكــذا فــان العوامــل المؤ 

 الصـــــــــــــعب حصـــــــــــــرها لحجم وأهمية ودور الســـــــــــــياســـــــــــــة الخارجية األمريكية على المســـــــــــــرح الدولي 

 خــاصـــــــــــــــة بعــد الحرب البــاردة، وهي ترتبط أســـــــــــــــاســـــــــــــــا ببيئــة داخليــة متبــاينــة التكوينــات والتــأثيرات 

ـــــــــــــــــعلقإلاألمريكية، با وبيئة خارجية تعرط انخراطا كبيرا للســــياســــة تأثير ب ضــــافة إلى بيئة نفســــية تتـ
 . (1)السمات المميزة لشخصية صانعي القرار في رسم واتخاذ وتنفيذ القرارات

 
 أبرز العوامل الداخليةأوال: 

 إن البيئة الداخلية األمريكية تحتوي على مجموعة كبيرة من العناصـــــــر المـــــــــــــــــــــؤثرة بشـــــــكل          

 كبير في صــــــــــــنع الســــــــــــياســــــــــــة الخارجية لعل أبرزها مكــــــــــــــــــــــــــونات القوة القومية من مقدرات طبيعية 

ــــــــــــــــــــادر القـــــــــــــــــــــوة هذه في  ــــــــــــــــــــدولة على إعمال مصــــــــ  وبشـــــــرية واقتصـــــــادية وغيرها، ثم مدى قدرة الـ

 تحقيق مصـــالحها وتأتي مؤســـســـات صـــنع وتنفيذ الســـياســـة الخـــــــــــــــــارجية كـــــــــــــــــأهم وســـيلة لتجســــــــــــــــــــيد 

ـائية باإلضافة والقض ل في الواليات المــتحدة السلطات التنفـيذية، والتشـريعيةمظاهر هذه القــوة، وتشم
 ي الــــــــــعــــــــــام ومــــــــــراكــــــــــز الــــــــــفــــــــــكــــــــــر والــــــــــرأي الــــــــــرأدوار الــــــــــتــــــــــي يــــــــــلــــــــــعــــــــــبــــــــــهــــــــــا ألإلــــــــــى ا

 ، ويمكن اإلشــــــــــــــــارة هنـــا إلى أن طبيعـــة النظـــام الثقـــافيـــة األخرىومختلط األنســــــــــــــــاق االجتمـــاعيـــة و 

 كة هو من يتيح لمخــــــــــــــــــــــــــــتلط تلا العناصـــــــــــــرالســـــــــــــياســـــــــــــي األمريكي المفتوح والمتميز بالمشـــــــــــــار 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 .211، مرجع سابق، صصناعة القرار السياسيالسليمي، منصط، ( 1)
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 اغة ورســـــــــم معــــــــــــــــــــــــالم الســـــــــياســـــــــة الخارجية، هذا بالرغم والمتــــــــــــــــــــــــغيرات لعب دور فعال في صـــــــــي

ــــــــــــــــــــــــــــالط النســــــــــــــبي في درجــة تـأثير كـل عــامـل وهـذا بتــدخـل العــديـد من العوامـل األخرى   من االختـ

 .(1)كتغير الظروط الداخلية والخارجية المحيطة
 
 ( الجذور والخصائص القوة األمريكية )  -أ
 

 ن مظاهر بروز القوة األمريكية كان ابتداء من النصـــــــط الثاني من القرن التاســـــــع عشـــــــر إ         

 ما بين  %5حيث بدأ النمو االقتصـــــــــادي والصـــــــــناعي المســـــــــتدام، محققة متوســـــــــط نســـــــــبة نمو بلغ 

ـــــــــــــــــــــــاعية 1873-1913 ـــــــــــــــــــــــزراعية والصـــــــــنـ  ، وقد مســـــــــت هذه الزيادة النوعية مختلط القطاعات الـ

 وأصـــــبح هذا التقدم عامل جذب مهم لألوروبيين خاصـــــة، وتضـــــاعط عدد الســـــــــــــــــــــــــكان ما بيــــــــــــــــــــن 

لصلب وفي ا تلا الفترة تخطت الواليات المتحدة بريطانيا في إنـتاج، وخالل ثمانينات 1865-1900
سنة ظهور الواليات   1898اسـتهالا الطاقة باعتبارها معيار القوة االقتصـادية، ويحدد أرنست ماي 

ــــوال المتوفرة في دعم مشاريع البنية التحتية كقالمتحدة  وة كبرى، وقد استفادت في هذه الفترة من األمـ
 25للدفاع حيث كان عدد الجنود ال يتعدى  %1 لمحلية خاصة وأنها كانت تخصص فقطوالتنمية ا

األمريكي في حين أن حجم  مرات األسطول 8 ألط، وللمقارنة فقد كان األسطول االيطـــــــــــــالي يعادل
 .(2)1860مرة سنة  13األمريكية أكبر من إيطاليا القوة الصناعية 

 

 ريكي كان مرده ســــــــــــياســــــــــــة العزلة التي ظلت تتبعها إن ضــــــــــــعط اإلنفاق العســــــــــــكري األم         

 الواليــــــات المتحــــــدة حيــــــث أنهــــــا لم تتورط في حروب خــــــارجيــــــة مــــــاعــــــدا الحرب االســــــــــــــبــــــانيــــــة 

ــــــــــــــــــــــــــــنـــة   كمـــا أنهـــا لم تعرط حروبـــا على أراضــــــــــــــيهـــا عـــدا الحرب األهليـــة 1898األمريكيـــة لســـــــــــــــ

 .1865المنتهية سنة 
 

 ومن الخصائص الثابتة المساهمة في القوة األمريكية هو وفـرتها على مـوارد طبيعية          
 حديد، فحم، بترول...( وشـــــــــــريط ســـــــــــاحلي كبـــــــــــــــــــــــــير لوقوعها بين المحيطين  ) ضـــــــــــخمة ومتنوعة

ــــــــــــــــــــــــــــن   األطلســــــــــــــي والهـادي باإلضــــــــــــــافة إلى عدم مجاورتها للقوى العظمى، ومع نشــــــــــــــوب الحربيـ

 اســــــــــــــتفادت من بعدها عن مســــــــــــــرح األحداث كما أن هذه الحروب  العالميتين في القرن العشــــــــــــــرين

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 .31، مرجع سابق، صتحليل السياسة الخارجية ،محمد، السيدسليم،  (1)
 ، ترجمة رضا خليفة، القاهرة، مركز الثروة في القوة، الجذور الفريدة لدور أمريكا العالمي( زكريا، فريد، 2)

 .152، ص1666األهرام للترجمة والنشر     
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ــــــــــــــــــاد  ــــــــــــــــــعش االقتصــــــ ــــــــــــــــــوى الكبرى األخرى المنافســـــة مما أنـ  انعكســـــت ســـــلبا على اقتصـــــاديات القـ

 والصــــــــــــــنــــاعــــة األمريكيــــة، وكمثــــال على ذلــــا فقــــد خرجــــت أوروبــــا بعــــد الحرب العــــالميــــة الثــــانيــــة 

 لمتحـــــــدة، وخالل الحرب البـــــــاردة كـــــــان التعـــــــاون األوروبيمـــــــدينـــــــة بشــــــــــــــكـــــــل كبير للواليـــــــات ا

 األمريكي في صـــــــــــــــــالح الواليـــات المتحـــدة بشــــــــــــــكــــل كبير بعـــد جر أوروبـــا إلى توقيع العــــديـــد من 

 .(1)) حلط األطلسي ( االتفاقيـات والمعاهدات
 

 ومع نهــايــة الحرب البــاردة أصــــــــــــــبحــت الواليــات المتحــدة قوة عــالميــة أحــاديــة حيــث تتميز          

 القوة األمريكيــــة بــــالشــــــــــــــموليــــة وذلــــا لتوفرهــــا على كــــل مظــــاهر القــــدرة المتــــاحــــة، فعســــــــــــــكريــــا زاد 

ـــــــــــــــــــــفاق بشــــــــكل مضــــــــطرد لينتقل من    $مليار  400مليار$ في أواخر عهدة كلينتون إلى 232اإلنـ

 ، وهـذا يزيـد عن إنفـاق كـل من روســــــــــــــيـا والصــــــــــــــين واليـابـان وخمس عشــــــــــــــرة دولــة 2003لســــــــــــــنـة 

 المتحــــدة على أحــــدث وأضــــــــــــــخم حــــامالت الطــــائرات، للواليــــاتا تتوفر كمــــ .(1)أوروبيــــة مجتمعــــة

 وأســــــــــــــلحتهــا هي األحــدث تكنولوجيــا ســــــــــــــواء التقليــديــة منهــا أو النوويــة، وللواليــات المتحــدة قواعــد 

 بلد عبر العالم. 40عسكرية في 
 

 %27، 1668 – 1660 األمريكي بين القومي اإلجماليالمحلي واقتصاديا بلغ نمو الناتج          
يساوي مجموع اقتصاديات   2003، وأضـحى االقتصـاد األمريكي سـنة  %7واليابان ،%16 وأوروبا
 من ســــــــــــــكان العالم   %5المتحدة هو أقل من  الوالياتوبريطـانيا وألمانيا، وعدد ســــــــــــــكان  اليـابـان 

ـــــــــــــــــــــــحث العلمي هو  ،(2)من إنتاج النفط العالمي  % 27وتســـــــــتهلا حوالي   كما أن إنفاقها على البـ

 يزال الدوالر عملة  شــــــــــــمل بحوث الفضــــــــــــاء والحاســــــــــــوب ووســــــــــــائل االتصــــــــــــال، والوياألضــــــــــــخم 

 .ليالتداول النقدي الدو 
 

 المتحدة تعتبر من أعرق الديمقراطيات وهذا ما أســــس الســــــــــــــــــــــتقرار فالوالياتأما ســــياســــيا          
سـياسـي دائم كما أن فصـل السـلطات يجعل المشـاركة واسعة في اتخاذ القرارات والمؤسسات منتظمة 

ـــــــــــــوفر  ـــــــــــــحافة نشيطة ونظام حزب لوالياتفي اعلى حكم القانون، وتتـ ـــــــــــــالمتحدة صـ ا ي تنافسي، وهذـ
 خ ـــــــــى مدى التاريـــــــي علــــــــواالجتماع ار االقتصاديــر على دعم االزدهـل مباشــرار عمـل بشكـــاالستق

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 ،2003، 153، العدد السياسة الدولية( علوي، مصطفى، السياسة الخارجية األمريكية وهيكل النظام الدولي، 1)

 .28ص     
(2 )Kennedy, Paul, Has the US lost its way? The Observer, Sunday, March 3, 2002 html. 

http://observer,guardian.co.uk/worldview/story/0,11581,661105,00.                         
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من و  وتتميز الثقـافـة األمريكية بامتدادها العالمي وذلا من خالل شــــــــــــــركات إنتاج األفالماألمريكي. 

 .(1)خالل وسائل اإلعالم وما تبثس عن الثقافة األمريكية
 

 *" Vedrine Hubert ""وهذا ما ســــاعد على توســــيع قوتها الناعمة ويقول ايبار فيدرين        

 إن تفوق الواليــــــات المتحــــــدة اليوم يمتــــــد إلى االقتصـــــــــــــــــــاد والعملــــــة والمجــــــاالت العســــــــــــــكريــــــة " 

ــــــــــــــــــــــــــــروطراز الحيــــــاة واللغــــــة والمنتجــــــات الثقــــــ  افيــــــة األخرى التي تغرق العــــــالم وتشــــــــــــــكــــــل الفكـ

  .(2)" وتفتن حتى أعداء الواليات المتحدة بجاذبية آسرة
 

 اليات المتحدة تســـــــــــتفيد كثيرا من بع  العوامل الو وباإلضـــــــــــافة إلى مظاهر القوة هذه فإن          

  نبريجينســــــــــــــكي أل الخــارجيــة، و يعتبر الخــارجيــة والتي ســــــــــــــنــأتي على شــــــــــــــرحهــا في تــأثير العوامــ

ــــــــــــــــــــــوى التي   قوة أمريكا تســـــــــتمد من مصـــــــــادر عدة أهمها قدرة ومداها العســـــــــكري، واألهمية القصــــــــــ

التكنولوجية باإلضـــافة إلى القوة  %20 يلعبها نشـــاطها االقتصـــادي في االقتصـــاد العالمي أي حوالي
ـــــــــــــــث أصــالضــخمة والمتطورة وجاذبية ثقافتها متعددة األوجس، وهذا ما وفر لها تأثيرا ونف بحت وذا حيـ

  .(3)أمريكا ضابطة اإليقاع العالمي
 

ــــوع وهذا           وهكذا يمكن أن نستنتج أن القوة األمريكية تتميز بالتركيز واالمتداد والشمولية والتنـ
األخير يســــمح للســــياســــة الخارجية األمريكية اســــتعمال أكثر من وســــيلة في وقت واحد، كما أن هذه 

 .(2)ية للسيـاسة الخارجيةالقوة تعطي أكثر استقالل
 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  .82مرجع سابق، ص ،السياسة الخارجية األمريكيةطفى، علوي، مص( 1)
 2002 -1997وزير خارجية فرنسا في حكومة ليونال جوسبان مابين * 
 البجيرمي، الريا ، مطبعة العبيكان، الطبعة ، ترجمة محمد توفيق مفارقة القوة األمريكية( ناي، جوزيط، 2)

 .25، ص2003األولى     
 دار  ،يوبي بيروتألترجمة: عمر ا ،م قيادة العالمألسيطرة على العالم ، ااالختيار زبغينيو، ،بريجنسكي( 3)

 .1، ص2002 الكتاب العربي     
 .82، مرجع سابق، صمفارقة القوة األمريكية( ناي، جوزيط، 2)
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 مؤسسات صنع وتنفيذ السياسة الخارجية األمريكية -ب
 

 انعقد مؤتمر  1112  اليات المتحدة عن التاج البريطاني ســــــــــــنةالو  لبعد إعالن اســــــــــــتقال         

ـــــــــــــــــــــــــــالثة عشـــــــــــــر المؤســـــــــــــســـــــــــــة الفيالدلفيا الذي أســـــــــــــس لنظام كنفدرالي تحتفظ بموجبس   واليات الثـ

 بممارســــــــــة صــــــــــالحياتها الدفاعية والدبلوماســــــــــية وصــــــــــا العملة، وقد ظلت النقاشــــــــــات الدســــــــــتورية 

 قائمة من قبل هيئات تأســــــــــــيســــــــــــية ممثلة عن كل الواليات فنتجت عنها هيئة عامة أعلنت وضــــــــــــع 

ئيس ول ر أ ، وكان مقر الحكم الفدرالي في فيالدلفيا بينما انتخب17/9/1787الدســــــتور الفدرالي في 
وكان نائبا عن والية فرجينيا، ونص الدســـــــتور   1789ت المتحدة وهو جورج واشـــــــنطن ســـــــنة الياللو 

ــــــغرس ويتشكل من مجلسي  ــــــاسي يتكون من ثالث هيئات دستورية، الكونـ الفدرالي على قيام نظام رئـ
الشــيوو والنواب، ورئيس الدولة الذي يتولى الســلطة التنفيذية، باإلضــافة إلى الســلطة القضــائية ممثلة 

وقــد عرفــت التطورات الالحقــة إجراء العــديــد من التعــديالت على  المحكمــة العليــا ومحــاكم الواليــات،بــ
( 22) 2008حتى العام  اليات المتحدةالو تعديال، كما تعاقب على رئاســــة  26الدســــتور فاق عددها 

  .(1)رئيسا
 

 تشــــكيلحيث تم البدء بوتأســـس النظام الســــياســـي األمريكي على نمط الليبرالية الديمقراطية          
الحزب الجمهوري كممثـل للتيـار المحافظ والديمقراطي ممثال للتيار يتقـدمهم  1831األحزاب ســــــــــــــنـة 

ــــــــــــــراء والتعدد اإلثني  ــــــــــــــل الواليات والتي عكست الثـ الليبرالي، باإلضافة إلى الكثير من األحزاب داخـ
 .(2)الموجود في الواليات المتحدة

 
 إن صـــنع الســـياســـة الخارجية األمريكية ينطوي على عمل العديد من المؤســـســـات والهيئات          

ــــــــــــــــــذية أخرى ــــــــــــــــــبعها من هيئات تنفيـ ــــــــــــــــــة الرئاســـــة وما يتـ  الرســـــمية وغير الرســـــمية، بدءا بمؤســـــســــــ

 كوزارتي الخـــــــارجيـــــــة والـــــــدفـــــــاع ومجلس األمن القومي ووكـــــــالـــــــة المخـــــــابرات، والمؤســــــــــــــســـــــــــــــــــــة 

لتأثير الســـــــي الشـــــــيوو والنواب، ووصـــــــوال إلى العديد من عناصـــــــر التشـــــــريعية ممثلة بالكونغرس بمج
اماتها وحجم التز  األخرى وهي تتنوع في الحالة األمريكية كما أشــــــــــرنا ســــــــــابقا نظرا لكبر حجم الدولة

لمشـــــاركة واتســـــاع هامش ا الخارجية الحالية، كما يجد هذا التنوع تفســـــيره في انفتاح النظام األمريكي
 ة ــــــــــــــح االقتصاديــــــــاب المصالـــــات الضغط من أصحـــــلفواعل وأهمها مجموعالتي يمنحها لمختلط ا

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 .62مرجع سابق، ص ،السياسة الخارجية األمريكيةطفى، علوي، مص( 1)
 .25ص، مرجع سابق، تحليل السياسة الخارجية، ليم، محمد، السيدس (2)
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كر ائل اإلعالم ومراكز الفســـــأصـــــحاب الشـــــركات الكبرى واللوبي اإلســـــرائيلي،..( وو  واإليديولوجية )
 (.1)تأثير بع  العوامل األخرى كالعامل الديني خاصة مع المحافظين الجدد لاوالرأي وكذ

 
  لجهاز التنفيذيا -0
 

ويتمتع  الفعلية في الهيئة التنفيذيةبموجب النظام األمريكي يعتبر الرئيس صـــاحب الســـلطة          
"  ةـــي مجال السياسة الخارجية حيث يقول األستاذ ستيفن وايـــن المختص بشؤون الرئاســـبنفوذ كبير ف

ــــــــــنذ بداية الجمهورية الرؤساء هم  عند ذكر السياسة الخارجية األمريكية فإننا نفكر دائما بالرئيس، فمـ
 .(2)" المهندسون الرئيسيون للسياسة الخارجية

 
يعتبر الرئيس القائد األعلى للقوات المسلحة والمحدد لبرنامج السياسة الخارجية، حيث يقوم          

بإبرام االتفاقيات والمعاهدات الدولية ويشــــرط على عملية التفاو  مع الدول ويعين الســــفراء ويعتمد 
بع  الرؤســــــــــاء أعلنوا  الســــــــــفراء األجانب، ورغم أن ســــــــــلطة إعالن الحرب تعود للكونغرس إال أن

رغم (، و  1650 الحرب على كوريا في قرار ترومان الحرب دون إعالن رسمي من قبل الكونغرس )
مراقبة الكونغرس لعمل الرئيس في بع  القضــــــــــــــايا إال أن الرئيس قد يفلت من هذه الرقابة باللجوء 

ول تربطها ســــــكرية والمالية لدجنبية كحاالت المســــــاعدات العأ إلى االتفاقات التنفيذية بينس وبين دولة
إن الدستور يمنح  : "والفر نورث" مسـتشار ريغان لألمن القومي يقول " عالقات مع الواليات المتحدة

 .(3)" الرئيس السلطة الالزمة التخاذ كافة القرارات وتنفيذها فيما يتعلق بالسياسة الخارجية

 

وتبرز داخــل الجهــاز التنفيــذي وزارة الخــارجيــة كهيئــة مركزيــة رســــــــــــــميــة حيــث تعتبر مركز          
سهر المتحدة بالخارج، يرأسها كاتب دولة ي الوالياترئيسـي للمعلومات والوظائط المتعلقة بارتباطات 

مباشـــرة  أمام الرئيس على تنفيذ الســـياســـة الخارجية وتمثيل الحكومة والتفاو  باســـمها وهو مســـؤول
 خـــــــارج الواليــــــــــاتألط موظط نصفهم   250ر من ـة ويساعده أكثـينظم برامج المسـاعدات الخارجيو 

ــــــــــــــلغ سنويا سفارة 120 اليات المتحدة موزعين علىالو خارج  ، وتتبع مليار$ 1.8 بميزانية إجمالية تبـ
 السالح، ة ونزعـــــــــى األسلحــــــعل وزارة الخارجية بع  الوكاالت كوكالة التنمية الدولية ووكـالة الرقابة

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 .101مرجع سابق، ص ،السياسة الخارجية األمريكيةطفى، علوي، مص( 1)
 .51 ص ، مرجع سابق،تحليل السياسة الخارجية، سليم، محمد، السيد (2)
 .111-126، مرجع سابق، صاألمريكيصناعة القرار السياسي السليمي، منصط،  (3)
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التوزيع الجغرافي واالختصاااا ااااات التقنية، اري عمل الوزارة إلى قطاعات بحســـــــب معيويقســـــــم 

شرق الاألمريكية، شـؤون الشـرق األوسـط وشمال إفريقيا و  إدارة أوروبا، شاوو  القارة) حيث توجد
أما التقســيمات الفنية فهناا الشــؤون القانونية واالقتصــادية  ( آســيا، شــؤون المنظمات الدوليةو دنى ألأ

والمراسيم والتخطيط السياسي واالتصال، ويمكن اإلشارة إلى أن دور مستشاري الرئيس ال يقل أهمية 
عن دور وزير الخـارجية وقد يتعداه، ومن أمثلة األدوار المهمة لوزراء الخارجية دور كيســــــــــــــنجر في 

 .(1)ى العكس كان دور شولتز هامشيا في عهد ريغانعهد الرئيس نيكسون، وعل
 

ضــــــــــافة إلى وزارة الخارجية تلعب المؤســــــــــســــــــــة العســــــــــكرية ممثلة بوزارة الدفاع دورا بارزا           وا 
خاصة في الشؤون األمنية والتــــدخالت العسكرية، فبالرغم من أن زمـــــام عمل القـــــوات المسلحة بيد وب

ــــامة يشاركان في اجتماعات الرئيس إلى أن كاتب الدولة في شؤ  ــــان العـ ون الدفاع ورئيس هيئة األركـ
ما بالنسـبة للسياسات الخارجية ك مجلس األمن القومي وذلا للمسـاهمة في مناقشـة الخيارات والبدائل

ـــــــــــــــــــيادات الميدانية على وضــــــع وتنفيذ الخطط  يعملون على بلورة الســــــياســــــات العســــــكرية وتعمل القـ
على القـرارات المتخذة من قبل مؤسسة الرئاسة، ويساعد وزير الدفاع بمقـر  والعمليات العسكرية بناءا

الوزارة " البنتاغون" ثالث وزراء في ســـــــالح الجو والبحرية والجيوش، ويتولى متحدث رســـــــمي باســـــــم 
  .(2)البنتاغون عملية االتـصال بوسائل اإلعالم بناءا على أوامر وزير الدفاع

 
ــــــــــــــم إنشاء   1947من القومي الصادر سنة وبمقتضـى قانون األ           في عهد الرئيس ترومان تـ

ــــب الرئيس ووزير  ــــائ ــــة ويتكون من ن ــــدول ــــة يرأســــــــــــــــــس رئيس ال ــــة حكومي  مجلس األمن القومي كهيئ

ـــاع، ومـــديره التنفيـــذي هو مســــــــــــــــاعـــد الرئيس لشــــــــــــــؤون األمن القومي، وقـــد  ـــدف ـــة ووزير ال  الخـــارجي

 دى األمم المتحــدة ورئيس هيئــة األركـــان العــامـــة يحضــــــــــــــر اجتمــاعــاتـــس منــدوب الواليــات المتحـــدة لــ

لدفاع اومدير االســــتخبارات، يعمل على تقديم االســــتشــــارة وتحديد البرامج اإلســــتراتيجية في مجاالت 
 والســــــــــــــيـاســــــــــــــة الخـارجيـة وحتى الشــــــــــــــؤون االقتصــــــــــــــاديـة، وصــــــــــــــيـاغـة الصــــــــــــــورة العـامـة للقرارات 

 املـــة الســــــــــــــتعرا  وتحليـــل مختلط ويتم ذلـــا بجمع كبـــار المســــــــــــــؤولين وتزويـــدهم بمعلومـــات متكـــ

 .(3)المجلس البدائل المطروحة، وقد يتبعس مجموعة باحثين يقومون بدراسات ذات صـلة بوظائط
 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 .103مرجع سابق، ص ،السياسة الخارجية األمريكيةطفى، علوي، مص( 1)
 .222-215، مرجع سابق، صالسياسي األمريكيصناعة القرار السليمي، منصط،  (2)
 .12، مرجع سابق، صتحليل السياسة الخارجية( سليم، محمد السيد، 3)
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ــــــــــــــــابرات           ضـــافة إلى هذا المجلس وبموجب نفس القانـــــــــــــــــون الســـابق تم إنشـــاء وكالة المخـ وا 
 الميدان االســــتراتيجي وفيعلى تقديم المعلومات لمجلس األمن القومي في " لتعمل  CIA" المركزية

مختلط المجاالت السيــــاسية واالقتصادية كما ترصد وتحلل وتضع تقديرات لحـــــالة األوضاع السائدة 
في العالم، كما ينطوي عملها على بع  الممـارسات الخفية كالـقيام بعمليات سرية في الخارج لتنفيذ 

الوكالة مســـــــؤوال أمام الرئيس، وللوكالة أهداط محددة في برنامج الســــــياســــــة الخارجية، ويعتبر مدير 
عالقات اتصـــال مع الكثير من زعماء العالم وبذلا تعمل على التعرط وتحليل مختلط المواقط قبل 

 .(1)بلورة أي رؤية نهائية بشأن قرارات معينة خاصة تلا المتعلقة بالتدخالت العسكرية الخارجية
 
 الهيئة التشريعية -2
 

 س األمريكي بمثابة الســـــــــــــلطة التشـــــــــــــريعية في النظام األمريكي، ويتألط من عتبر الكونغر ي         

 نـــــائـــــب بواليـــــة نيـــــابيـــــة تـــــدوم ســــــــــــــنتين ومجلس الشــــــــــــــيوو الـــــذي  435مجلس النواب الـــــذي يظم 

 يتســـــــــــــــاوى فيــس تمثيــل الواليــات بنــائبين لكــل واليــة أي مئــة نــائــب تــدوم عضــــــــــــــويتهم ســــــــــــــتــة أعوام 

ـــــــــــــن ويتناوب على  موجب وب  ,أغلبية أعضائس الحزبين الجمهوري والديمقراطيويجدد ثلثهم كل سنتيـ
ــــة  ــــاســـــــــــــــــة الخــــارجي  الــــدســــــــــــــتور األمريكي فــــإن للكونغرس عــــدة صــــــــــــــالحيــــات في مجــــال الســــــــــــــي

 فـــالمعـــاهـــدات الخـــارجيـــة التي يقترحهـــا الرئيس ال تتم إال بموافقـــة مجلس الشــــــــــــــيوو بـــأغلبيـــة الثلثين

 لين في الشــــــــــــــؤون الخـــــارجيـــــة ويوافق أيضــــــــــــــــــا على تعـــــديالت الرئيس من الســــــــــــــفراء والمســــــــــــــؤو 

لقوات األعلى ل واعتماد ســـــــــــفراء الدول األجنبية واالعتراط بالدول، وبالرغم من أن الرئيس هو القائد
 األســـــلحة ولس صـــــالحيةالمســـــلحة فإن الكونغرس هو من يملا حق إعالن الحرب والرقابة على بيع 

ـــى الـــمـــيـــز  ـــمـــوافـــقـــــــة عـــل ـــحـــكـــومـــيـــــــة كـــمـــــــا أن لـــــــس ســـــــــــــــــلـــطـــــــة ال  انـــيـــــــة تـــــــأســـــــــــــــــيـــس اإلدارات ال

ــــة، وهنــــاا ثالث لجــــان تعمــــل في  ــــاع والمســــــــــــــــــاعــــدات الخــــارجي ــــدف ــــة ال  العــــامــــة بمــــا فيهــــا ميزاني

ــــالقات الخارجية التابعة لمجلس ــــي الكونغرس وتختص بالشؤون الخارجية وهي لجنة العـ وو ولجنة الشـ
صــــــــــــــال الكونغرس إمكانية االت ألعضاء ،والعالقات الدولية ولجنة القوات المسلحة التابعة للمجلسين

وزيارة البلدان األجنبية بشــــــــــكل فردي أو جماعي والتباحث في مجال العالقات المشــــــــــتركة، وهذا ما 
ـــــــــــــــانب و رصــد  يوفر مراقبة أكبر للشــأن الخارجي، كما يمكن لمجلس الشــيوو اســتقبال مســؤولين أجـ

  (.2)آرائهم فيما يتعلق بالسياسة الخارجية األمريكية خاصة في تقديم المساعدات
 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 .202-202، مرجع سابق، صصناعة القرار السياسي األمريكيالسليمي، منصط،  (1) 
 .121، صمرجع سابق نفسه( 1)
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شكالية إ ورغم هذه الصالحيات المتعددة فإن صنع السياسة الخارجية األمـريكية يعرط إثارة         

ــــــــــــــرارات وتنفيذها بين مؤسستي الرئاسة والكونغرس فتاريخيا عرط بداية الدولة  السيطرة في اتخاذ القـ
األمريكية هيمنة رئاســــية لتتراجع بعد الحرب األهلية لصــــالح الكونغرس وتعود بقوة بعد نهاية الحرب 

ـــــرب الباردة باإلضافظروط الح العالمية الثانية وبداية الخمسينات، وقد ساهم في هذا الرجوع ـــــة إلـ ى ـ
مجلس األمن القومي، وكالة المخابرات  القومي ) ات والوكاالت المرتبطة خاصة باألمـنـاء الهيئــإنش

 .(1)( المركزية، هيئة األركان المشتركة
 

لعب ترات االنفتاح والتدخـل الخارجي يفوهذا التأرجح في السلطات يجد تفسيره في كون أن          
حدة دورا اليات المتالو الجهـاز التنفيـذي دورا أكبر حيـث أفراد الشــــــــــــــعـب راغبين في أن تلعب  أثنـاءهـا

ـــــــــــــــــــلة االنطواء باعتبار  نشـــــيطا في الشــــــؤون الدولية، بينما يكســــــب الجهاز التشـــــريعي قوتس في مرحـ
الكونغرس المصـدر التاريخي األهم للشـعور االنعزالي حيث يضع قيودا أكبر على نشاطات السياسة 

يت اســـية ثانية تعني تراجع قوة الكونغرس لصـــالح البرئارجية، ولذا فإن إعادة انتخاب رئيس لفترة الخ
 .(2)د الرأي العاميلقى تأيياسي دام العمل الرئ األبي  ما

 
شــخصــية  وهو وفي فترة رئاســة كلينتون اصــطدم بكونغرس جمهوري قوي بقيادة "جنجرتش"         

قام  الدولية، كماة ـاليات المتحدة لدى المنظمالو ة ـوراء رف  تسديد حصمعادية لألمم المتحدة وكان 
 ي بيب إلى القــــــــــــدس كما أعلن فتل أالكونغرس بسن قانون نقل السفارة األمريكية لدى إسرائيل من 

ــــــــــأن تحرير العراق من نظامس السابق هو السياسة الرسمية ألمريكا، وقد ك 1998 ثر ألهذا الدور ان ـ
ا تشــــــــيني بأولوية وقط صـــــــــالحيات ياألمريكية فقد جاء بع  رموز إدارة بوش كدفي الســــــــياســــــــة 

تعاظمت خالل فترة التســـــعينات واســـــتعمل لذلا أهم وســـــيلة وهي إخفاء  المؤســــســـــة التشـــــريعية والتي
 فـــــــي لتساعد 2001سبتمبر  11 وقـد جاءت أحداث ،(3)المعلومات وحصرها على الرئيس ومعاونيس

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 .82، مرجع سابق، صتحليل السياسة الخارجية، سليم، محمد، السيد (1)
(2 )Holmes, Jack E, :evin Joldersma and Aaron Kec;, U.S. Foreing policy, Long Cycles 

                                                     – What Might They Mean for world Long Cycles? 

In:http://www.ciaonet.org/conf/hog10                                                                           

 .215-212، مرجع سابق، صالثابت والمتغير في سياسة الواليات المتحدة الخارجية( الشوربجي، منار، 3)
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 هـــذا االتجـــاه حيـــث ازداد التعتيم والســــــــــــــريـــة واتخـــذت إدارة بوش العـــديـــد من القرارات دون إخطـــار
الكونغرس، وهكذا فاألحداث المذكورة وحرب أفغانســـــــــــــتان والعراق أدتا إلى تســـــــــــــريع كبير في تعزيز 

ـــــــــــــــر اندرو بنيت" العالقة بين  ويلخص " (.1)الســلطات الرئاســية التي ســعت إليها إدارة بوش س الكونغـ
ــــــــــــــال السياسة الخارجية في كون الكونغرس لس  الدولية  العليا في الشؤوناليد والبيت األبي  في مجـ

لق وليس نفس الســــــــــــــلطة فيما يتع المتســــــــــــــمـة بطـابع داخلي والتي تهم النـاخبين مثل التجارة الدولية
 يفي حفظ الســـــــــــالم والتدخل العســـــــــــكر  بالحرب، وتزداد ســـــــــــلطة البيت األبي  في قرارات التدخل 

يمكن القول إن الكونغرس يؤدي وظيفة الرقابة أكثر من صــــنع وتنفيذ الســــياســــة  وهكذا .(2)اإلنســــاني
الخارجية كما أن دوره يعتبر غير مباشــر بالرغم من أهميتس ومركزيتس في الســياســة األمريكية عموما 

 .والخارجية على وجس الخصوص
 
 تأثير الجماعات الضاغطة  -2
 

 إن الجمـاعـات الضــــــــــــــاغطـة تعبر عن إطـار تنظم فيــس مجموعـات مختلفــة ذات مصــــــــــــــالح          

 مشــــــــــــــتركــة أو متبــاينــة، ولتحقيق هــذه المصـــــــــــــــالح تعمــل على التــأثير على صــــــــــــــنــاع القرار وذلــا 

 واليــــات المتحــــدة أوجــــدت هجرة البــــالســــــــــــــعي إلى توجيــــس القرارات بمــــا يخــــدم مصـــــــــــــــــالحهــــا، وفي 

ــــــــــــــــــــــنســـــــــيات المختلفة إليها العديد م  ن القوميات والجماعات، وقد عمل اتســـــــــاع نشـــــــــاط الواليات الجـ

ها المرتبطة فمن المتحدة في الداخل والخارج على زيادة تحرا وتأثير هذه الجماعات، ولذا فهي تتنوع
ـــــــــــسيات والتي  ـــــــــــرى خاصة متعددة الجنـ ـــــــــــارج  إلى يمتد تأثيرهابمصالح الشركات االقتصادية الكبـ خـ

ــــــــوذ الواسع في دوائر صنع الواليات المتحدة كشركات الصن اعة العسكرية والبترولية الكبرى ذات النفـ
القرار "نخبة المجمع الصـــــــــــــناعي العســـــــــــــكري،" ومن جهة أخرى أثر العامل الديني واالنتماء االثني 
ـــــــــطة في هذا المجال كجماعات اللوبي  ـــــــــئات الناشـ بشكل كبير في إنشاء العديد من الجماعات والهيـ

 واتحادات الــــــــــيات المتحدة انتشارا كبيرا للجماعات المهنية ونقابات العمالوالاإلسرائيلي، كما تعرط 
 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 . على الرابط:عودة إلى الرئاسة اإلمبراطورية في الواليات المتحدة( غولوب، فيليب، 1)
     http://www.mondiplloar.com.article1395html 

 ياسة الس في القرن الواحد والعشرين ، للواليات األمريكيةالسياسة الخارجية : عر  كتاب لروبرت ليبر( 2)
 .353، ص2003، 135، العدد الدولية    
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الحريـــات وحقوق وجمعيـــات المجتمع المـــدني األخرى التي تتخـــذ من حمـــايـــة  غرط رجـــال األعمـــال

 .(1)على البيئة أهدافها الرئيسية اإلنسان والحفاظ
 

  " الصناعي العسكري المجمع " نخبة المركب -أ
 ، حيـــث أراد أن 1961زنهـــاور لســــــــــــــنـــة يلقـــد عرط هـــذا المفهوم ظهوره األول في خطبـــة ا         

 يعبر عن التغيير الذي لحق بالمؤســـــــــســــــــــة العســـــــــكرية واختالفها الكبير مع ما كان ســــــــــائدا من قبل 

 حيث لم تكن هناا انتشـــــــــــــار لظاهرة ارتباط المصـــــــــــــالح بازدياد التســـــــــــــلح، و هكذا ظهرت شـــــــــــــبكة 

ــــــذا فهو يعرط بتحــــــالط العســــــــــــــكريين   معقــــــدة من المصــــــــــــــــــــالح تتجــــــاذبهــــــا أطراط مختلفــــــة، ول

 ن من إنتاج وبيع األســـــــــــــلحة وتأثيرهم على صـــــــــــــناع القرار باتجاه والصـــــــــــــناعيــــــــــــــــــــــــــــين المســـــــــــــتفيدي

 تأجيج عملية ســـــــــــــباق التســـــــــــــلح، فحرب أفغانســـــــــــــتان والعراق بينت ما أســـــــــــــماه البنتاغون الثورة في 

 الســــــــــــــالح، وهكــــذا لم يؤد انتهــــاء الحرب البــــاردة إلى انتهــــاء دوره، بــــل أعــــاد تنظيم نفســـــــــــــــــس وهم 

 ويــــل المشـــــــــــــــــاريع العســــــــــــــكريــــة بضــــــــــــــرائــــب المواطنين ألن ينطلقون من فكرة أنــــس من المعقول تم

فقــد من النـاتج القومي اإلجمـالي،  %20 ميزانيــة الـدفـاع تتجــاوز ن، وألنالمقـابـل هو ضــــــــــــــمــان األم
م بالشــــــكرتاريا، أي حكرية وأضــــــحت نخبة متماســــــكة تســــــمى اســــــتفادت كثيرا هذه الشــــــركات العســــــك

 .(2)الشركات
 

ذا كــان الظهور االصــــــــــــــطالحي            لهــذه الظــاهرة كــان مع بــدايــة الســــــــــــــتينــات فــإن ظهورهــا وا 

 الفعلي يعود إلى نهــــــايــــــة الحرب العــــــالميــــــة األولى عنــــــد امتــــــداد الحرب إلى الواليــــــات المتحــــــدة

 برئاســـــة  1918 حيث كانت تتبع ســــياســــة العـــــــــــــــــــزلة فأنشـــــأ مجمع الصــــنـــــــــــــــــــاعات العســـــكرية ســــنة 

 .اإلعـــداد والتحضــــــــــــــير للحروببرنـــار بـــاروا يهودي األصــــــــــــــــل صــــــــــــــــاحـــب نظريـــة المركزيـــة في 

لتي ا مارتن ألط شركة تتعاقد مع البنتاغون وأمثلـــــــــــتها، شركة لوكهيد  230ا أكثر من ـــــــــــوتمثل حالي
 في   32مليـــــــار$ وتحتـــــــل المرتبـــــــة  18.5 حـوالي 1997 بـلـغـــــــت قـيـمـــــــة عـقـودهـــــــا ســــــــــــــنـــــــة 

 لصــــــواريخ.لترتيب الشــــــركات العمالقة كبوينغ، ورايثيون المختصــــــة في إنتاج الصــــــواريخ المضــــــادة 
ابطة تضم ومعــقدة ومتـر  ويتميز المركب الصناعي العسكري في الواليات المتحدة بوجود شبكــة كــبيرة

 أطـراط ووظائط مختلفة وقد أصـبح يتمتع بنفوذ واسـع في اإلدارة األمريكية، فهذه الشركات تتخذ من
 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 .220، مرجع سابق، صالثابت والمتغير في سياسة الواليات المتحدة الخارجيةار، ( الشوربجي، من1)
 ، لعربيالمستقبل ا المشهد االقتصادي في الواليات المتحدة وتداعياتس على سياستها الخارجية،، زياد( حافظ، 2)

 .81، ص2002، 302العدد      
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مضــاعفة هوامش األرباح هدفا رئيســيا، وقد اســتطاعوا اختراق دوائر صــنع القرار مســتفيدين في ذلا 
من البحوث والدراســــــــــات التي تســــــــــوق لمفاهيم مختلفة في اســــــــــتراتيجيات األمن القومي كالضــــــــــربة 
االســـــــتباقية وســـــــياســـــــة قلب األنظمة المعادية، وقد تقلد أصـــــــحاب هذه الشـــــــركات بع  المناصـــــــب 

الرئيس الســـــابق لشـــــركة لوكهيد مارتن غوردن انغالند الذي أصـــــبح النائب األول لوزير الحســـــاســـــة ك
 .(1)الداخلي األمن

 
 جماعات اللوبي اإلسرائيلي -ب

ـــــــــــــــــــراد          ـــــــــــــــــــتحدة عن تحالط بين مجموعة من األفـ  يعبر اللوبي اإلســــــرائيلي في الواليات المـ

 والمنظمات هدفها األســــــــاســــــــي الضــــــــغط على صــــــــانعي القرار في اتجاه وضــــــــع ســــــــياســــــــة خارجية 

ــــــــــــــــــــــــــــيون والعـديــد من التنظيمــات كـامواليـة إلســــــــــــــرائيـل، ويشــــــــــــــكـل هــذا اللوبي اليهود األم  للجنــة ريكـ

، كما يضــم هذا اللوبي مســيحيين بروتســتانت مثل AIPACاإلســرائيلية للشــؤون العامة  -األمريكية
ـــــــحرير ا وجيري فالويل والمحافظون الجدد كجون بولتون، وروبرتجاري بويل  لسابق ارتلي رئيس التـ

ما و  .(2)، ووليام بنيت وزير تعليم ســــــــابق والصــــــــحفي جورج ديل"Journal Street Wall" في
ناصر في آرمي وعكديا يميزهم تغلغلهم في معظم دوائر صنع القرار فهناا أعضاء في الكونـغرس 

ـــوت أبراهام ودوغالس فيث وريتشارد  كدونيس روس الجهاز التنفيذي ليـ ومارتن أنديا مع كلينتون، وا 
االبن، بــاإلضـــــــــــــــافــة إلى امتالكهم لبع  كبريــات الشــــــــــــــركــات األســــــــــــــلحــة والبترول  بيرل مع بوش

ما ك والصناعات التكنولوجية وغيرها ولذا فلديهم قـوة وضخامة موارد داخل الواليات المتحدة وخارجها
ــــــوث والدراسات ومراكز الفكر والرأييعرفون باخت ــــــعاهد البحـ ان يعمل فمارتن أنديا ك راقهم الكبير لمـ

معهد واشـــنطن لسياسات الشرق األدنى وهناا معهد بروكينز من خالل مركز سابان  يـــف 1985 في
حاليين، كما أنهم يضـــغطون دائما باتجاه عدم  المملوا لرجـــــــــــــــــل األعمال األمريكي اليهودي ســـابان

وبفضل عمل هذه  (.3)خاصة في وزارة الخارجيةوب ةـــــــــي مناصب حساســـــــــأي منتقد إلسرائيل فتعيين 
اللوبيات فقد ظلت الواليات المتحدة تقدم دعما ماديا ودبلوماســــــــــــــيا كبيرا وظهر ذلا أســــــــــــــاســــــــــــــا في 

مليــار $، وهي تمثــل  120حوالي  2003 – 1613 المعونــات االقتصـــــــــــــــاديــة حيــث بلغــت مــا بين
 ارةة إدـــتطلب من إسرائيل كشط مسبق عن كيفي أن من مساعدات أمريكا الخارجية وهذا دون20%

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
  .83-81 مرجع سابق، ص ،د االقتصادي في الواليات المتحدةالمشه، زياد( حافظ، 1)

(2) Mearsheimer, John J & Walt Stephen M. the Israel Lobby and U.S. Foreibn Policy, 

Review of Books published, Vol. 28, No.6, March 23, 2006.p.112.                                              
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نفاق هذه األموال، كما يتضــح   1682 الدبلوماســي أيضــا في اعترا  الواليات المتحدة منذ الدعم وا 

إســــرائيل وذلا باســــتعمال حق الفيتو، ولمناصــــري إســــرائيل في الواليات المتحدة  قرار يدين 32على 
تبريراتهم لهذا الدعم حيث يرون أن إســرائيل دولة ديمقراطية ضــعيفة محاطة بأعداء ديكتاتوريين كما 

 .(1)اليهودي تتطلب العمل على معاملتس بطريقة خاصة أن المعاناة السابقة للشعب
 

إن الثقل اإلعالمي الذي يتمتع بس هذا اللوبي كان لس األثر البارز في تســـــــــويق المشـــــــــاريع          
ـــــــــــــــورة  واألهداط اإلســرائيلية وهكذا عملت هذه الوســائل اإلعالمية على وضــع إســرائيل دائما في صـــ

مية التهمة الحاضرة لمن يشكا في المحرقة أو ينتقد السياسات المعتدى عليس، وأضـحت معاداة السـا
ادرة ال من خالل الدراســــات الن حتى التطرق لنفوذ هذه اللوبيات داخل الواليات المتحدةو  ،اإلســـرائيلية

ى باالســــــــتجابة والمتابعة بل بالتنديد والمقاطعة، ومن جهة أخرى فإن الســــــــاســـــــــة األمريكيين ال ظيح
ق ووضعها االستراتيجي المتفوق في منطقة الشر  إلسرائيل وجعل أمن إسرائيل يخفون دعمهم المطلق

األوسط أحد أولويات السياسة الخارجية األمريكية ولذا فهم يتجنبون دائما الخو  في الملط النووي 
 .اإلسرائيلي

 
 ة على كيــفي اآلونــة األخيرة وعلى خلفيــة الحملــة األمريفـــإنــس ورغم هــذا النفوذ الالمتنــاهي          

 أفغانســـــــــــتان والحرب على العراق خاصـــــــــــة، والتي كان أحد أســـــــــــبابها ضـــــــــــغط اللوبي اإلســـــــــــرائيلي

 والتي يرى البع  أنهـــــا شــــــــــــــوهـــــت صــــــــــــــورة الواليـــــات المتحـــــدة في العـــــالم فقـــــد تحركـــــت بع  

 هذه لتحذير من عواقب الرضـــــــــــوو والتســـــــــــاهل في التعاطي معالدعوات خاصـــــــــــة من األكاديميين ل
 فـة إلى الـدراســــــــــــــة التي قام بها كل من ميرشــــــــــــــايمر وســــــــــــــتيفن وولت حول الجمـاعـات، فبـاإلضــــــــــــــا

فرصة ثانية " ونغرسس الكـة، يدعو بريجينسكي في كتابـة األمريكيـتأثيــر اللوبي اإلسرائيلي في السياس
 إلـــى الــتـــــــدقـــيـــق فــي قـــوانــيـــن الــلـــوبـــي  " ثــالث رؤســـــــــــــــــــــاء وأزمـــــــة الـــقــوة الـــعــظـــمـــى األمــريـــكــيـــــــة

 وجمـــاعـــات الضــــــــــــــغط والمصــــــــــــــــالح المنـــاصــــــــــــــرة لـــدول أجنبيـــة للتقليـــل من نفوذهـــا وتـــأثيرهـــا على 

ـــد أن اللوبي اإلســــــــــــــرائيلي يشــــــــــــــوه مكـــانـــة الواليـــات المتحـــدة في   صـــــــــــــــــانع القرار األمريكي، ويعتق

 .(2)الشرق األوسط
 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

(1   )Ibid. PP, 19-20.                           .Mearsheimer, John J & Walt Stephen M 
 :على الرابط فرصة ثانية ثالث رؤساء وأزمة القوة العظمى األمريكية،، ر  كتاب لبريجنسكيع (2)

Annabaa.org/nbanews./62/194,html.                                         
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 تأثير كبير في الســــــياســــــة الخارجية األمريكية لهاوهكذا يمكن القول أن جماعات الضــــــغط          

 بــدايــة بــأصــــــــــــــحــاب الشــــــــــــــركــات الصــــــــــــــنــاعيــة الكبرى خــاصـــــــــــــــة العســــــــــــــكريــة ثم جمــاعــات اللوبي 

 مين تـــــــدفق تـــــــأاإلســــــــــــــرائيلي ومختلط المنظمـــــــات األخرى والهـــــــدط النهـــــــائي هو العمـــــــل على 

 البترول وزيـادة ربح هـذه الشــــــــــــــركـات وتكريس ســــــــــــــيطرتهـا وحمـايـة تنـافســــــــــــــيتها، والحفاظ على أمن 

بقــــائــــس أولويــــة إســــــــــــــتراتيجيــــة، وعنــــدمــــا تقرر هــــذه الجمــــاعــــات فــــإنهــــا ترفع مطــــالبهــــا   إســــــــــــــرائيـــل وا 

ــــــــــــــــــــــثية المختصــــــــة   للرئيس أو وزير الدفاع أو الخارجية ويحال الموضــــــــوع على المؤســــــــســــــــات البحـ

 .التوصيات واالقتراحات بشأنس قبل تنفيذهلدراسـتس وتقديم 
 
 تعاظم أهمية الدين في السياسة الخارجية األمريكية -4
 

ـــــــــــــــــــتزام بعقيدة معينة وأداء واجباتها وشــــــعائرها وكل ما يتصــــــل بها من           إن الدين يعني االلـ
ــــــــــــــــــاهرة اجتماعية يتســـــم بالموضـــــوعية والتلقا اإللزام ئية و عبادات نحو المعبود المعترط بس، وهو كظـ

 وفي الواليات المتحدة يعود االلتزام بالدين إلى المهاجرين األوائل، وتحتوي الواليات  .والعمومية
وينقســـــم شـــــخص،  600ألط كنيســـــة، أي كنيســـــة لكل  300 المتحدة على كل ديانات العالم وتضـــــم

مليون كاثوليا  20، مليون بروتســتنت 180)  أغلبية األمريكيين على الديانات الرئيســية كالمســيحية
 .(1)واإلسالم بسبعة ماليين واليهودية بستة ماليين(، 
 

ور د إن العلمانية األمريكية تعني حضــر إعالن دين رســـمي للدولة وليس حضـــر التدين أو         
ـــــــــر تدينا بين المجتمعات المتقدمة،  ـــــــــياة السياسية حيث يعتبر المجتمع األمريكي األكثـ الدين في الحـ

ني الدين تعني المســـــيحية بل تع كتون هذا بأن أمريكا تحيا بروح الكنيســـــة، والكنيســـــة الفيصـــــط هنت
ــــــــــــــــمعي األمريكي  المدني ومنظومة القيم والمعتقدات واألفكار التي يؤمن بها ا أن وأســـاســـهالعقل الجـ
ــــــــــــــريكا دولة مختارة ومكلفة برســالة ســامية في هذا العالم ومن تجليات هذا االنتشــار الواســع تزايد  ،أمـ

مكاناتها  . (2)عدد وقوة المؤسسات والجامعات الدينية وازدياد تنظيمها وا 
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 ، ةالسياسة الدولي زمة العراقية نموذجا،ألا، مريكيةألدور الدين في السياسة الخارجية ا ،عصامعبد الشافي،  (1)
 .130، ص2003، 153العدد      

 .213، مرجع سابق، صالثابت والمتغير في سياسة الواليات المتحدة الخارجية( الشوربجي، منار، 2)
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 لقد أضــحى الدين يعتبر أحد مصــادر تشــكيل الهوية والثقافة في الحياة الســياســية األمريكية         

إذ يعمل على صـــــياغة تصـــــوراتهم عن أنفســـــهم وعن العالم الخارجي، ويســـــيطر البروتســـــتانت على 
أغلبيـــة المجتمع األمريكي وهنـــاا ثالث تيـــارات داخـــل البروتســــــــــــــتـــانـــت حيـــث نجـــد األصــــــــــــــوليون 

راليون المســــيحيون والليب البروتســــتانتيون ويتميزون باالنغالق واالنعزال ولهم نظرة تقديســــية لإلنجيل،
ــــــموهم أ ــــــالق و على التعاون ولهـ ــــــة إلى مستقبل العالم  كثر انفتاحا ويحضون على األخـ نظرة ايجابيـ

ويهتمون بعدة قضــايا كالبيئة وحقوق اإلنســان وغير متحمســين لتأييد إســـرائيل، أما التيار الثالث فهم 
ـــــــــــــرة من البروتستانت ومن المجتمع األمريكي عامة أي يمث  ون حواليلاإلنجيليون وهم األغلبية الكبيـ

أصــــــلها يوناني وتعني الخبر الســــــعيد  " Evangelion " ولفظة إنجيلي من البروتســــــتانت، 20%
ا ن الكاثوليو المفكر ســـــعى القرن الســـــادس عشـــــر مع حركة اإلصـــــالح حيث  وظهرت في أوروبا في

ســـــــاهمت التوراة" وقد  " لتســـــــمية الكنائس البروتســـــــتانتية التي عظمت العودة لتعاليم الكتاب المقدس
 وناثانجالكبيرة مع القرنين الثامن عشـــر والتاســـع عشـــر في تكوين الحركة اإلنجيلية بقيادة  الصـــحوة
ـــيلدوايتوجــــورج  " Edwards Jonathan" ادوارد  "  وجون ويزلي" Whitefield George" فـ

"Wesley John(0.) 
 

يين الجمعية الوطنية لإلنجيل واليوم في الواليات المتحدة أصبح يأخذ المعنى المستحدث من         
ومن بين أفكارهم أنهم  ،(2)وهو أن الواليات المتحدة مباركة ولها مســــــــؤوليات نشـــــــــر القيم عبر العالم

ة إلى من دائرة الخطيئ ب اعتقادهميؤمنون بأهمية الدعوة وتحقيق الهداية حيث ينتقل اإلنســــــان حســــــ
العبــارة في حملــة كــارتر  " وقــد وردت هــذه دالوالدة من جــديــ حــالــة الخالص الــدائم ويطلقون عليهــا "

ق وأن الشـــــــــــر من خطابات بوش االبن، كما يعتقدون بقرب نهاية العالم  ، وفي الكثير1612 لســـــــــــنة
األوســـط ســـيخو  حروبا تمهيدا لمعركة "هرمجدون" بين إســـرائيل و العرب والتي يجب أن تنتصــــر 

ويعتبرون أن . (3)في فلسطين عند نزولس الثاني " اهلل " فيها إسـرائيل ليسـهل على المسيح بناء مملكة
 بنشر القيم عبر العالم ويميلون إلى حماية وضع للواليات المتحدة مسؤوليات والتزامات

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 ، على الرابط:مريكيةألدين والسياسة الخارجية اال، خليل( العناتي، 1)

     http://www.siyassa.org.eg/asiyassa.Index.asp?CurFn=roaa3htm 

 أرين آرمسترونغ، المعرفة من أجل اهلل، األصولية في اليهودية والمسيحية ( درويش، إبراهيم، عر  كتاب 2)
 ، على الرابط: واإلسالم     
    http://www.arab-nation.com/index.php?option=content&task=view&id=5700--> 

 ، ترجمة عصام فايز، الدين والسياسة في الواليات المتحدة( كوربرت، مايكل، وكوربرت، جوليل ميتشل، 3)
 .221، ص 2002وآخرون، بيروت، مكتبة الشروق الدولية     
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أمريكا كقوة عالمية مسـيطرة ويدافعون على شـرعية االسـتعانة بالقوة العسـكرية ضد الدول المهـــــــــــــــددة 

منهم الحرب على العراق في  %11 واألمن العالمي والمنتهكة لحقوق اإلنســـــــان حيث ســـــــاندللســـــــلم 
الســــــــــــــتينات توجهوا إلى الحزب الجمهوري ويســــــــــــــاندون أجندة المحافظين الجدد حيث ، ومنذ 2003

ــم يشكلون صلب ــين الجدد ينتمون إلى هذا التيار أي اليمين المسيحي وهـ إلدارة ا الكثير من المحافظـ
وعلى رأســــــــــــــهم بوش االبن، ولذلا هم ال يخفون دعمهم المطلق إلســــــــــــــرائيل، ويرى روبرت  الحـالية

جيرفيس أن بوش يعتقد أن الواليات المتحدة في نزاع بين الخير والشــــر ويعزو ذلا إلى زيادة إيمانس 
وأضـــــحت الحرب على اإلرهاب مثال  مما أعطى معنى لحياتس الشـــــخصـــــية التائهة والفاســـــقة ســـــابقا،

 .(1)ة السياسة الخارجية بل مهمتس المقدسةليست خاص
 

 كما تجلى ذلا أيضــــا في المفاهيم التي يســــتعملها "محور الشــــر، الحرب المقدســــة، العدالة          

يشــــــــــــــعرون باســــــــــــــتثنائية المكانة األمريكية والطابع العالمي لقيمها  المطلقـة ،"... وهكـذا فاإلنجيليون
 ". وبالتالي ضرورة فر  هذه القيم من خالل السياسة الخارجية

 
 راكز الفكر والرأيدور م  -5
 

 تعرط مراكز الفكر والرأي ومراكز الــدراســـــــــــــــات انتشـــــــــــــــارا كبيرا في الواليــات المتحــدة وقــد          

ـــــــــــــــــــــــــــكي الذي يتيح لها الحرية في العمل،ســـــــــــــاهم في هذا االنتشـــــــــــــار   الالمركزية في النظام األمريـ

ــــــــــــــــــــــــــؤون الدولية،  واالنخراط الكبير الذي تعرفس الســــــــــــياســــــــــــة األمريكية في اآلونة األخيرة في الشـــــــــــــ

وقد بدأ  ،ونتيجة لذلا فقد تعددت األفكار وتشـــــعبت الرؤى بشـــــأن رســـــم خيارات الســـــياســـــة الخارجية
ــــــــــــي  بيت سبيرغ"  سسسقرن العشرين مع معهد كارنجي الذي أبداية الظهور هذه المراكز  " 1610 فـ

زها، مراكعدده  وبلغهربارت هوفر"، " الذي أنشاها الرئيس السابق  1616 ومؤسسة هوفر للحرب في
وقد زاد بشــــــكل كبير االعتماد  ،(2)منتســـــبة إلى مختلط الجامعات ، واألغلبية األخرىمســـــتقل 25%

على هذه المؤسـسات البحثية وأصبحت منبرا أساسيا في صناعة القرارات في المجاالت اإلستراتيجية 
ات نجاز الدراســـــــــــــبإواالســـــــــــــتخبارات وذلا بناءا على عقود عمل تقوم بموجبها هذه المراكز  كالدفاع

 افيم هذه المـراكز على التخصص الجـغر والبحوث المطلوبة وذلا باستخدام أكاديميين مرموقين، وتقو 
 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 أرين آرمسترونغ، المعرفة من أجل اهلل، األصولية في اليهودية والمسيحية ( درويش، إبراهيم، عر  كتاب 1) 
 ، مرجع سابق.واإلسالم     

(2 )Haass, Richard & Others, U.S. Foreign Policy Agenda, The Role of Think Thanks, 

an Electronic Journal of the U.S. Departement of Satata, V. 7, N.3, 2002.                        
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بة مريكية، وهي معفاة من الضرياألللمـناطق ومعالجة القضايا التي تمس مباشرة المصالح واألهداط 

ــــــــــــــــــــــــــــع الكتب واإلصــــــــــــــدارات البحثية أو من تبرعات وتق وم على تمويل فردي أو ذاتي من خالل بيـ
ــــــــــــراكز التابعة لس. و بتمويل مباشر من الحكومة فيأ ،الشركات ذه أما الوظائط الرئيسية له حالة المـ

هم يخلقون تفكيـــــــــــــرا جديدا حول السياسة نفإ  Haass Richard "المراكز وحســـــــــــــب ريتشارد هاس
الخــــــــــــــــــارجية كما أنهم يزودون الكونغــــــــــــــــــرس واإلدارة الرئاســــية بالخبراء والعلماء لتقلد مناصــــب عليا 
ـــــــــــــــــناء فهم مشــــترا حول الخيارات المطروحة وهذا بالتنســــيق مع صــــناع  وحســــاســــة، كما يحاولون بـ

إدارة ، واســتجابت 1662 اقتصــادي في الســياســة، فقد طالب مثال معهد كارنيجي بإنشــاء مجلس أمن
لطرط دور ا قد يلعبونة، و ـــــــي نفس السنــــــي فــــــلس االقتصاد الوطنة مجــــــكلينتون لهذا المطلب بإقام

ـــــــــــهد الدراسات اإلستراتيجية سكو  الثالث يط في النزاعات، فقد حدث ذلا في جنوب إفريقيا ، وقام معـ
ـــــــــــــــيل الحواروالدولية بإطالق مشــاريع لتحســين العالقات العرقية   في يوغســالفيا والمســاهمة في تســهـ

 .(1)اليوناني التركي
 

 ومن أمثلة الذين تقلدوا مناصـــــــــب في اإلدارة األمريكية وكانوا مســـــــــؤولين في معاهد البحث          

ــر في ومـــجلس العالقات الخارجية إ  استعان بالعديد من خبـــراء بروكينز 1612 نجد أن الرئيس كارتـ
و دارة بــــــــوش الحالية اتــــــــبعت نفس النهــــــــج فجون بولتون الذي شــــــــغل منصبي نائب وزير الخارجية 

ــــــــــــــــابة وحضـــر انتشـــار األســـلحة، ومندوب الواليات المتحدة لدى األمم المتحدة كان ســـابقا نائب  للرقـ
كيلي  بشؤون آسيا والباسيفيا جيمس لرئيس معهد انتربرايز، كما كان مساعد وزير الخارجية المكلط

رئيسا لمنتدى شؤون المحيط الهادي بمــــــــــــعهد الدراسات الدولية واإلستراتيجية، وبيتر رودمان مساعد 
كاتب الدولة للدفاع مكلط بشــــــــــؤون األمن الدولي حاليا كان يشــــــــــغل مديرا لبرامج األمن القومي في 

 .(2)نمركز نيكسو 
 

كز البحثية تقوم بدور كبير في مجال صـــنع الســـياســـة الخارجية فهي تعمل على اهذه المر  إنف اوهكذ
تدارس جماعي لمســــتجدات العالم، والســــياســــة األمريكية إزاء ذلا، كما تعمل على نشــــر الوعي بين 

ان دور ولذا ف، العام بشأن هذه القضايا لمساندة أو االعترا  على الخيارات الحكومية الرأيأوسـاط 
ير لهذه بعملية التنظ أصـــــــبح يتوافق الى حد كبير مع الســــــــياســــــــة األمريكية حيث تقوم هذه المراكز 

 هــــــا ثالثيـــــــــــــــةالمبشر "، ويقابل العسكري السياسة فمؤسسة التراث مثال أضحت تبشر بثالثية "التاجر
 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 لدراسات المؤثرة على السياسة الخارجية األمريكية، على الرابط:( القاضي، كريم، مراكز ا1)
    http://acpss.ahram.org eg./ahram/2001 FI/1/1/1E24.HTML 

(2) Richard Haass & Others, Op.Cit.p.7 
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ـــــــــــــــســر التوجهات األمريكية، (1)القوة، الثروة، الدين " الحالية وتم توضــيحس ســابقا في دور  وهذا ما يفـ
 .عمال في توجـيس خيارات السياسة الخارجيةاألالدين وتأثير المـجمع الصناعي ورجال 

 
 أهمية الرأي العام األمريكي  -2
 

 يعبر الرأي العام عن آراء ومــــــــــــــــــــواقط المواطنين واتجاهاتهم في القضـــــــــــــــــــــــــايا التي تخص          

ـــــــــــــــــــاســــــة الخارجية لما تمثلس هذه   الســــــياســــــة العامة للدولة ويبرز دوره أ كثر بالنســــــبة لقضــــــايا الســــــيـ

ي العــام أالر  األخيرة من أهميـة على مكـانـة ودور الـدولـة على المســــــــــــــتوى الخـارجي، وتختلط أهميـة
غيبا حيث م التي يوليها لس صــــــناع القرار بحســــــب نوع األنظمة، فنجده في الدول الشــــــمولية والمكانة

ــــــــريات العامة تقييدا،  ــــــــة المتميزة بالمشاركة الواسعة يكون األنما الدول ذات أتعرط الحـ ظمة المفتوحـ
واء ســـــهمية كبيرة في صـــــياغة خيارات الســـــياســـــة الخارجية والتعبير عن مواقفس تجاهها أم اللرأي الع

ــــــــــــــــــونات ، الرف بو أبالمســـــاندة  وفي الواليات المتحدة يحتل الرأي العام مكانة كبيرة ويعتبر أحد مكـ
ـــــــي الذي عرفتس   عملية صنع وتنفيذ القرارات، وقد ازدادت أهميتس في اآلونة األخيرة مع التطور النوعـ

ة والمصـــادر يائز األســـاســـبر في الواليات المتحدة أحد الركتقنيات المعلومات واالتصـــاالت والتي تعت
الرئيســـية لقياس تفضـــيالت الرأي العام من إذاعات ومحطات تلفزيونية وصـــحافة مكتوبة وغيرها من 

المراكز الحكوميــة  الوســـــــــــــــائط اإلعالميــة المختصـــــــــــــــة في هــذا المجــال، كمــا أنهــا تتنوع حيــث نجــد
ــــــــــــــــها مصـــ ذه هفإن  ،القرار هاما للمعلومات لصـــناع دراوالمؤســـســـات المســـتقلة، وباإلضـــافة إلى كونـ

ــــــهة وتعمل من جه ــــــالوسائل تؤثر أيضا بتقاريرها وتحليالتها في توجيس آراء الجمهور من جـ ة أخرى ـ
ــــــــــــــد انطباعات الرأي ذا  على قياس هذه اآلراء ورصـ العام خاصة في القضايا الخارجية المصيرية، وا 

 ألمريكي فان االستقطـــــــــابصناعة توجهات الرأي العام ا كانت وسائل اإلعالم تلعب دورا كـــــــــبيرا ط
ذا كانت وسائل اإلعالم تلعب دورا الالحزبي لس مكانـــــــــــــــتس  خاصة في القضايا الخارجية المصيرية، وا 

ـــــــــتس خاصة من  ـــــــــاب الحزبي لس مكانـ ـــــــــبيرا في صناعة توجهات الرأي العام األمريكي فان االستقطـ كـ
ـــــرفة انتماءات األفر  نعالحزبين الجمهوري والديمقراطي فكثــــــيرا من عمليات ص اد اآلراء تركز على معـ

 العام فقط بل تهتم بآراء أقطاب الرأيالحزبية قبل أخذ آرائهم، حيث هناا اســــــــــــــتطالعات ال تخص 
 (.1)وزعماء الحزبين الجمهوري والديمقراطي

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 من أجل تأصيل العقالنية والديمقراطية ، 21، كتاب جية األمريكية( دوالر، شريط، األصول الفكرية لالستراتي1)

 .131، ص2005، القاهرة، مكتبة مدلولي واإلبداع تحديدا الهيمنة األمريكية    
(0 )Shapiro, Robert y. & Yaeli Bloch-Elkon, Id eological Partisanship and American 

Public Opinion Toward Foreign Policy.                                                                              
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ـــــــــــــــع الســياســة           ـــــــــــــــل الداخلية المؤثرة في صــنـ ـــــــــــــــدد العوامل والفواعـ  وهكذا يمكن مالحظة تعـ

ـــــــــــــــــة تلا المتعلقة  الخارجية وقد ازدادت أهميتها أكثر مع التحوالت التي عرفها النظام الدولي خاصـــــ
التطورات التكنولوجية والتي مست وســـائل االتصال والمعلومات حيث أصبحت تتيح متابــــعة أفضل ب

وأسرع للتغيـرات الدوليـة وبالتـالي سرعة التفاعـل معها والذي سيؤدي بالضـرورة إلى التأثير والمشاركة 
إلجماع بما نى من اعلى حد أد في صـياغة وتنفيذ القرارات المتعلقة بخيارات السـياسة الخارجية بناء

  .يضمن خدمة مصالـح الواليات
 

 أثر العامل الخارجيثانيا: 
يتأثر الســـــــــلوا الخارجي للدولة في لحظة معينة بســــــــــلوا الوحدات الدولية األخرى تجاهها          

فالدولة تستقبل حوافز وسلوكيات عديدة من الوحدات الفاعلة في النســــق الدولي وتكــــون هذه الحوافز 
ـــوا الخارجي للدولةذات  ـــي ومن ثم يصبح السلـ ـــراعي أو تعاونـ  " س " تجاه الدولة " ص " طابع صـ

ارلز ويحدد تشــــ. ة "س" من الــــــــــــــــــدولة "ص" في المرحلة الســــابقةتيجة للســــلوا الذي اســــتقبلتس الدولن
ــــــها  "Hermann Charles"هيرمان ــــــة الخارجية عند استجابتـ أربعة أشكال من التغير في السياسـ
 : ات الخارجيةللمؤثر 

 
 .تغير تكيفي مع بقاء أهداط وأدوات السياسة الخارجية كما هي* 
 تغير برنامجي وينصرط إلى تغير في أدوات السياسة الخارجية ومن ثم تحقيق األهداط يتم  *
 .عن طريق التفاو  مثال وليس عن طريق القوة العسكرية   
 .تغير كلي لألهداط دون األدوات *
 .(1)توجهات السياسة الخارجية بالكامل أي يشمل تغير األهداط واألدواتتغير في * 
 

عملية  على تأثيرههمية كبرى قد توازي مكانة العوامل الداخلية في ذو أإن المحدد الخارجي          
صنع وتنفيذ قرارات السياسة الخارجية، وينطوي فهم العامل الخارجي على تحليل أهم وحدات النسق 

عن  وألن سلوا الوحدة يعبر الدولي المترابطة من خالل عملية التفاعل المسـتمرة بين هذه الوحدات،
دولي، هذا النســـق ال هذا الســـلوا ويؤثر فييتأثر مخرجات تجاه محيطها الخارجي فمن الطبيعي أن 

ذا كانت الدول الكـبرى على مر التاريخ تفـسر  ا ــــــاد قوتهي بازديـــــــازدياد نشاطها على المسرح الدول وا 
 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 ( عبد العاطي، بدر، أثر العامل الخارجي على السياسات الخارجية للدول، دراسة حالة، اليابان ـ إسرائيل، 1)
 .11-8، ص2003، 153، العدد الدولية السياسة     
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ومواردها الداخلية وبالتالي تسعى لتوسيع نفوذها والبحث عن مناطق لتصريط منتجاتها واالستــــــــفادة 
من موارد المناطق األخـــــــــــرى تماشيا مع فارق القوة والمكانة بين الدول، إال أن الواليـــــــــــات المتحـــــــــــدة 

اعتداء –خارجية  تاريخيــــا لم تعرط انخراطا وتدخال في الشؤون العالمية إال عندما تعرضت لمؤثرات
 .بالرغم من تعاظم قوتـها مع مـرور الزمن -بيرل هاربر

 
ومع نهاية الحرب العالمية الثانية أصـــــــــــــبحت البيئة الخارجية بمختلط مكوناتها وتفاعالتها          

ـــــــــــرار األمريكي  ـــــــــــبيرا لدى صانع القـ ـــــــــــديد منوالمرجعية األساسية تلعب دورا كـ  لتفسير وصياغة العـ
 .وقد ظـهر ذلا جليا خالل صراع الحرب الباردةالقـرارات 

 
 ومنذ نهاية الحرب الباردة تغيرت بنية النظام الدولي وأصـــبـــــــــــــــــح أحادي القطـــــــــــــــــبية بزعامة          

 الواليـــات المتحـــدة بكـــل مـــا تتطلبـــس تلـــا األحـــاديـــة من تركيز كبير لمصــــــــــــــــادر القوة المختلفـــة وهـــذا 

 حــد حيــث اســــــــــــــتفــادت كثيرا من البنيــة األحــاديــة في مــا ســــــــــــــهــل لهــا لعــب أدوارا متنوعــة في آن وا

ن غير م اتجاه فر  سياساتها، ومن جهة أخرى فقد تأثرت الواليات المتحدة بظهور فاعليــــــــــــــن جدد
لتنظيمات األمريكية كا ةـة تلا الفواعل الرافضـة للهيمنـخاصوبة ــالقات الدوليــى مستوى العــدول علــال

ـــــــــدة باإلضافة  ـــــــــظيم القاعـ ـــــــــية ومنها تنـ ـــــــــمات غيرإاإلسالمـ الحكومية المدافعة عن حقوق  لى المنظـ
اإلنسان والنــــــــــــاشطة في مجال حماية الــــــــــــبيئة وغيــــــــــــرها حيث الكثير منها تنتقد وتناه  السياسات 

 .األمريكية
 

المنظمات الدولية والمؤســـــــســـــــات المالية إن العامل الخارجي تجلى أيضـــــــا في بروز ظاهرة          
ــــــــــــــوروثة عن مرحلة الحرب الباردة وكل هذه  والتجارية الدولية، باإلضافة إلى سياسات التحالفات المـ

للواليات قراراتها، ف المكونات تتأثر بها وتستفيد منها الواليات المتحدة كعــــــــــــوامل خارجية في اتــــــــــــخاذ
ن خالل تســــــــــــــتفيــد كثيرا م لتمتعهــا بحق الفيتو، كمــا أنهــاالمتحــدة مثال نفوذ كبير في مجلس األمن 

ة، رؤاها خاصة في المسائل األمني تحالفاتها مع األوروبيين داخل الحـــلط األطلســـي وذلا في فر 
حى يؤثر والذي أض -فصـندوق النقد الدولي  كما أن المنظمات المالية تعرط نفوذا كبيرا لألمريكيين

نامية ويفر  الشــــــــروط المتعلقة خاصــــــــة باإلصــــــــالح الســــــــياســــــــي الكثيرا على اقتصــــــــاديات الدول 
كبر تســــهم فيس الواليات المتحدة بالنصــــيب األ -الفنية واالقتصــــادي مقابل تقديم القرو  والمســــاعدة

ـــــتها  المساهمة تسمح لها بلعب دور كبير في توجيس قراراتس باعتبار  ، وهذه %6.17حيث تبلغ حصـ
النظام السـائد في الصـندوق يعطي حق التصـويت المرجح على أسـاس نسبة المساهمة والمـــــــــــــــستندة 
 أصال على قاعـدة الحجم االقتصادي، ويمكن سرد المثال التالي على أهمية المسـاندة الخارجية، بعد 
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جاء دعم حلط شــمال األطلســي بتصــريح أمينس العام جورج الحادي عشــر من ســبتمبر  وقوع أحداث

 اء ـــــــع الدول األعضـــــروبرتسون الذي قال إن ما تعرضت لس الواليات المتحدة يمثل عدوانا على جمي
الدفاع  أام الواليات المتحدة لتفعيل المادة الخامسة من معاهدة الحلط "مبدمأال مفتوح جفالموبالتالي 

ــــــــــــــادة إدارة بوش، وذلا  ــــــــــــــريا في استفـ مجاالت الدول  بتسخيرالجماعي" وقد تجسد هذا الدعم عسكـ
لها في أوروبا، وتبادل  الجوية وموانئـــــــــــــــها ومطاراتها للقــــــــــــــــوات األمريكية وتوفير الحمـــــــــــــــاية األمنية

ـــــــــــــا ـــــــــــــتها على أفغانستان، أمـ قراري  تم استصدارسياسيا فقد  المعلومات االستخباراتية وذلا في حملـ
و  مجلس األمن ا لواليات المتحدة اتخــــــــــــــــاذ كافة وف ،ابإلدانة اإلره1313، 1328 مجلس األمن

القطيعة المقدمة من  إن : " Allard Patrick"اإلجراءات التي تراها مناســـبة، ويقول باتريا آالر
 الجغرافيا وال الفهي اإلحســــــــــاس العميق بقابلية االختراق ...  الحادي عشــــــــــر من ســــــــــبتمبر أحداث

م يتبع من أمنه أنالســــالح تكفي لحماية الواليات المتحدة، وهكذا فاألمريكيون ال يســــتطيعون تجاهل 
 .(1)... " ة عدو صعب التحديدـة العالم في مواجهـاآلن فصاعدا التعاون مع بقي

 
 حثاألمني والوفي هذا تحذير صــــريح من االســـــتفراد بالشــــؤون الدولية خاصـــــة في جانبها          

ـــــــاءعلى ضرورة  ـــــــهميأ إعطـ ـــــــة للحلفـ ـــــــلـ ـــــــاء والشركاء الخارجيين حيث أضحى القرار الداخـ محكوم ي ـ
ــها ومدى قدرتها على تفعيل  بالكثير من االعتبارات الخارجية والمتجسدة أصال في مكانة الدولة وقوتـ

 .إمكاناتها في التأثير في النظام الدولي أو تقليل تأثيره عليها داخليا
 

وهكذا يمكن القول أن المحدد الخارجي أصبح يلعب دورا مـــــــتزايد األهمية نظـــــــرا للكثير من          
ــــــاط واالعتماد الدولي المتبادل باإلضافة إلى ــــــة االرتبـ ــــــاب كازدياد درجـ ــــــابا القض األسبـ ايا تعدد وتشـ

ــــل بعد الة رهاب الدولي، وفي الحعالميا يتجاوز قدرات وطاقات الدولة الواحدة كاإل االدولية التي تحمـ
ة القوة في التأثــير وذلا باعتبــار الواليات المتحـد هذا العامل الخارجي يبلغ نسبة كبيرة فإناألمريكية 

لى تعـاظم دورها ودرجة انخراطها في الشؤون الدولية من جهة إو أ العظمى األولى عالميا من جهة،
   .أخرى

 
 
 
 
 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 .231-235، مرجع سابق، صالثابت والمتغير في سياسة الواليات المتحدة الخارجية( الشوربجي، منار، 1)
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 وسائل تنفيذ السياسة الخارجية األمريكيةالمطلب الثالث: 

 
يوحي مفهوم الســــياســــة الخارجية بالســـــلوا الســــياســـــي أو برنامج العمل الذي تحاول الدولة          

تنفيذه في المجال الخارجي، فان الدولة عندما تحدد أنماط حركتها الســـياســـية الخارجية، فإنها تنطلق 
لترغيب ابين المزدوجة من تثبيت أهدافها األساسية، ومن ثم تلجأ إلى استخدام مجموعة من الوسائل 

ضــــــــوء ذلا ســــــــنحاول بيان األهداط والوســــــــائل التي  وفي والترهيب لتنفيذ تلا األهداط المنشــــــــودة،
  .استندت عليها السياسة الخارجية األمريكية

 
يتطلب تحقيق أهداط الســـــياســـــة الخارجية اســـــتعمال مجموعة من األدوات وتعبئة مجموعة          

تلا األهداط، وقد تتفاوت وتختلط هذه الوســــــــائل من دولة من الموارد والمهارات المناســــــــبة لتحقيق 
مكانياتها في تحقيق الهدط المرجو، وتبعا  لذلا تتفاوت مكانة  ألخرى وفقا  لما تمليس عليها ظروفها وا 
مكــانيــة للوصــــــــــــــول إلى أهــداط  وقـدرة الـدول فيمـا بينهـا في المحيط الــدولي وفقــا لمـا تملكـس من قوة وا 

رة على تحقيقها في ار  الواقع، وتتراوح هذه الوســائل مابين اإلكراه والقســر ســياســتها الخارجية والقد
ووســــــــــائل اإلغراء، بمعنى الترهيب والترغيب وغالبا  ما يتم اســــــــــتخدام كال النوعين من األدوات دون 
االقتصـــــــار على واحد منها، وبقدر تعلق األمر بالســـــــياســـــــة الخارجية األمريكية فان أدوات التنفيذ ال 

الصــــــلبة، القوة العســــــكرية واالقتصــــــادية (، و)الناعمة أو ن نطاق اســــــتخدام القوة بشــــــقيها، )عتخرج 
اللينة( أن تحصل على ما ترغبس الدولة صاحبة القوة، ألن اآلخرين يشاركونها في الرغبة في تحقيق 

ســـتها فيذ ســـياتنالرئيســـية التي تســـتخدمها الواليات المتحدة في  الوســـائلما تريد، وســـوط نتناول أهم 
 السياسية ) الدبلوماسية، العسكرية، االقتصادية، واإلعالمية (.مجاالت هي:أربعة الخارجية في 

 
 الوسائل السياسية ) الدبلوماسية ( -1

 
يقصــــــــــــــد بالدبلوماســــــــــــــية عملية التمثيل والتفاو  التي تجري بين الدول في غمار إدارتها          

لدبلوماســـية وا كينان" بأنها "عملية االتصــال بين الحكومات".لعالقاتها الدولية. ويعرفها . . . "جورج 
الفعالة هي الدبلوماســـــية التي تدعمها وســـــائل الســـــياســـــة الخارجية األخرى وبالذات القوات المســـــلحة 
واألدوات االقتصــــــــادية. فبدون دعم تلا الوســــــــائل ســــــــتكون فعالية الدبلوماســــــــية محدودة إن لم تكن 

 معدومة.
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تتطلب عملية التمثيل والتفاو  التي تجرى بين الدول وما يترتب عليها من أعمال فرعية و          
اضــــــطالع عدد من األشــــــخاص بمهام محددة لذا جرت العادة بين الدول أن توفد كل منها مجموعة 
من األشــــــــخاص للقيام بتلا المهام. وعادة يرأس المجموعة الموفدة شــــــــخص مســــــــؤول يعتبر الممثل 

تشــكل و  األصــيل لدولتس لدى الدولة الموفد لديها ويقوم بإدارة المجموعة وتوزيع العمل بين أعضــائها.
وليس هناا حجم محدد من  ،المجموعة بما فيها الرئيس ما يســـــــــــمى أو يعرط بالبعثة الدبلوماســـــــــــية

نما يعتمد عدد أفراد البعثة على المصالح التي تربط ال ة ـولة الموفدة للبعثداألفراد للبعثة الدبلوماسية وا 
دولة على الالتي تعلقها بـالـدولـة الموفـدة إليها وتتحدد، مرتبة البعثة الدبلوماســــــــــــــية حســــــــــــــب األهمية 

نس من إال أ بالمثل. العالقات الدبلوماســــــية التي تتبادلها مع الدولة األخرى أو حســــــب مبدأ المعاملة 
الســــفارة والتي يرأســــها ممثل دبلوماســــي  المالحظ أن معظم البعثات الدبلوماســــية تكون على مســــتوى

برتبة سـفير. ويأتي بعد السـفارة من حيث األهمية التمثيلية المفوضـية ويرأسـها ممثل دبلوماسي برتبة 
  .(1)مبعوث فوق العادة أو "وزير مفو " كما قد يرأس البعثة الدبلوماسية قائم باألعمال

 
 العسكرية ائلالوس -2
 

متحدة إلى توظيط ما تمتلكس من القدرات العســــــــــكرية الضــــــــــخمة والمتطورة تعمد الواليات ال         
ســبيال  لتحقيق أهداط ســياســتها الخارجية، وتعول الواليات المتحدة بشــكل كبير على األداة العســكرية 
وهو ما جعل ســــياســــتها وســــلوكها يتســــم بطابع عســــكري ومنطلق ذلا هو كثافة اللجوء إلى الوســــيلة 

يفها في ســـــياســـــتها الخارجية، إذ وجد )هيرمان( من دراســـــتس لتكرار اســـــتعمال العســـــكرية وتكرار توظ
أدوات الســـياســـة الخارجية إن إســـرائيل والواليات المتحدة هي أكثر الدول توظيفا  لألدوات العســـكرية، 
وقد تأخذ القوة العســـــــــكرية موقعا  متميزا  في اإلســــــــــتراتيجية األمريكية العليا، ليس فقط بســــــــــبب إدراا 

يات المتحدة للتأثير الذي تحدثس هذه القوة فحســـب، بل أيضـــا ألنها تمتلا اكبر ترســـانة عســـكرية الوال
  :، واستخدام الوسيلة العسكرية يمكن أن نحدده في ثالثة مجاالت رئيسة وهي(2)في العالم 

 
 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 ، بيروت، الدار العربية األمريكية بين مدرستين المحافظة والواقعيةالسياسة الخارجية ( قبيسي، هادي، 1)

 ..194-192، ص2009للعلوم والنشر      
  ، بغداد، مركزأوراق دولية( العساط، سوسن إسماعيل، الثابت والمتغير في السياسة الخارجية األمريكية، 2)

 .32-30، ص2003، 120دراسات الدولية، العدد     
 
 
 

 



22 

 

كظاهرة ســياســية دولية قديمة يعبر الردع عن تلا المحاولة الرامية إلى التأثير الجدي  ،الردعاألول: 
في أولويات وأفضــــــليات حركة احد األطراط وعلى نحو يتماشــــــى مع مصــــــالح طرط ثان يرتبط مع 
الطرط األول في وقت محدد بعالقة صــراع، فالردع يجســد إســتراتيجية ســياســية ذات أدوات عســكرية 

لى ربط الســـــياســـــة الخارجية بالتخطيط العســـــكري، وفي العصـــــر النووي يعد الردع الجانب تنطوي ع
، إذ ســــــاد لفترة طويلة منطق الفعل الســــــياســــــي األمريكي  األهم من جوانب اإلســــــتراتيجية المعاصــــــرة

، وبالنسبة (1)وعليها بنيت الترسـانة الضـخمة التي جاءت نتيجة للحرب الباردة وسـباق التسـلح النووي
 :اليات المتحدة يعكس الردع جانبينللو 
 

 ي سلوكس ـذي يعني التلويح بإيقاع العقاب على الخصم بقصد التأثير فـالجانب االيجابي. ال -أ
 . وخياراتس   
جانب اإلرغام. وهو الدفاع الذي يتضــمن اســتعمال جملة من اإلجراءات ألغرا  صــد الهجوم  -ب

عنس وبصورة عامة نجد أن الواليات المتحدة عمدت إلى  المعادي والتقليل من حجم اإلضرار الناجمة
توظيط الردع كوســــــيلة لتنفيذ ســــــياســــــتها األمنية وقدرتها على التوظيط بعوامل متعددة أهمها كانت 
اإلمكــانيــات العســــــــــــــكريــة الكبيرة، فخالل الحرب البــاردة عمــدت الواليــات المتحــدة إلى توظيط الردع 

ع االتحاد الســــــوفيتي الســــــابق دون االســــــتعمال المباشــــــر للقوة كمرتكز لســــــياســــــتها األمنية الســــــيما م
العســكرية، وبعد انتهاء الحرب الباردة وغياب االتحاد الســوفيتي التزمت الواليات المتحدة بمبدأ الردع 

  .(0)ااالستراتيجي الذي يعد الوسيلة األكثر ضمانة لحماية أمنها ومصالحها وتحقيق أهدافس

 

كلمة التدخل بمعناها الواســــــــع، إلى الفعل الخارجي الذي يؤثر في الشــــــــؤون تشــــــــير  ،التدخلالثاني: 
ـــــــبأنس "مجرد واحد من سلسلة تأثيرات تتراوح بين اإلك  الداخلية، ويعرفس بشكل دقيق "جوزيط ناي راه ـ

تدخل في  "شـــارل روســـو " التدخل بأنس:  " الشـــديد ، ويعرط –واإلكراه العالي  –الخفيط  –الواطي 
اخلية أو الخارجية لدولة أخرى بقصــــــــد تنفيذ أو عدم تنفيذ عمل أو خضــــــــوع معين، إن الشــــــــؤون الد

الدولة المتدخلة تتصــــــــرط عن طريق الســــــــلطة وتســــــــعى لفر  إرادتها بممارســــــــة ضــــــــغوط مختلفة 
انس يعني ، وبهذا المعنى ف" راجع عن ما ترغب بست)سـياسـية، اقتصـادية، نفسية، عسكرية ....الخ( لت

المســــــــــــــتفيــدة من مســــــــــــــتوى التــأثير الــذي يتجــس نحو التــأثير في طبيعــة الهيــاكــل نزوع إحــدى الــدول 
 والتفاعالت القائمة في دولة أخرى تحقيقا  لغايات مختلفة، بالرغم من أن التدخل في الشؤون الداخلية 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 ، 1992، 1، بغداد، العددمجلة أم المعارك( فيصل، غازي، السياسة األمريكية بين الهيمنة وتصدير العنط، 1) 

 .11-7ص    
 ، جامعة الموصل، مجلة الرافدين للحقوق( الجومرد، عامر، تدخل األمم المتحدة في شؤون الدول، الموصل، 0)

 .77، ص1992، 3كلية القانون، العدد     
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 اتــة إال أن الواليـــــــــــالقات الدوليـــــــي والعـــــــرى هو مبدأ محظور على الصعيد القانون الدولللدول األخ
ستراتيجيتها األمنية بصورة مستمرة، إذ  المتحدة تلجأ إليس كوسـيلة عسـكرية لتنفيذ سياستها الخارجية وا 

ماية ألمريكي في شؤون العالم هي حأكد وزير الدفاع األسـبق "سيس أسبين " ثالثة مبررات للتدخل ا
، وانطالقا  من ذلا تتدخل القوات العسكرية األمريكية لحماية (1)من وحماية المصالح وحماية القيماأل

 :(0)المصالح القومية في حاالت ثالث وهي
 
 

المصـــــالح الحيوية األمريكية بمعنى المصـــــالح ذات األهمية المحورية الدفاع عن إقليم  تتضـــــمن -1
الواليات المتحدة أرضــــا وشــــعبا وحماية أمنها القومي وازدهارها االقتصــــادي، وتؤكد اإلدارة األمريكية 
أنها ســــتفعل أي شـــــيء تتطلبس حماية تلا المصـــــالح، بما في ذلا عند الضـــــرورة االســـــتخدام المنفرد 

على الواليات المتحدة  0221أيلول  11والحاسم للقوة العسكرية، وقد ظهر ذلا بوضوح بعد هجمات 
ومن ثم القيام بتدخل عســكري ) حرب ( ضــد اإلرهاب واإلطاحة بحكومة طالبان في أفغانســتان عام 

0220 . 
 

ة أي هددتتضــــمن الحاالت حيث تكون مصــــالح الواليات المتحدة المهمة، ولكن ليس الحيوية، م -0
المصــــالح التي عند تعرضــــها للخطر ال تهدد بقاء الواليات المتحدة القومي، ولكنها تؤثر بشــــكل هام 
في رفاهها االقتصـــادي، في مثل هذه الحاالت تقوم باســـتخدام القوات العســـكرية فقط إذا كانت تعزز 

دة مع الواليات المتح المصــــــــــالح األمريكية، وكانت تمتلا القدرة المالئمة النجاز غاياتها، مثل تدخل
من اجل المحافظة على  1991-1992اآلخرين في منطقة الشرق األوسط وتحديدا في الخليج عام 

حرية الوصــــــول إلى احتياطات النفط دون معوقات ومنع امتالا أســــــلحة دمار شــــــامل من قبل دول 
 . غير جديرة بالثقة ودعم نظام دولي يستند إلى حكم القانون

 

حماية القيم وحقوق اإلنســـان وحفظ الســالم وتخفيط المجاعة وتقديم مســـاعدات تضــمن أســـاســا ت -3
إنســانية للمدنيين خالل اســتخدام القوة العســكرية في حاالت الكارثة الطبيعية أو الصــراعات المســلحة 
 أو العرقية، وتعد عملية اإلغاثة في رواندا نموذجا  طيبا  لتلا الخطة، وقد يقترح بع  صناع القرار

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 وتحليل كتاب السياسة الخارجية األمريكية في القرن الحادي والعشرين وتحدي ( لفتة، خليل مخيط، عر  1)

 .27-20، ص0220، بغداد، مركز دراسات الدولية القيادة األمريكية    
 ، يةالسياسة الدول( عوني، مالا، االستراتيجية األمريكية وموقعها من السياسة الخارجية األمريكية، القاهرة، 0)

 .20-22، ص1997، 107العدد    
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األمريكي وضـــــع عدد من المقاييس التي يعد اســـــتيفاؤها ضـــــروريا لمباشـــــرة عملية التدخل، وفي هذا 
ة األمريكية الســــــــابق، وجوب الحصــــــــول على رد ايجابي الصــــــــدد، يرى " كولن باول " وزير الخارجي

  :لجملة أسئلة قبل تقديم االلتزام بالتدخل ومن ذلا
 

 هل الهدط السياسي للتدخل مهم ومحدد بوضوح؟ـ 

 ل تم استنفاذ جميع الطرق األخرى؟ـ ه
 ا هي التكاليط المتوقعة للتدخل؟ـ م
 ل تمت دراسة الفوائد والمخاطر بعناية؟ـ ه
ذا تـ   ؟(1)مت معالجة الوضع باستخدام، القوة، إلى أين ستؤول األوضاعوا 
 

تجعل التدخل اإلنساني مرتبطا  بمصالح الواليات المتحدة األمريكية، إذن ورغم المخاوط   هذه النقاط
التي أبدتها بع  الدول إزاء إمكان استغالل الواليات المتحدة األمريكية لمبرر حماية حقوق اإلنسان 

الشـــــــــؤون الداخلية للدول األخرى، إال أن التدخل اإلنســـــــــاني أصـــــــــبح أكثر ارتباطا  بإقرار للتدخل في 
مجلس األمن لس في البوســــــنة والصــــــومال وهايتي ورواندا، في إطار الفصــــــل الســــــابع في كوســــــوفو 
وتيمور الشــــــرقية وســــــيراليون والكونغو وهكذا فان النقاش لم يتمحور حول ما إذا كانت حماية حقوق 

تعد مبررا مقبوال  للتدخل في الشؤون الداخلية للدول بل فيما إذا كانت هذه التدخالت تقتضي اإلنسان 
 . (0)الرجوع إلى مجلس األمن للحصول على ترخيص بذلا

 
وتتوافق حقوق اإلنســـــان مع الســـــياســـــة الخارجية األمريكية ومع التقاليد األمريكية، ومع كثرة الحديث 

واالتجاه العالمية، وقد ســـيطر هذا االتجاه على الســـياســـة الخارجية  عنها كمبدأ أخالقي يبرر التوســـع
مما جعلها تتورط وتتدخل خارجيا  لحماية حقوق اإلنســـــــــــــان والقيم األخالقية والديمقراطية   األمريكية

ــدفــاع عن الحقوق واألخالق شــــــــــــــكال ايجــابيــا يتمثــل في أنواع مختلفــة من  إلى انــس قــد يتخــذ هــذا ال
ة ) فر  حظر اقتصـــــــــادي على جنوب أفريقيا مثال  ( والتدخالت العســـــــــكرية التدخالت االقتصـــــــــادي

ــــــــــــــالكثيرة، ويشير التاريخ األمريك ــــــــــــــي بوجـ  س عام إلى تجاوز حاالت التدخل في شؤون الغير حواليـ
، وهنـاا حـاالت فيها تدخلت الواليات المتحدة منفردة وعدد 0220-1798حـالـة خالل الفترة   022

ي الشـــؤون الدول األخرى تحت غطاء األمم المتحدة، فعلى ســـبيل المثال من حاالت أخرى تدخلت ف
 1991وفي العراق  1922والدومينيكان   1950ال الحصر، تدخلت الواليات المتحدة في كوريا عام 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 .23-20لخارجية األمريكية، مرجع سابق، ص( عوني، مالا، االستراتيجية األمريكية وموقعها من السياسة ا1)
 جلة م( بسيوني، عبير، الواليات المتحدة األمريكية والتدخل لحماية حقوق اإلنسان والديمقراطية، القاهرة، 0)

 .30-32، ص1997، 107، العدد السياسة الدولية    
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الواليات المتحدة في الشؤون الداخلية للدول  تدخل  ، خالل الحرب الباردة كان1994وفي الصومال 

 .(1)األخرى مقيدا  وبطيئا  السيما في مناطق نفوذ االتحاد السوفيتي أو مناطق النفوذ المشتركة
 

ولكن في عالم ما بعد الحرب الباردة أصـبحت القوة الوحيدة القادرة على التدخل في الشـؤون الداخلية 
الدولية، وانطالقا  من كل ذلا فقد تتبنى الواليات المتحدة ســــياســــة لدول العالم، خارج إطار الشـــرعية 

انتقائية في تعاملها مع مصـــائر الشـــعوب وحقوق اإلنســـان وقد أكد الرئيس األمريكي األســـبق" جورج 
دبليو بوش " بـــأن الواليـــات المتحـــدة ال ينبغي أن تتـــدخـــل في كـــل الحـــاالت التي تحـــدث في العـــالم 

يجـب أال يكون متعـارضــــــــــــــا  مع مصــــــــــــــالحهـا، من هنـا فقد هاجم "نعوم  وتـدخلهـا في حـال الحـدوث،
تشــومســكي" الســياســة الخارجية األمريكية، لكونها أســاءت اســتخدام القوة بتكثيفها وتركيزها وتســخيرها 
لخـــدمـــة مصــــــــــــــــالحهـــا الوطنيـــة، غير عـــابئـــة بـــاآلخرين ومواجعهم ومعـــانـــاتهم وتوطين القيم وربطهـــا 

الحرية والمســــاواة، وحقوق اإلنســــان وســـــائر قيم الحق والخير قيمة إال بالمصــــلحة فال يكون للعدالة و 
حين تخدم المصـــــــــالح األمريكية، وال يكون الظلم والعدوان وســـــــــفا الدماء البريئة، مســـــــــتهجنا إال إذا 

" د الرئيس األمريكي األسبقـى هذا المنوال أكـضد مصالحها، عل ةارتكبت في أمريكا أو كانت موجه
في الكويت،  1992كانون الثاني  7الواليات المتحدة والدول األخرى في "اثر تدخلريتشارد نيكسون 

بـالقول: ) نحن ال نـذهب إلى هناا للدفاع عن الديمقراطية، وبالتالي ال نذهب إلى هناا للدفاع عن 
الشــــــــــــــرعيـة الـدولية بل نحن ذاهبون إلى هناا وعلينا أن نفعل ذلا ألننا ال نســــــــــــــمح ألحد أن يمس 

الحيوية(،وعلية اســـــــــتخدمت في كثير من األحيان، والواليات المتحدة والقوى الكبرى مبدأ مصـــــــــالحنا 
التدخل اإلنســاني كأداة الحتواء أو إضــعاط أو تغيير النظم الســياســية المعادية لها، وبســط ســيطرتها 

ت اونفوذها على المناطق والدول التي تتدخل فيها، لذلا تعد التدخل اإلنســـــــــاني ســـــــــبيال يؤمن للوالي
المتحدة األمريكية فر  مفهومها للســـالم ) الســـالم األمريكي( على عالمي الشـــمال والجنوب في آن 

 .(0)معا  
 

عنيط يعتمده احد األطراط بهدط  عرط " كالوز فيتز " الحرب على أنهـا: ) فعـل ،الحربالثلاللث: 
أن يعلي إرادتس على الطرط اآلخر، ويدفعس إلى االنصــــــــــياع إلى رغبتس(، تؤكد التجربة التاريخية أن 

 في التوسع والحروب حتى وصلت إلى الواليات المتحدة بعد الحصول على االستقالل استمرت 
 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  .33، مرجع سابق، صالواليات المتحدة األمريكية والتدخل لحماية حقوق اإلنسان( بسيوني، عبير، 1)
 .32-34، صمرجع سابق نفسه( 0)
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الـدوليـة التي تتمتع بهـا اليوم، إذ كـانـت وال يزال ال تتورع عن الـدخول في حرب أن لمكـانـة والهيمنـة ا

حربا   09اقتضـــت مصـــالحها القومية ذلا، إذن فهي من أكثر الدول لجوء للحرب حيث شـــاركت في 
 1991، ومنذ بداية القرن العشرين وحتى عام 1994 - 1942 يحرب بين عام  114من مجموع 

 " ( حروب ودخلت طرفا  غير مباشـــــر " حرب بالنيابة12دة طرفا  مباشـــــرا  في )كانت الواليات المتح

( حربا  في مختلط بقاع العالم، وعلى هذا األســــــــــاس نجد أن الواليات المتحدة اســــــــــتعملت 118في )
الحرب كوســـيلة لتنفيذ ســـياســـتها وتحقيق أهدافها والســـيما الهجومية لكونها تحقق مزايا كبيرة لها فهي 

الحرب ومكانها ونوعية الســـــــــــــالح المســـــــــــــتعمل في هذه الحرب، والجدير بالذكر هنا أن تختار وقت 
أيلول، فقــد ظهرت أو روجــت الواليــات  11مفهوم الحرب وطبيعتهــا تغيرت والســــــــــــــيمــا بعــد أحــداث 

المتحدة إلى نوع مميز من الحرب والتي سميت بالحرب اإلستباقية، تعد الحرب على العراق في عام 
من قبــل الواليــات المتحــدة وحلفــائهــا التقليــديين من بين تلــا األنواع من الحروب، واحتاللــس  0223

وزيادة على ذلا تلجأ الواليات المتحدة إلى توظيط وســـــــائل أخرى لتنفيذ ســـــــياســـــــتها الخارجية وذلا 
بأجراء تســـــــــــهيالت مالية تمنحها الواليات المتحدة إلى دول أخرى بغر  تســـــــــــهيل حصـــــــــــول الدولة 

 . (1)سلحة ومعدات ومواد وخدمات تمكنها من تدعيم أمنها وتحقيق االستقرارالممنوحة على أ
 
 االقتصادية  ائلالوس -3

تعد الوســـيلة االقتصـــادية من أهم الوســـائل التي تعتمدها الدولة في تنفيذ ســـياســـتها وتحقيق          
المالية وحجم نقدية و أهدافها ونقصــــــد بها أن تســــــتخدم الدولة قوتها االقتصــــــادية المتمثلة بســــــيولتها ال

مشــــــــاركتها في التجارة الدولية من اجل التأثير في الحركة الســــــــياســـــــــية الخارجية إلحدى الدول، وقد 
 :لعبت الوسيلة االقتصادية دورا  مهما  في السياسة الخارجية ووظفتها الدول باألشكال والصيغ اآلتية

 

        القرو  أو المساعدات إلى الدول الفقيرة أو تلا التي ضربتها الحرب، بشروط تتالءم  تقديم -أ
 (. سياسة الترغيب) مع ما تفرضس الشركات األمريكية     
 و ا أـري إزاء البلدان التي ترف  االنصياع لسياستهـار البـر االقتصادي والحصـلحظا -ب

 (. سياسة الترهيب)  مريكية فيهاترف  قبولس النفوذ والمصالح األ     
 ر ـقد االتفاقيات التجارية التي تحظر حماية الصناعات الوطنية في الدول النامية، من خطع -ح

 .االحتكارات األمريكية الضخمة    

 شن الحرب االقتصادية على عمالت الدول التي ترف  االستثمارات أو التعامل االقتصادي  -د
 .1998مة دول جنوب آسيا وطالت اليابان عام معها كما حدث في أز     

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 ، ترجمة إبراهيم يحيى الشهابي، القوة واإلرهاب، جذورها في عمق الثقافة األمريكية( تشومسكي، نعوم، 1)

 .172، ص0223دمشق، دار الفكر، الطبعة األولى      
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 ات األمريكية من السيطرة واالستيالء على ثروات ـي تمكن الشركـاالتفاقيات الت عقد -هـ
 .(1)ومواردها الطبيعة، بصورة غير محدودة الشعوب       

 

وتعبر الوســــــيلة االقتصــــــادية عن نفســــــها من خالل المســــــاعدات الخارجية إذ يتم اســــــتخدام          
م مع بهدط دفع الدول المتلقية إلى تبني سلوا ينسج المكافأة أو سحبها كأساس للترغيب أو الترهيب

أهـداط الـدولة المانحة للمكافأة والمســــــــــــــاعدة، وتعول الواليات المتحدة على المســــــــــــــاعدات الخارجية 
 :وتقديمها كأداة تحقق بع  أهدافها انطالقا من اعتبارين

 

دات شـــتى ها تقديم مســـاع: ويتضـــمن غناؤها وثروتها باعتبارها قوة اقتصـــادية كبرى مما يتيح لاألول
ولكثير من الدول دون أن يؤثر هذا كثيرا في مســـــــــــتواها االقتصــــــــــــادي، واليوم تقدم الواليات المتحدة 

 .من إجمالي ناتجها القومي %1مساعدات خارجية بنسبة 
: إدراا الواليات المتحدة لحاجة بع  الدول الماســـــة للمســـــاعدة الخارجية مما يســـــاعدها على الثاني

 .(0)كورقة ضغط على الدول المعينة لدفعها التخاذ منهج سياسي معين استخدامها
 

لقد اســــــتطاعت الواليات المتحدة أن تربط عالم الجنوب ماليا بواســــــطة شــــــبكتين متداخلتين          
ومتكاملتين هما المســـــــــــــاعدات والمعونات والهبات المالية الســـــــــــــنوية وبرامج الديون الخارجية واللتان 

هما أهدافا اقتصــــــــادية وســــــــياســــــــية وعســــــــكرية اســــــــتعمارية محددة، إذ الحظ "هاري تحققان في جوهر 
مـاجدوط " أن المســــــــــــــاعدات والمعونات والهبات المالية التي تقدمها الواليات المتحدة لدول الجنوب 

  :تحقق خمسة أهداط استعمارية وامبريالية هي
 

  . لى الصعيد العالميالترويج للسياسات العسكرية والسياسية للواليات المتحدة ع -أ
مالء سياسـارات للشركات األمريكيـرص االستثمـزيادة ف -ب  ة الباب المفتوح من اجل ـة وا 

  .الوصول إلى مصادر المواد األولية    
 .ربط النمو االقتصادي في البالد المتلقية لهذه المعونات بالنظام الرأسمالي العالمي -ج
 لشركات األمريكية االحتكارية وتسهيل معامالتها التجارية تحقيق مكاسب اقتصادية مباشرة ل -د

 .وزيادة فرص استثمارها عالميا      
 زيادة اعتماد الدول المتلقية لهذه المساعدات والمعونات على أسواق وسلع الواليات المتحدة  -هـ

 .(3)األمريكية والدول الرأسمالية األخرى    
 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  .80، مرجع سابق، صوتحليل كتاب السياسة الخارجية األمريكية( لفتة، خليل مخيط، عر  1)

 . 20، مرجع سابق، صاالستراتيجية األمريكية( عوني، مالا، 0)
 .180مرجع سابق، صالقوة واإلرهاب، ( تشومسكي، نعوم، 3)
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أما في برامج الديون الخارجية فهي بال شـا أكثر خطورة من برامج المساعدات والمعونات          
والهبات المالية حيث يتم اســـــــتخدامها كأحد أهم وأحدث وســـــــائل االســـــــتنزاط المالي والنقل المعاكس 

 1992للموارد المـاليـة من الجنوب وتفريغـس من رأس مـالـس. إذ ارتفع دين أمريكا الالتينية بحلول عام 
بليون دوالر،  822إلى حوالي  0221بليون دوالر ثم وصـــــــــــــــل في نهــايــة عــام  433إلى  022من 

بليون دوالر، وتعمد الواليات المتحدة  122حوالي  0221إلى  1980وبلغت الديون وحدها من عام 
 اإلى اسـتعمال العقوبات االقتصـادية لتحقيق أهدافها إذ نجدها على سـبيل المثال اسـتعملتها ضـد كوب

متـذرعـة بـذلا بحجة تهديد كوبا لألمن القومي األمريكي ففي البداية كان الســــــــــــــبب  1920منـذ عـام 
تأميم كوبا للممتلكات األمريكية ثم تبدلت الحجة بأن كوبا هي حليفة موســـــــكو وتشـــــــكل تهديدا  ألمن 

انتهاا كوبا ب الواليات المتحدة وبعد انتهاء الحرب الباردة تبرر الواليات اســتمرار الحصــار على كوبا
 .(1)لديمقراطية وحقوق اإلنسانل
 

والعولمة االقتصادية تدفع باتجاه سيطرة كاملة ومباشرة على األسواق وعلى الخامات وأهمها مصادر 
عادة ترتيب األوضــــــــاع العالمية واإلقليمية بالكيفية التي تناســــــــب مصــــــــالح القوي المهيمنة،  الطاقة وا 

األمريكية على مجمل المؤســـســـات والمنظمات االقتصـــادية والتجارية ونظرا  لســـيطرة الواليات المتحدة 
الجنســـــيات، فإنها المســـــتفيد األول من ســـــياســـــات العولمة  دةوالمالية الدولية ومعظم الشـــــركات المتعد

االقتصـــادية ومن ثم فإنها تســــعى إلى اســــتغالل هذه الســــياســــات بالصــــورة التي تخدم وتهي  هيمنتها 
الواليات  نأعلى مجمل التفاعالت الدولية ففي هذا السـياق يرى )كيسنجر( على االقتصـاد العالمي و 

المتحــدة كــانــت وال تزال القوة المحركــة التي توفر دينــاميــة العولمــة وهي المســــــــــــــتفيــد األول منهــا، إذ 
أصـــــــــبحت اإلنتاجية األمريكية في إدارة االقتصـــــــــاد المعيار في معظم البلدان العالم، وعليس شـــــــــكلت 

تصــادية أداة فعالة لربط اقتصــاديات الدول النامية باالقتصــاد العالمي الذي تســيطر عليس العولمة االق
االقتصـــــاديات الكبرى وخاصـــــة الواليات المتحدة ومن ثم تعد أداة أخرى للهيمنة األمريكية والضـــــغط 

 .على الدول الرافضة لهذه الهيمنة
 
 الوسائل اإلعالمية -4
 

المهمة في تنفيذ السياسة الخارجية للوحدات السياسية الدولية في  عالم من الوسائلإليعد ا          
قمار ألن انتشار اإذ إ ،سـاليبألو من حيث تنوع اأالعصـر الراهن، سـواء من حيث كثافة االسـتخدام 

 الصناعية وصحون الستااليت واالنترنيت سهل من استخدام هذه الوسائل ومنحها زخما  غير مسبوق
 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 .44، مرجع سابق، صالواليات المتحدة األمريكية والتدخل لحماية حقوق اإلنسان( بسيوني، عبير، 1)
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و صـــــناع الرأي صـــــعوبة في بث رســـــائلهم الدعائية في أمتصـــــاعدة . فلم يجد صـــــناع القرار  تيرةوبو 
معدودة وأضــحت رســائلهم ال تدخل وحدات اتخاذ القرار فحســب  رجاء القرية الكوكبية بيســر ودقائقإ

ذا كانت الوحدة الســـياســـية في ســـنوات ا  و  .يضـــا  لتســـتميل الرأي العام وبدون عناءأبل تدخل كل بيت 
و أعات الموجهة اذإل، من خالل اخرىأليصــــــــــــــال قيمهـا ورؤاهـا لمواطني الـدول اإخلـت، تجتهـد في 

خاطب ضـــحت تأاليوم إال أنها ، و المجالت والصــحطأخرى ألبلدان االمراكز الثقافية المنتشــرة في ال
 .(1)جمهور وصناع القرار بشكل مباشر

 
تســــــتخدم الدول العظمى والكبرى هذه الوســــــائل للتأثير في صــــــناع القرار والرأي العام في و          

وذلا من خالل مؤســـــســـــات راســـــخة أســـــســـــت  . بلدان عالم الجنوب ترويجا  لســـــياســـــاتها ومخططاتها
لى دول إعالمي المتجس من دول الشــــمال إلعالمية ودعائية، مســـتخدمة ضــــخامة التدفق اإألغرا  

ومثال ذلا الواليات المتحدة  .%92لى نســــــبة إالجنوب الذي وصــــــل في تســــــعينات القرن الماضــــــي 
وســائل  وفيتي ، حولت من خاللمت الهرم السـياســي الدولي بتفكا االتحاد السـلن تسـأمريكية بعد ألا
عالم استمالة صناع القرار والرأي العام في بلدان عالم الجنوب ، وذلا من خالل استخدام وسائل إلا

ســــب غيرها مريكي لتكألســــاليب التفكير األتوظيط القيم وطريقة حياة و  معنوية جاذبة )القوة الناعمة(
تنفيــذا  ألهــداط  ليــس. وكـل ذلــاإيتقبلون مــا ترنو  خرين لتجعلهمآلوتؤثر فيهم . فهي تحــاول التــأثير بـا

هداط أ(. وبما يتالئم مع تنفيذ  مركة العالمأمريكية )أللى نقل القيم اإســــــــــياســــــــــاتها الخارجية الرامية 
وبة والمكتالمرئية والمســــموعة عالم إلوجندت ألجل ذلا كل وســــائل ا ،مريكيةألالســــياســــة الخارجية ا

ومن خالل ما تقدم يمارس  .ع القرار والجمهور في عالم الجنوبســـــــــتمالة صـــــــــناالوكذلا االنترنيت 
مختلط عالم بإلمن خالل تأثير وسائل ا، وذلا عالم دور مهم وفاعل في تنفيذ السياسة الخارجيةإلا

وســــــــــائلس في الرأي العام من خالل تحفيز الرأي العام بالمطالبة بمطامح ومطامع وكذلا دعوة الرأي 
عــاقــة إلذا كــان ايجــابيــا  ونقــد الرأي العــام ودفع الجمــاهير إالعــام في تقرير وتنفيــذ البرنــامج الحكومي 

هداط أرار واســــــــتمالتهم لدعم عالم في صــــــــناع القإلتنفيذ البرنامج الحكومي. وكذلا تأثير وســــــــائل ا
 .(0)السياسة الخارجية والمساهمة في تنفيذها

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 .01، مرجع سابق، ص، السياسة األمريكية( فيصل، غازي1)
 .84، مرجع سابق، صاالستراتيجية األمريكية( عوني، مالا، 0)
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 لثالثا الفصل

 السياسة الخارجية األمريكية تجاه القضية الفلسطينية
 

 األمريكية تجاه القضــــية الفلســــطينية منالخارجية الســــياســــة  الفصــــلهذا  الباحث في تناول         
عد الحرب ب ، تناول األول منها الســياســة الخارجية األمريكية تجاه القضــية الفلســطينيةمبحثينأخالل 

ة وتناول الثاني الســــياســــة األمريكية الخارجية تجاه القضــــيالعالمية الثانية وحتى نهاية حرب الخليج، 
 . نهاية والية بوش االبن األولىمن نهاية حرب الخليج وحتى  الفلسطينية

 
حرب بعد الالسللللياسللللة الخارجية األمريكية تجاه القضللللية الفلسللللطينية المبحث األول: 

 ( 0446 – 0445)  لثانية وحتى نهاية حرب الخليجالعالمية ا
 
 0456 – 0445فترة الرئير ترومان  -0
 
 روماناري تـالرئيس ها ــــى إدارتهــــي كان علـــالفترة والتي هذه ــات المتحدة فــبدأت الوالي          

 تتطلع لجعل إســـــــــرائيل نقطة ارتكاز لمحاصـــــــــرة المد الشـــــــــيوعي في الشـــــــــرق ( 1752– 1745 )
عد ة في العالم تعترط بإسرائيل بـــــــــكان الرئيس األمريكي هاري ترومان هو رئيس أول دول. و األوسط

األمن بشأن  سي مجلـــــــا فـــــــة فيليب جيسب رئيس وفد أمريكـــــــكلمو  .1948ات من قيامها عام ـــــــساع
ـــــانضمام إسرائيل إلى عضوية األمم المتحدة بت المتحدة اعترفت الواليات  ، " لقد17/10/1948 اريخـ

بدولة إســـــــرائيل في الحال اعترافا تاما وكامال وربما يثار بع  اللبس بين االعتراط بدولة إســـــــرائيل 
تحدة قد إسااارا يل فا  الواليات الم واالعتراط بالحكومة المؤقتة إلســــرائيل، فبالنســــبة لالعتراط بدولة

 .(1)" غير مشروط ولم يكن اعترافا واقعيا ااعترفت بدولة إسرا يل اعترافا تاما وفوريا وكا  اعتراف

 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 لينتو كيكية من ويلسو  إلى ، في كتاب فلسطين والسياسة األمرإدارة ترومان والفلسطينيون( لوسو ، فرد،  1)

 .22-22ص     
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ات ة القطبية بين المعسكر الرأسمالي بقيادة الواليـــــــــــــــيزت فترة حكم ترومان بنشوء الثنائيتمو          
ـــالمتحدة والمعسكر الشيوعي بقي ـــادة االتحاد السوفيتي، وبروز عامل النفط فـ تم و  .دوليةي العالقات الـ

هدفس صـــــــــــــيانة المصـــــــــــــالح القومية األمريكية والنفوذ و ، 1947مبدأ ترومان في مارس اإلعالن عن 
 .(2)األمريكي عن طريق محاربة امتداد الشيوعية في جنوب شرق أوروبا وغيرها من المناطق

 
 19/3/1948 وكانت الواليات المتحدة األمريكية قد عرضــــــــــــت على مجلس األمن بتاريخ          

 وقد تضمن البنود التالية:  1947لعام  181رار التقسيم رقم مشروع قرار بإلغاء ق
 
 ال يمكن  09/11/1947أنه لطالما بدا واضحا أن قرار الجمعية العام للتقسيم الصادر في ـ 

 :تنفيذه بالطرق السلمية وأن مجلس األمن ليس لديه االستعداد لتنفيذه فان المجلس يوصي   

   

 .تحت وصاية المجلستعرض وصاية مؤقتة على فلسطين * 

 .يطلب المجلس عقد جلسة خاصة للجمعية العامة* 

 والى أن تعقد هذه الجلسة يجب أن تصدر تعليمات إلى لجنة فلسطين لتوقط جهودها لتنفيذ ـ 
 .مشروع التقسيم   
 . دعوة العرب واليهود إلى إجراء هدنة في فلسطينـ 
 مناشدة بريطانيا البقاء كدولة منتدبة تحت إشراط األمم المتحدة إلى حين التوصل إلى حل ـ 

 .(3)نهائي لقضية فلسطين   
 

ـــــــــــــصدر عن البيت األبي  بي 14/5/1747بتاريخ  : " ( نص البيان ان االعتراط بدولة إسرائيل )ـ
ة وقد طلبت الحكومة المؤقتلقد أخطرت الحكومة بأن دولة يهودية قد أعلن عن قيامها في فلســـــطين 

ي ف لهذه الدولة االعتراط بها، والواليات المتحدة تعترط بالحكومة المؤقتة بصـــــــفتها الســـــــلطة القائمة
         ي عهد ترومانـــــــــــــــــــــة األولى إلســــــرائيل فـــــــــــــــــــــبلغت المســــــاعدات األمريكي". و  دولة إســــــرائيل الجديدة

ـــة على شكل قر  فــــة العبريــــلحوالي مائة مليون دوالر قدمها الرئيس األمريكي للدو  رنامج ي إطار بـ
 .(3)المساعدات الخارجية

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 .57، مرجع سابق، صإدارة ترومان( لوسون، فرد، 1)
(3 )Steven, L. Spiegel: The Other Arab – Israel: Conflict: Making American's Middle     

East policy from Truman to Reagins, University of Chicago press, London, 1985, p. 34. 

 .   24، مرجع سابق، صإدارة ترومان( لوسون، فرد، 3)
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 1561 – 1552فترة الرئير أيزنهاور  -2
 

الواليات اســــتبعدت  ( 1922-1920 ) يزنهاورأالرئيس داويت وخالل مرحلة حكم الرئيس األمريكي 
المتحدة األمريكية خيار الدولة الفلسـطينية حسب قرارات األمم المتحدة وروجت لفكرة الخيار األردني 

 .(1)وحاولت تصوير القضية الفلسطينية على أنها مشكلة الجئين فقط
 

هذه الفترة تمحورت أهداط الســياســة األمريكية تجاه الشــرق األوســط بدافعين أســاســيين في و          
األول: الرغبة في ضمان وصول النفط للحلفاء األوروبيين والثاني: محاصرة ومنع أي تدخل سوفيتي 

ــــــأطلق الرئيس األمريكي فوقد  .(2)في المنطقة ــــــي هـ لذي يزنهاور" اأبمبدأ  سمي " اذه الفترة مبدأ هامـ
ـــيقوم على إنشاء شبك ـــة من األحـ    دول  ختلطالط لتطويق حركات التحرر لمنطقة الشرق األوسط ومـ

 . (3)العالم
 

ــتحدث وزير الخارجي 22/9/1755بتاريخ  ــة األمـ ــريكي فوستر داالس عـ ــن السياسـ ــة األمريكيـ ــة فـ ي ـ
ل والدول سلمية بين إسرائي أن أمريكا راغبة في بذل مساعيها لتحقيق تسوية  الشرق األوسط وقال: "

 :(4)وعر  مشروعا من ثالث نقاط " العربية
 وذلا من خالل: .حد لبؤس مليون الجيء فلسطيني ضعو  -1

 .تأمين حياة كريمة لهم عن طريق العودة إلى وطنهم األول ضمن الحدود الممكنة -أ     
 وذلا من خالل: .توطينهم في المناطق العربية المتواجدين فيها -ب     

 .تنمية المائيةاستصالح المزيد من األراضي من خالل مشاريع الري وتحقيق الـ          
 .إيجاد عمل مستقر وثابت لالجئين هنااـ           

  يدفع تعويضات إسرائيلية إلى الالجئين ويتم تمويل هذه التعويضات بقر  دولـ          
 .تساهم الواليات المتحدة فيس بشكل رئيسي           

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 ، مجلة شئون سياسة أمريكا الخارجية والمواجهة العربية ـ اإلسرائيلية في عهد جونسونطالب، يونس،  (1)

 .10، ص1773، تشرين األول 22فلسطينية، بيروت، العدد      

 ة ـي فلسطين، والسياسـاور والفلسطينيون فـرص أفلتت وسبل لم تسلك: إدارة أيزنهدبورا، جرنر، ف (2)

 .77، ص 1777بيروت، مركز دراسات الوحدة العربية ن ولسون إلى كلنتون، األمريكية م    

 .79، ص نفسه سابقالمرجع ال (3)

 .94-93، رجع سابق، ص فرص أفلتت وسبل لم تسلك( دبورا، جرنر، 4)
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 ذي يسيطر على دول المنطقة مما يجعلها عاجزة عن الشعور باألمان ـة الخوف الـإزال -0

 .واالطمئنان    

 .لتوصل إلى حل لمشكلة الحدود بين إسرائيل والدول العربيةا -3

 

   الل هذذه الفترة ههرت تنذاقضذذذذذذذات  انوية في المواقف بين الواليات المتحدة وإسذذذذذذذرائيل على وخ

 .(1)1922خلفية العدوان ال ال ي على مصر عام 

 

 1563 - 1561فترة الرئيس كندي  -3

 

بجدية لحل  اإلدارة األمريكيةسذذذذذذذعت ( فقذد  1723-1720) الرئيس جون كينيذدي أمذا في فترة 

شذذهدت هذه الحقبة تناميا مطردا في و ا من حق العودة،ـذذذذذذذذة الالجئين الفلسذذطينيين انطالقـذذذذذذذذقضذذي

العالقات الودية بين الواليات المتحدة وإسرائيل، خالل هذه الفترة تعهدت الواليات المتحدة بااللتزام 

 .(2)حة إلسرائيلبان تكون المصدر الرئيسي لألسل

 

  :صرح 2/5/1723في مؤتمر للرئيس كينيدي بتاريخ و

 

 .إن الواليات المتحدة تؤيد أمن وسالمة كل من إسرائيل وجاراتهاـ 

 .لى الحد من سباق التسلح في منطقة الشرق األوسطإن الواليات المتحدة تسعى ـ إ

 .األوسط أو التهديد باستعمال القوةن الواليات المتحدة تعارض استخدام القوة في الشرق ـ إ

 .إن الواليات المتحدة تسعى إلى الحد من انتشار الشيوعية في الشرق األوسطـ 

 ة غير ـة مباشرة أو بطريقـة العدوان أو االستعداد له بطريقـإن الواليات المتحدة في حالـ 

 وأنها ستتخذ إجراء من ة من جانب األمم المتحدة ـا تؤيد اإلجراءات المناسبـمباشرة فأنه   

 .جانبها لمنع أو وقف العدوان    

 .(3)إن الواليات المتحدة تؤيد التقدم االجتماعي واالقتصادي والسياسي هناكـ 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 ، القاهرة، مطابع األهرام التجارية، صناعة الكراهية في العالقات العربية األمريكية( أحمد، يوسف وآخرون، 1)

 .29، ص2002الطبعة األولى      

 إدارة كيندي وجونسون والشعب الفلسطيني، في كتاب فلسطين والسياسة األمريكية من بسطامي، زها،  (2)

 .22، ص1775، بيروت، مركز دراسات الوحدة العربية ويلسون إلى كلينتون     

 .29-27مرجع سابق، صي وجونسون، إدارة كيند( بسطامي، زها، 3)
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( من قرار 11وقد اسذذذذتند كيندي في مجال معالجة قضذذذذية الالجئين الفلسذذذذطينيين بالفقرة )         

، والتي تدعو إلى 1948كانون األول  11( الصذذذذذذذادر في 194الجمعية العامة لألمم المتحدة رقم )

إلى بيوتهم، واتصذذذذذذذل كيندي ببعض السذذذذذذذماح بعودة الالجئين والتعويض لمن يرغبون في العودة 

الزعماء العرب كجمال عبد الناصذذذذذذر، وملك السذذذذذذعودية، وملك األردن، وغيرهم، وصذذذذذذرح بأن 

الواليات المتحدة مستعدة لحسم الصراع العربي اإلسرائيلي على أساس العودة أو التعويض، األمر 

 .(1)الذي تم رفضه جملة وتفصيال

 

 1565 – 1563فترة الرئيس جونسون  -4

 

تطورت العالقذذذات األمريكيذذذة  ( 1929-1923 ) الرئيس لنذذذدون جونسذذذذذذذونوفي فترة          

اإلسذرائيلية في عهد الرئيس جونسذون إلى مستوا التحالف السياسي والعسكري، وبلا الذروة إبان 

، وخالل هذذذه الحقبذذة بذذدأت الواليذذات المتحذذدة 1927العذذدوان اإلسذذذذذذذرائيلي على العرب في العذذام 

وأصـــــــبحت إســـــــرائيل مركزا أمريكيا األمريكية بتزويد إسذذذذرائيل باألسذذذذلحة األمريكية المتطورة جدا، 

كان جونسذذذون و .، ومحاصذذذرة األنهمة العربية الحليفة للسذذذوفييتيةمهما لمواجهة السذذذوفييتمتقدما 

 (.2)اشتهر جونسون بالعداء الشديد للناصريةكما محاطا بسياج قوي من اللوبي اليهودي، 

 

/يونيو 17في  بخصذوص التسذوية في الشذرق األوسط قد أعلن عن مباداء خمسذة جونسذونوكان 

 ، جاء فيها: 1727

 ة الحق في أن تعيش دون تهديد بالهجوم عليها أو ـي المنطقـة فـينبغي أن يكون لكل دول* 

 .القضاء عليها   

 .لى سلم دائمإن الجيء عربي مشرد بصورة عادلة قبل الوصول توطين أك ر من مليو* 

 ة ـري عبر الممرات المائيـة ويجب تقرير حقوق المرور البـيجب احترام حقوق المالح* 

 .الدولية لجميع الشعوب   

   يجب تخفيض إرسذذذال شذذذحنات األسذذذلحة إلى المنطقة وان تحدد بالنسذذذبة لجميع األطراف وهكذا* 

 .كن استغالل رؤوس األموال في اإلنماء االقتصادي الحيوييخف التوتر ويم

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 ، بيروت، دار الجيل للطباعة والنشر والتوزيع، الطبعة مستقبل العالقات العربية األمريكية، ( كنعان، حسن1)

 .42، ص2005األولى      

 .71-70مرجع سابق، صإدارة كيندي وجونسون، ( بسطامي، زها، 2)
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 لى احترام للوحدة السياسية إيجب تقرير ضمان الحدود واالعتراط بها حتى يمكن الوصول * 
 .(1)ووحدة أراضي جميع الدول في المنطقة   
 

 اآلتية:عقده جونسون مع الرئيس الروسي كوسيغين عر  النقاط وفي االجتماع الذي 

 

نهاء حالة الحربانسحاب كافة -1  .القوات العسكرية وا 
 ى اإلعالن عن احترام كل طرط بالمحافظة على دولتس ـة األطراط علـاالتفاق بين كاف -2

 .القوية المستقلة بذاتها     
 .ضمان المصالح الحيوية لجميع الدول في المنطقة وحمايتها -3
 .السالمة اإلقليمية واالستقالل السياسي لكافة الدول في الشرق األوسط ضمان -4
 .تسوية عادلة ودائمة لمشكلة الالجئين الفلسطينيين -5
 .ليهاإحماية األماكن المقدسة مع ضمانات دولية لحرية الوصول  -2
 .(2)نظام دولي تساهم فيس هيئة األمم لمساعدة الدول المعنية على تحقيق هذه األهداط -7
 

على حالها، حيث أنس لم يوجد  1723وقد بقيت العالقات الفلسطينية األمريكية حتى العام          
أي هيكل أو نظام ســــــــــــــياســــــــــــــي يمثل الفلســــــــــــــطينيين في تلا الفترة، إلى أن ظهرت منظمة التحرير 
الفلسطينية بفصائلها المختلفة، حيث وجد الفلسطينيون أنفسهم على طرفي نقي  في كل االتجاهات 

لفلســـــــــــــطينية في نهاية إدارة مع اإلدارة األمريكية، وظل موقط الواليات المتحدة بشـــــــــــــأن القضـــــــــــــية ا
 (.3)حونسون على حالس، كما كانت سياسة ويلسون

 
غير أن كثيرا من األمور قد تغيرت بمجيىء المنظمة، فعلى الرغم من الدعم الصـــــريح من          

، واعتبار إســــــــــرائيل ذراعا متقدما للواليات 1727قبل الواليات المتحدة إلســــــــــرائيل في حرب حزيران 
نطقة الشــرق األوســط، فقد أصــبح الفلســطينيون قوة تجمعهم منظمة ســياســية واحدة هي المتحدة في م

  ىــــــــة إلـــــــمنظمة التحرير ممثال شرعيا ووحيدا للشعب الفلسطيني، األمر الذي دفع القضية الفلسطيني
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 ، بيروت، 1573-1567األمريكية تجاه الصراع العربي اإلسرائيلي السياسة سعودي، هالة أبو بكر، ( 1)
 .22، ص2000مركز دراسات الوحدة العربية، الطبعة الثانية      

 سياسة الواليات المتحدة األمريكية الخارجية منذ االستقالل إلى منتصف القرن ( السروجي، محمد محمود، 2)
 .122، ص2005، اإلسكندرية، العشرين     

 .125، مرجع سابق، صسياسة الواليات المتحدة األمريكية الخارجية( السروجي، محمد محمود، 3)
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، وأثبتت وجودها فعليا بعد 1924على السطح بشكل كبير وفاعل منذ تأسيس المنظمة عام الظهور 
 .(1)1927هزيمة العرب عام 

 
، كحركة فلسطينية لها برامجها السياسية، 1924وقد نشأت منظمة التحرير الفلسطينية عام          

التي احتوت على تحديد الموقط الفلسطيني من القوى الدولية المختلفة، ومنها الواليات المتحدة 
األمريكية، التي أضرت كثيرا بالقضية الفلسطينية، من خالل دعمها القوي والواضح للحركة 

، مما أدى إلى اعتقاد فلسطيني وعربي راسخ (23الصهيونية، ومن بعدها إلسرائيل بعد إعالن الدولة
، أن السياسة األمريكية في الشرق األوسط اتسمت بالتزام ثابت نحو إسرائيل، التي 1948منذ العام 

 جرى اعتبارها الدرع المتقدم والدافىء للمصالح األمريكية في المنطقة.
 

ومع ذلا فقد كانت فكرة إقامة اتصاالت مباشرة بين واشنطن ومنظمة التحرير الفلسطينية،          
بشأن  إلى االعتدالموقط منظمة التحرير  عأمرا يراود األمريكيين بشكل مستمر، والغاية من ذلا دف

، في الفترة واإلسرائيليين ، وفتح الطريق أمام مفاوضات مباشرة بين الفلسطينيين(3)السالم مع إسرائيل
التي كان يعتبر فيها الملا حسين البديل عنها، إال أنها استطاعت أن تثبت أنها الممثل الشرعي 
للشعب الفلسطيني، من خالل رف  أي متحدث أو وكيل عن الشعب الفلسطيني في صراعس مع 

ذلا، دون أن  ، ورغبتس فياإلسرائيليين، ولقد أثبت الطرط الفلسطيني استعداده بالحوار مع واشنطن
 .(4)يطلب من الواليات المتحدة االعتراط بمنظمة التحرير الفلسطينية كممثل شرعي للشعب الفلسطيني

 
وبناء على ذلا، فإن ظاهرة العالقات الفلسطينية األمريكية هي ظاهرة جديدة، إذا ما تم          

وتر ي واألمريكي تفاعل سلبي، وقد ساد التاألخذ بعين االعتبار أن التفاعل بين الموقط الفلسطين
بينهما نتيجة للسياسة األمريكية تجاه الفلسطينيين، حيث أن سياسة الواليات المتحدة منذ عد ويلسون 
قد سعت إلى إدارة الصراع حتى تمكن الحركة الصهيونية من تحقيق أهدافها بسهولة على حساب 

 تصاديا وسياسياي، اقــــــــة النواحــــــي كافــــــــر فـــــــل كبيـــــــكالفلسطينيين، ولم تكتط بذلا، بل ساندتهم بش
 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 .71، صمرجع سابق ،السياسة األمريكية ( سعودي، هالة أبو بكر،1)
 "، ترجمة سامر  1520 – 1523الواليات المتحدة والقومية العربية " الحالة السورية ( ساوندر، بوني، 2)

 .35، ص2001خليل كالس، دمشق، دار نينوى للدراسات والنشر والتوزيع     
(3 )Dennis Ross, The Missing Peace The Inside Story of the Fight for Middle 

East Peace, Washington, Institute for Near East Policy, 1. Ed, 2005, p. 49 – 50.      

 .72، مرجع سابق، صالسياسة األمريكية( سعودي، هالة أبو بكر، 4)
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وعسذكريا، ونالحه أن كافة المشذاريع األمريكية المطروحة لتسذوية الصذراع في الشذذرق األوسط، 

منحازة بشذكل واضذح إلسذرائيل، حرصذا على مصذلحتها، خصذوصذا المشذاريع المطروحة لتسوية 

االس   مرورا بمشذذروع   جوزيف جونسذذون   ومشذذروع قضذذية الالجئين، ابتداء من مشذذروع   د

 .(1)الرئيس   جونسون   وصوال إلى مشروع   روجرز  

 

هذه المواقف أدت إلى انعكاس األمر سذذذذذذذلبا على صذذذذذذذورة الواليات المتحدة في الشذذذذذذذرق          

األوسط، وتزامن ذلك مع تصاعد التأييد العالمي لحقوق الشعب الفلسطيني وقيام دولة إسرائيل، كما 

وقف المجاء في القرارات الصادرة عن الجمعيـذذة العامـذذذة لألمم المتحدة، ومن هنا كان التطور في 

األمريكي تجاه قضذذية فلسذذطين أمرا ال مفر منه، خصذذوصذذا بعد العملية التي نفذتها مجموعة تابعة 

، حيث قامت باحتجاز  الث طائرات في مطار 2/7/1770للجبهة الشذذذذعبية لتحرير فلسذذذذطين في 

( راكبا، بينهم عدد من األمريكيين، وسعى الرئيس   ريتشارد نيكسون 421أردني صحراوي مع )

ى تحريرهم من خالل التفاوض مع منهمة التحرير الفلسذذذذذذطينية، ومن هنا أصذذذذذذبح لزاما على   إل

 .(2)الواليات المتحدة االتصال بالمنهمة

 

وفي المقابل، لم يتوقف الفلسذذذذطينيون في محاوالتهم، في إجراء اتصذذذذاالت مع األمريكيين          

يمكن أن يرعى سذذذذالما بين الفلسذذذذطينيين لمعرفتهم بأن الواليات المتحدة هي الطرف الوحيد الذي 

واإلسذرائيليين، نهرا لعالقة أمريكا بسسذرائيل، وقدرتها على التأ ير في السذياسة اإلسرائيلية، وبناء 

على رغبة الطرفين في فتح قنوات االتصال، وبخاصة من الجانب األمريكي أذن   هنري كيسنجر 

 ماعات بين مم لين عن منهمة التحرير الفلسطينية  وزير خارجية أمريكا في تلك الفترة، بعقد اجت

 .(3)وساسة أمريكيين

 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 ، لسطينيةمجلة شئون ف، حول مشاريع التسويات السياسية للصراع العربي اإلسرائيلي( القاضي، ليلى سليم، 1) 

 .99 – 92، ص1773، حزيران 22العدد      

 ، 1العدد  ،مجلة شئون فلسطينية( نخلة، أمين، العالقات السياسية العربية األمريكية في محتواها اإلسرائيلي، 2)

 .135، ص1771آذار     

  ،  1567عمليـة السالم " الدبلوماسيـة األمريكية والصراع العربي اإلسرائيلي منذ عام ( كوانت، وليم، 3)

 .347ص، 1774القاهرة، مؤسسة األهرام     
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 1574 - 1565فترة الرئيس نيكسون  -5

        

عارضذذذذذذت ( 1774 -1727فترة حكم الرئيس األمريكي ريتشذذذذذذارد نيكسذذذذذذون ) خالل          

والقاضذذذي بانسذذذحاب إسذذذرائيل من األراضذذذي التي  040الواليات المتحدة تنفيذ قرار مجلس األمن 

والء ة بالـذذالفلسطينيين، وتميزت هذه الحقب، كذلك عارضت مبدأ عودة الالجئين 1927احتلتها عام 

المتحدة  القات بين إسرائيل والوالياتـذذذذذذذميزت العوت .(1)ه المطلق إلسرائيل ومعاداة العربـذذذذذذذشب

ة، كان ـذذذذذذذة في عهد نيكسذون بالتطابق شبه التام بين مواقف وسياسات البلدين الخارجيـذذذذذذذاألمريكي

ن خالل ـذذاألمريكيين مناصرة إلسرائيل، وقد ترجم ذلك م الرئيس األمريكي نيكسون أك ر الرؤساء

ة ـرفع حجم المساعدات بشكل خيالي، وتوهيف هيئ المجاالت، م ل ةـالدعم الهائل إلسرائيل في كاف

ة االحتالل الصهيوني لألراضي العربية عبر االستخدام الواسع لحق الفيتو، ـذذذذذذذاألمم المتحدة لتغطي

بلغت المساعدات وقد  .(2)ستراتيجي األول ألمريكا في المنطقةالشريك اال إلـذذذذذذذى وتحويل إسرائيل

مليون دوالر عام  4992مليون دوالر  م قفزت إلى  40، 1772ة إلسذذذذذرائيل عام ـذذذذذذذذذذذاألمريكي

 .(3)ة للدعم العسكري واالقتصادي والمدنيـهذا عدا عن القروض المخصص 1773

 

الشذذرق األوسذذط ينبعث من حقيقة أن هذه أن االهتمام ب 2/2/1727وقد أعلن نيكسذذون في          

ه مبادرت   م فسنها تحتاج إلى حل عاجل، وبخصذذوص  المنطقة قد تنفجر عنها حروب كبرا ومن 

 :(4)السلمية في الشرق األوسط قال أنها ستتناول خمس نقاط

 مم المتحدة في الشرق ألة جونار يارنج مبعوث اـال مهمـتؤيد الواليات المتحدة تأييدا كام* 

 .األوسط   

 ي األمم المتحدة تمهد للمحاد ات الرباعية التي ستجري بين ـة فـري مباح ات  نائيـستج* 

 .وفرنسا وأمريكا واالتحاد السوفييتي بريطانيا    

 ع إسرائيل ومع الدول العربية ـة الشرق األوسط مـتقوم أمريكا بمحاد ات مع دول منطق* س

 .المجاورة لها   

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 .121مرجع سابق، صسياسة الواليات المتحدة األمريكية الخارجية، ( السروجي، محمد محمود، 1)
 .181مرجع سابق، صالسياسة األمريكية، ( سعودي، هالة أبو بكر، 1)
 المحددات الداخلية في سياسة الواليات المتحدة األمريكيـة حيـال  ( معروط، خلدون، وسمير حسام،  دور2)

 .41، ص2002، كانون الثاني 1، العدد مجلة مركز الدراسات الفلسطينيةالقضية الفلسطينية، بغداد،      
 ، نيةمجلة شئون فلسطي( أبو لغد، إبراهيم،  هل من جديد في سياسة أمريكا العربية والفلسطينية، بيروت، 3)

 .12ص 1621، أيار 22العدد      
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 ن تمضي للعمل في مشروعات طويلة األجل للتخفيف من حدة المشاكل أترغب أمريكا في * 

 .القتصادية الخطيرة في المنطقةا   

 يجب أن تكون المبادرة متعددة األطراف وال تقتصر على اتجاه واحد، وأن تنهر الواليات * 

 .إلى السالمالمتحدة في كل طريق يؤدي    

 

يجب أن  1927نوفمبر  00ترا الواليذات المتحذدة أن قرار مجلس األمن الصذذذذذذذادر في و         

ترا أنه من غير الممكن الرجوع إلى حدود أو خطوط الهدنة التي كما  .يكون أسذذذاسذذذا ألية تسذذذوية

حدة بدال عنها وتقترح الواليات المت 1927كانت موجودة قبل الحرب اإلسرائيلية العربية في يونيو 

ترا أن توضذذذيح الردود يعتبر كما  .تحديد حدود آمنة معترف بها من جميع دول الشذذذرق األوسذذذط

تفسذذذذيرا صذذذذحيحا لقرار مجلس األمن وال تعتقد الواليات المتحدة أن هذا القرار يسذذذذتلزم انسذذذذحاب 

 .(1)إسرائيل من جميع األراضي المحتلة دون است ناء

 

في المناطق المتاخمة للحدود  ة السالحـذذذذة مناطق منزوعـذذذذالمتحدة إقامالواليات واقترحت          

مان ض، مع الدول العربية وإسرائيل وإقامة قوات األمم المتحدة في هذه المناطق بصورة مؤقتة بين

يجب على كما  .حرية المالحة في قناة السذذويس ومضذذيق تيران لجميع دول المنطقة بدون اسذذت ناء

لى إالعودة     1927اللذذذين غذذادروا أمذذاكن إقذذامتهم بعذذد حرب يونيو عذذام جميع الالجئين العرب 

الواليات و   العربية،  الدأمذاكنهم أمذا بقيذة الالجئين الفلسذذذذذذذطينيين فيجب أن يعاد توطينهم في الب

ة العربية المنطق   ي مشروعات التنمية االقتصادية الكبيرة في جميع ـذذذذالمتحدة مستعدة لالشتراك ف

يجب أن تتوقف جميع كما  .اسذذذذذتيعاب مختلف الدول المضذذذذذيفة لالجئين الفلسذذذذذطينيينحتى يمكن 

 .(2)األعمال العسكرية في منطقة الشرق األوسط كما يجب حل جميع المنهمات الشبه عسكرية

 

   لخص وزير الخذذذارجيذذذة األمريكي روجرز فحوا المقترحذذذات  1929كذذذانون أول  9ي ـذذذذذذذذذذذذذفو

 :(3)رق األوسطاألمريكية لتسوية النزاع في الش

 وذلك مقابل  1727ة محتلة في حرب حزيران ـعربي ياب إسرائيل من أراضـانسح -1

 .ضمانات عربية للوصول إلى التزام مبرم للسالم     

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 .133-131مرجع سابق، ص سياسة الواليات المتحدة األمريكية الخارجية،محمد محمود،  ( السروجي،1)
 .21مرجع سابق، ص سياسة أمريكا الخارجية، يونس، ( طالب،2)
 .17 – 19مرجع سابق، ص  ،إبراهيم، هل من جديد في سياسة أمريكا ( أبو لغد،3)
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 .إدخال تعديالت طفيفة على الحدود يتم االتفاق عليها من خالل المفاوضات -2

 قامة مناطق منزوعة السالح في سيناء ووضع ترتيبات إضمانات أمنية تشمل شرم الشيخ و -3

 ي ــــــي تتمكن القوات اإلسرائيلية من االنسحاب من األراضـة بالنسبة لقطاع غزة لكـنهائي    

 .المصرية    

 ح ـــــة في القدس مع األخذ بعين االعتبار المصالـــــى األماكن المقدسـر إلـتأمين العبور الح -4

 ة واليهودية من قبل إدارتها ــة والمسيحيــــــة لجميع السكان ومصالح جالياتها اإلسالميـالمدني    

 .كمدينة موحدة    

 ة في ة اإلسرائيليـــلى تسوية عبر مفاوضات تجري على طريقة المفاوضات العربيإالتوصل  -5

 .1747رودس عام     

 

األطراف المعنية: مصذذذر واألردن  هافي دعاطرح روجرز مبادرة جديدة  1972في مايو و         

وعقد اتفاقية صلح بين إسرائيل وجيرانها. وقال بأن  040وإسرائيل إلى تطبيق قرار مجلس األمن 

، وتقوم في المقابل كل من مصذذذذذذر 1927على إسذذذذذذرائيل االنسذذذذذذحاب من أرض تم احتاللها عام 

تضذذمن مشذذروعه أيضذذا وقف حرب واألردن باالعتراف بسسذذرائيل وعقد اتفاقية سذذالم دائم معها. و

االسذذذتنزاف التي كانت دائرة بين مصذذذر وإسذذذرائيل في محيط قناة السذذذويس. قبلت مصذذذر المبادرة 

 .(1)ورفضتها إسرائيل

 

 1576 – 1574فترة الرئيس فورد  -6

ـــــــوخالل فت          برز دور وزير خارجيتس " هنري  (  1972-1974 ) الرئيس جيرالد فوردرة حكم ـ
 اإلســـــرائيلي، من خالل جوالتس –بدوره المؤثر على صـــــعيد الصـــــراع العربيالذي عرط  كيســـــنجر " 

، في إطار ســـياســـتس المعروفة 1973المكوكية في المنطقة في أعقاب حرب تشـــرين األول / أكتوبر 
بســياســة الخطوة خطوة. وأفضــت هذه الجوالت، والدور المحوري الذي قام بس كيســنجر، إلى التوصــل 

تمكنت و  .الفصـــل بين القوات اإلســـرائيلية من جهة والســـورية والمصـــرية من جهة أخرىإلى اتفاقيات 
لحصــول على ل الفصــلحكومة إســحاق رابين اإلســرائيلية من توظيط التنازالت الشــكلية في اتفاقيات 

 .(0)مساعدات أمريكية هائلة
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 .23، صمرجع سابق ،أمريكا الخارجيةسياسة يونس،  طالب، (1)

 اب ، القاهرة، الهيئة العامة للكتالسياسة األمريكية تجاه الصراع العربي اإلسرائيليعبد الغفار، نبيل محمود،  (2)

 .212ص،  1792     
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قرار    ا من القدس، وصوتت في مجلس األمن على ـذذكررت واشنطن موقفه 1972آذار  03ي وف

ال المندوب األميركي وليام سذذكرانتون إن القدس ـذذذذذذذذإسذذرائيلية في المدينة، حيث قبسدانة إجراءات 

ي ـ  فيها. ولكن في وجه رد الفعل اإلسرائيل إسرائيل أرض محتلة وإن واشنطن ال تقبل إجراءات  

اسي والسريع، تراجعت إدارة فورد وبدا أن الموقف هو نوع من المناورة فبعد يومين استخدمت ـالق

 .(1)  في القدس إسرائيل الفيتو  ضد قرار يدين إجراءات  واشنطن  

 

 1591 – 1576فترة الرئيس كارتر  -7

 

( ، فقد أبقت قنوات االتصذذذال الخاصذذذة  1982 -1972وبالنسذذذبة إلدارة الرئيس كارتر )          

، واسذذذذذذذتمرت االجتماعات، حيث جرت اتصذذذذذذذاالت بين بعض قادة (2)مفتوحة مع منهمة التحرير

التحرير وبين شخصيات أمريكية، لم تكن لها أي صفة رسمية، أهمها لقاء ياسر عرفات في  منهمة

، 1779بيروت مع   بول فندلي   عضذذذو لجنة الشذذذئون الخارجية بالكونغرس في تشذذذرين ال اني 

نا   مع   ميلتون دولف   السذذذذذفير يطاوي مم ل المنهمة السذذذذذابق في   فيركذلك لقاء عصذذذذذام سذذذذذ

مسذذا في تلك الفترة، وبالتالي كان الحوار في شذذكله المحدود تطورا إيجابيا، مع أنه األمريكي في الن

لم يحقق في حينه أي نتائج ملموسذذذذة على األرض، ومع ذلك، فسن السذذذذياسذذذذذة تطورها بطيء جدا 

 .(3)ويحتاج إلى نفس طويل

 

الفلسطيني، عن مبادرة شخصية منه عن الوطن  1777وقد تحدث الرئيس كارتر في العام          

كنتيجة ألي مفاوضذذات بين اإلسذذرائيليين والفلسذذطينيين، وحاول إيجاد طريق لدفع منهمة التحرير 

 .(4)، وكان مستعدا للحوار بمجرد قبول المنهمة بالقرار242للقبول بقرار مجلس األمن 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 ة الالجئين ـة من قضيـات المتحدة األمريكيـي موقف الواليـوالمتغيرات فال وابت موعد، حمد سعيـد،  (1)

 .217ص ،1772، كانون األول 102، العدد صامد االقتصاديالفلسطينيين،      

 .21 – 47، ص2007، ترجمة عادل بشري، القاهرة، فلسطين سالم ال تفرقة عنصرية( كارتر، جيمي، 2)

 ، رسالة دكتوراة 2111 – 1553كية تجاه القضية الفلسطينية في الفترة السياسة األمري( سليمان، حسن، 3)

 .41غير منشورة، القاهرة، جامعة القاهرة، كلية االقتصاد والعلوم السياسية، ص     

 ، بيروت، مركز دراسات الوحدة فلسطين والسياسة األمريكية من ويلسون إلى كلينتونسليمان، ميخائيل،  (4)

 .25، ص1772العربية      

 

          



72 

 

 
ويمكن القول بــأن عهــد الرئيس كــارتر شــــــــــــــكــل فترة تــاريخيــة كــان خاللهــا الرئيس ووزير الخــارجيــة 
ومستشار األمن القومي، ووزير الدفاع، وكل كبار المستشارين على استعداد حقيقي للسير قدما نحو 

 .(1)حوار مع منظمة التحرير دون أي تردد يذكر
 

وفد شــــهدت فترة حكم الرئيس األمريكي كارتر محادثات الســــالم بين إســــرائيل ومصــــر، وتم          
خالل حكمس توقيع اتفاقية " كامب ديفد " التي شـملت محادثات الحكم الذاتي، التي قامت بها مصــر 

بذلا فإن و نيابة عن الفلسـطينيين، حيث أن الفلسـطينيين لم يشاركوا في تلا المحادثات منذ بدايتها، 
عدم مشاركة منظمة التحرير الفلسطينية في نلا المحادثات يعني الرف ، أو الحكم مسبقا على أي 

لى السطح أي تطور، رغم أن محادثات عنتائج قد تتمخ  عنها هذه المحادثات، وبالتالي لم يطط 
سرائيل بهذا الخصوص قد تمت  .(2)شاقة بين مصر وا 

 
ارة كارتر فهمت أن التســــوية الســــلمية لن تحصــــل إال بحل لمطالب وخالصــــة القول فإن إد         

، 1977الفلســــطينيين في تقرير مصــــيرهم، وبالتالي قدمت اإلدارة األمريكية ما عرط بإعالن أكتوبر 
ن أوالذي اتفقت فيس أمريكا واالتحاد الســــــــوفييتي على ضــــــــرورة عقد مؤتمر للســــــــالم، كما أكد البيان 

ــــــــــــــالحكومتين مقتنعتان ب ــــــــــــــالمصالح الحيوي انـ ة لشعوب المنطقة باإلضافة إلى أهمية تقوية السالم ـ
سوية ممكن ت   ة تملي بصفة عاجلة الحاجة إلى التوصل في اقرب وقت ـواألمن الدولي بصفة عام

ــــــــــــــعادل ــــــــــــــة ودائمـ نة شاملة ومتضم   ة للصراع العربي اإلسرائيلي لكن هذه التسوية يجب أن تكون ـ
س ـــاالتحاد السوفييتي والواليات المتحدة مقتنعتان بـــأنوأن  .ولكل الموضوعاتلجميع األطراط المعنية 

ــــــــــــــطار التسـويإفي  ة الشـاملة لمشـكلة الشـرق األوسـط يجب حل كل المسـائل الخاصة بالتسوية ومن ـ
ـــــــــــانسحاب القوات اإلسرائيلية من أرا  عربيالمتعلقة بالمشكالت األساسية  ،بينها ـــــــــــت خة احتلـ الل ـ
ـــــــح ني ة للشعب الفلسطيــــــــوحل المشكلة الفلسطينية بما في ذلا ضمان الحقوق المشروع 1927رب ـ

نشاء عالقات سالم طبيعي نهاء حالة الحرب وا  ى أساس من االعتراط المتبادل بمبادئ السيادة ـة علـوا 
 .(3)ووحدة األراضي واالستقالل السياسي

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 .42 – 41، ص مرجع سابق ،السياسة األمريكيةمان، حسن، ( سلي1)
 .227، صمرجع سابق ،فلسطين والسياسة األمريكية( سليمان، ميخائيل، 2)
 .147 – 135، صمرجع سابق ،القوة واإلرهابنعوم، ( تشوميسكي، 3)
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مؤتمر جنيف بحضذذذذذذذور وفعال نجحذذت الواليذذات المتحذذدة واالتحذذاد السذذذذذذذوفييتي في عقذذد          

األطراف المعنية كلها، ومن ضذمنها شكل من أشكال التم يل الفلسطيني، وبدأت إدارة كارتر تعمل 

على إنجاح صياغة حل كامل للصراع العربي اإلسرائيلي، بما فيه القضية الفلسطينية، وقال كارتر 

 ، أمر ذو ضرورةفي مؤتمر صذحفي:   إن حصذول الفلسطينيين على وطن، وحل مشكلة الالجئين

 .(1)قصوا  

 

وبذلك تكون سذذياسذذة الواليات المتحدة قد اتخذت منحى جديدا لحل القضذذية الفلسذذطينية في          

لم تكن فكرة  1974حينذه، ويعتبر الرئيس كذارتر أك ر الزعمذاء األمريكيين قربذا لحلها، فمنذ العام 

مدار عقود مضذذذت. ولم يصذذذل إقامة وطن فلسذذذطيني جزءا من أي مشذذذروع أمريكي رسذذذمي على 

مؤتمر جنيف ألي نتائج أو اتفاقيات بشذذأن الصذذراع اإلسذذرائيلي الفلسذذطيني، وغادر كارتر منصذذبه 

 دون أن يحرز أي تقدم واضح على المسار الفلسطيني اإلسرائيلي.

 

 1599 – 1591فترة الرئيس ريغان  -9

 

عارضذذذذذت الواليات المتحدة  ( 1988 -1982 ) الرئيس رونالد ريجانوخالل فترة حكم          

بشدة فكرة إقامة دولة فلسطينية، وشجعت لفكرة إنشاء حكم ذاتي فلسطيني لفترة خمس سنوات، كما 

تميزت حقبذة ريجذذان و .(2)شذذذذذذذجعذت الواليذات المتحذدة فكرة ارتبذاط الكيذان الفلسذذذذذذذطيني بذذاألردن

نه تدعيم م الشاه في إيران مما نجم عباالنشغال بالتهديد السوفيتي في أفغانستان وتأ يرات سقوط نها

دعمت الواليات المتحدة األمريكية العدوان اإلسذذذرائيلي على فالتحالف االسذذذتراتيجي مع إسذذذرائيل، 

تم توقيع مذكرة التعاون االستراتيجي  1981ام ـي العـفو .1980المقاومة الفلسطينية في لبنان عام 

 .(3)كانت على شكل تحالف استراتيجي بين البلدينبين الواليات المتحدة األمريكية وإسرائيل، و

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 ، ترجمة كوكب الريس، القدس، جمعية الدراسات العربية الواليات المتحدة والفلسطينيون( شديد، محمد، 1)

 .197، ص1795     

 شبكة اإلنترنت لإلعالم ، 2004 - 1727مالمح السياسة األمريكية تجاه قضية الالجئين أيوب، هيفاء،  (2)

 .155، ص2002، أيار العربي     

 الثابت والمتغير في السياسة الخارجية األمريكية تجاه القضية الفلسطينية والمفاوضات خضر، إسماعيل،  (3)

   ،2005منشورة، معهد إبراهيم أبو لغد للدراسات الدولية، ، رسالة ماجستير غير ة اإلسرائيليةـالفلسطيني     

 .35ص      

 



70 

 

 

تم التوقيع على اتفذذاقيذذة التفذذاهم االسذذذذذذذتراتيجي بين الواليذذات المتحذذدة  1988في العذذام و         

 :(1)األمريكية وإسرائيل والتي تضمنت

 

 .والتموينوضع خطط عسكرية مشتركة وتنسيق في مجال العمليات واإلمداد * 

 .وجه التعاون األمني والعسكري بين الدولتينأتشكيل لجان وفرق عمل مشتركة لدراسة * 

 ر ـالق قمـا من إطـدا تمكنها الحقـى صواريخ بعيدة المـأهيل إسرائيل للحصول عل* ت

 .اصطناعي   

 

ئيلي من وخالل فترة حكم ريغان نهرت اإلدارة األمريكية للصذذذذذراع الفلسذذذذذطيني اإلسذذذذذرا         

منهار الحرب الباردة، فقد جرا تعزيز الشذذذراكة األمريكية اإلسذذذرائيلية، على أن تكون إسذذذرائيل 

بم ابة خط الدفاع األول ضذذد التوغل السذذوفييتي في الشذذرق األوسذذط، ونسذذتدل على ذلك من خالل 

 1987م إعالن   هيج   بأن إسذذرائيل شذذريك إسذذتراتيجي. إال أن االنتفاضذذة الفلسذذطينية األولى عا

، حيث قام   (2)أجبرت إدارة ريجان على إعادة تقييم الموقف األمريكي تجاه القضذذذذذية الفلسذذذذذطينية

بالتوجه إلى منطقة الشرق األوسط  1988شولتز   وزير الخارجية األمريكي آنذاك في شهر شباط 

 :(3)أربع مرات متتالية، قدم خاللها خطة منفصلة تضمنت عدة عناصر جوهرية أهمها

 

 ، لفتح بـاب المفاوضات تشترك فيها إسرائيل 1988ـ عقد مؤتمر دولـي فـي أواسط نيسان 

 ومصر وسوريا ووفد أردني فلسطيني مشترك، وأعضاء الدول الخمس الدائمين فـي مجلس    

 األمن.    

 ـ في األول من أيار تبدأ مفاوضات أمدها ستة أشهر، للوصول إلى مرحلة انتقالية من الحكم 

 الذاتي في الضفة الغربية وقطاع غزة، تشمل إجراء انتخابات من قبل الفلسطينيين إلقامـة    

 مجلس إداري.   

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 ، نيقوسيا، ي الشرق األوسط، نيكسون ـ فورد ـ كارتر ـ ريغانـة فـة األمريكيـالسياس بارود، ليلى، (1)

 .52، ص1773دراسات الفلسطينية، الطبعة األولى مؤسسة ال     

 .41، صمرجع سابق ،الثابت والمتغير في السياسة الخارجية األمريكية، إسماعيل، ( خضر، 2)

 ، بيروت، مركز دراسات الوحدة ي وتداعياتها على الوطن العربيـج العربـة الخليـأزم( غليون، برهان، 3)

 .22، ص1771العربية      
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 ي عـن الوضـع ـــــ، تبدأ محاد ات بين إسرائيل والوفد األردني الفلسطين1988ـ في كانون أول 

 تز إلى منهمة التحرير الفلسطينية، ولم يذكر هل سيشترك الفلسطينيون لالنهائي، ولم يشر شو   

 ـد رفض إسحق شامير رئيس الوزراء ـــارج فلسطين، وبالـرغم من ذلك، فقــــالمهجـرون خـ   

 اإلسرائيلي الخطة، وبالتالي لم تر النور.   

 

ويمكن القول أن االنتفاضذذة الفلسذذطينية هي التي دفعت إدارة ريجان لتوسذذيع دائرة الحوار          

مع منهمة التحرير الفلسذذذذذطينية، ألن االنتفاضذذذذذة عمل فلسذذذذذطيني بامتياز، كما أنها سذذذذذهلت على 

المتحدة االعتراف بمركزية البعد الفلسذذطيني ومنهمة التحرير الفلسذذطينية كعنصذذر حاسذذم  الواليات

في اللعبذة ال يمكن تجذاوزه بأي حال من األحوال، وبخاصذذذذذذذة بعدما دعا ياسذذذذذذذر عرفات المجلس 

بذذالجزائر، ونجذذاحذذه في  1988تشذذذذذذذرين األول  12 – 10الوطني لالجتمذذاع في الفترة مذذا بين 

، وأن يتولى ياسر عرفات رئاستها، (1)السياسي، وإعالن قيام دولة فلسطين التصويت على برنامجه

وفي هذا االجتماع صذدر بيانان، أحدهما إعالن االسذتقالل، و انيهما برنامج عمل سياسي، دعا فيه 

، وحل القضذذذية الفلسذذذطينية على أسذذذاس 338، و040عرفات إلى االعتراف بقراري مجلس األمن 

فلسذذذذذذطين، إحداهما إسذذذذذذرائيلية واألخرا فلسذذذذذذطينية، إال أن ذلك لم يقنع إقامة دولتين على أرض 

 .(2)األمريكيين بقبول ذلك، كأساس للحوار واإلعالن فورا عن بدء المحاد ات

 

انتخب ياســــر عرفات رئيســــا لمناطق الحكم الذاتي. وفي العام نفســــس غيرت  1662في عام          
 الجمل والعبارات الموجودة في ميثاقها الداعية إلى القضاءمنظمة التحرير الفلسطينية بصورة رسمية 

حســـــــــــبما طلبت منس أمريكا كشـــــــــــرط لالعتراط  على دولة إســـــــــــرائيل وتعهد عرفات بمحاربة اإلرهاب
 30بند من أصل  12، شطب 1668ديسمبر  11حيث تم رسميا في  بمنظمة التحرير الفلسطينية،

بنـد، في تصــــــــــــــويـت المجلس الوطني الفلســــــــــــــطيني بـأغلبية ثلثي المقاعد في  12وتغيير جزئي في 
ات تغيرات وقد شــهد قد الثمانيني. الجلســة التي حضــرها الرئيس األمريكي آنذاا بيل كلينتون في غزة

اســـر عرفات خطاب ا شـــهير ا أمام الجمعية العامة لألمم المتحدة في كبيرة في فكر المنظمة، فقد ألقى ي
 ــــــيإســـــرائيل ف ة بحقــــــمنظمـــــة التحريــــر الفلسطينيأعلن فيس اعتراط  1688ديسمبر/ كانون األول 

 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 الشروق،، القاهـرة، دار مفاوضات التسويـة النهائيـة والدولـة الفلسطينيـة اآلمال والتحديـات( شاش، طاهر، 1)

 .37، ص1777الطبعة األولى      

 .39، صالمرجع السابق نفسه( 2)
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أشــكالس، وأعلن عن مبادرة ســالم فلســطينية تدعو إلى حق دول الشــرق الوجود، وأدان اإلرهاب بكافة 
ســــرائيل وجيرانها في العيش بســــالم وبعد هذا اإلعالن توالت اعترافات  .األوســــط بما فيها فلســــطين وا 

 .العديد من دول العالم بالدولة الفلسطينية المستقلة
 

ســــرائيل برغبة المنظمة باالعتراط بإســــرائو  بر يل عبر الوســــيط الســــويدي آنذاا وعتم إبالغ أمريكا وا 
ى إن منظمة التحرير الفلسطينية علوقد نصت هذه الرسالة على ما يأتي: " رسالة من ياسر عرفات 

وأنها تتعهد أن تعيش مع اسرائيل  338و  212اسـتعداد للتفاو  مع إسـرائيل على أسـاس القرارين 
رهاب الدولة في كل صـــــورها ضـــــمن حدود آمنة ومعترط بها، وأنها تنبذ العنط الفردي  والجماعي وا 

 ". ولن تلجأ إلى شيء من ذلا
 

 338 و 212العتراط بقراري مجلس األمن كـان المطلوب من منظمة التحرير الفلســــــــــــــطينية اوقـد 
صـــــــــــراحة، حتى يتم فعلي ا االعتراط بالمنظمة دولي ا، وبما يعني االعتراط الصـــــــــــريح بالدولة العبرية 

قرارها بحق 1618هذه الدولة على األراضـــــــــــي التي احتلت في العام  وحقها في اســـــــــــتمرار إقامة ، وا 
 .1621من أر  فلســــــــــــــطين وهي األر  التي تم احتاللهــــــا في العــــــام %22التفــــــاو  على 

تشرين األول من  14إلى  12وفي اجتماعات المجلس الوطني الفلسطيني في الجزائر في الفترة من 
الفلســطيني بالموافقة على قراري مجلس األمن الدولي  صــدر قرار عن المجلس الوطني 1688العام 
ولكن هذا القرار كان يحمل محددات كثيرة، ولكن الرئيس الفلســـــــطيني ياســـــــر عرفات  338و  212

واســـــــــتكماال  التصـــــــــاالتس الدولية أخذ هذا القرار بدون أية تحفظات أو محددات وأعلن موافقة منظمة 
بدون قيد وال شــــــــــــرط، وقد تم إبالغ أمريكا  338و  212 التحرير الفلســــــــــــطينية على هذين القرارين

سرائيل عبر الرسالة المذكورة  .وا 
 

، حيذذث أعلنذذت الحكومذذة األمريكيذذة بذذدء 1988كذذانون األول  14وجذذاء اإلعالن الحقذذا في          

حوار سذذذذياسذذذذي هادف مع منهمة التحرير الفلسذذذذطينية، وجاء التوصذذذذل التفاق أمريكي فلسذذذذطيني 

لجهد شذاق وعبر جوالت ك يرة من االتصذاالت السياسية الدبلوماسية المك فة، التي  مشذترك، نتيجة

تخللها الك ير من االشذذذذذكاليات، كما أن الواليات المتحدة رفعت في اليوم نفسذذذذذه الحهر الذي كانت 

 .(1)تفرضه على التعامل مع المنهمة

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  ، القاهرة، دار الشروق،  ة والسالم في الشرق األوسط " الطريق إلى غزة أريحاـالمواجههر، ( شاش، طا1) 

 .171، ص1775الطبعة األولى      

 

 



72 

 

 

 

 1552 – 1599فترة الرئيس جورج بوش األب  -5

 

وبعد انتهاء  1991في العام ف ( 1990-1988 ) جورج بوشأما بالنسبة لفترة حكم الرئيس          

حرب الخليج ال ذذانيذة ألقى الرئيس األمريكي جورج بوش خطذذابذا مهذد فيذه الطريق لرؤيذذة أمريكيذذة 

جديدة حول العالم تقوم على أساس فكرة إنشاء نهام عالمي جديد، وكان من تداعيات حرب الخليج 

ي مجلس أساس قرارال انية التزام الواليات المتحدة بالسعي لتحقيق السالم في الشرق األوسط على 

الفترة عارضذذذذت الواليات المتحدة سذذذذياسذذذذة االسذذذذتيطان  ، وخالل هذه338 ،040األمن الدوليين 

 .(1)اإلسرائيلية في األراضي الفلسطينية المحتلة

 

، حيذذث قذذام وزير (2)وفعال بذذدأت الواليذذات المتحذذدة بذذالسذذذذذذذعي لعقذذد مؤتمر دولي للسذذذذذذذالم         

س بيكر   بجوالت مكوكية للشذذذذذرق األوسذذذذذط تمكن في نهايتها من الخارجية في تلك الفترة   جيم

دعوة جميع أطراف الصذذراع بما فيه الفلسذذطينيين، إلى طاولة المفاوضذذات في العاصذذمة اإلسذذبانية 

، وكان هدف المؤتمر كما ورد في خطاب الدعوة إليه، لتحقيق 1991تشذذرين األول  32مدريد في 

ل مفاوضذذات مباشذذرة، تأخذ مسذذارين بين إسذذرائيل والدول تسذذوية شذذاملة ودائمة وعادلة، من خال

، وبالنسذذبة للجانب الفلسذذطيني في هذا المؤتمر فقد كان وجود (3)العربية، وإسذذرائيل والفلسذذطينيين

صذيغة مقبولة لتم يل الفلسذطينيين من أصذعب المسذائل التي واجهت بيكر في محاد ات السالم، فقد 

امل المباشذذذر مع منهمة التحرير الفلسذذذطينية، األمر الذي كان شذذذامير متصذذذلبا في رفضذذذه في التع

فرض ضذذذذذذرورة إيجاد صذذذذذذيغة بديلة لفريق التفاوض، حيث برزت فكرة تقديم المنهمة لقائمة من 

الفلسذذذذذذذطينيين داخذل األراضذذذذذذذي المحتلة تلقى قبوال لدا األطراف المختلفة، وفعال تشذذذذذذذكل الوفد 

حسيني وعضوية حيدر عبد الشافي وحنان عشراوي المفاوض من فلسطينيي الداخل بقيادة فيصل ال

 .(4)وآخرين

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 .57-55ص، مرجع سابق ،ةـة األمريكيـالسياس ، ليلى،( بارود، 1)

(2 )Michael C Hudson, To Play The hegemony: Fifty years of U.S. Policy toward the 

Middle East. Middle East Journal, Vol. 50, No3, 1996, p. 311.                                          

(3 )Leon T, Hander, Americans Moment in the Middle East current History. Vol, 95, No                                                                                                  

597, January 1996, p. 2.       

 .44، صمرجع سابق، مفاوضات التسوية( شاش، طاهر، 4) 
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وقد جرا عرض الموقف الفلسطيني بشأن عملية السالم من قبل الوفد المفاوض بموافقة          

، وقد حدد الفلسطينيون في موقفهم المباداء التي 1991آذار  10منهمة التحرير في مدريد في 

بموجبها يكونون على استعداد لالشتراك في عملية السالم، ومنها االعتراف بمنهمة التحرير 

بارها المم ل الشرعي والوحيد للشعب الفلسطيني، وقيام دولة فلسطينية في الضفة الغربية وغزة باعت

والقدس الشرقية كعاصمة، وأن قرارات األمم المتحدة هي أساس عملية السالم، وكذلك عقد مؤتمر 

الذي  يدولي كآلية لدفع عملية السالم إلى األمام، لكن هذه المطالبات اصطدمت بالموقف اإلسرائيل

رفض التجاوب معها، وبالتالي لم يتم التوصل إلى اتفاق نهائي في هذه المفاوضات، وفي المقابل 

، 1993كانت هناك مفاوضات سرية مع منهمة التحرير تمخض عنها التوصل إلى اتفاق في آب 

رتيبات ت حيث تم االتفاق على إعالن مباداء   أوسلو  ، وقد تم في هذا االتفاق إعالن المباداء حول

الحكومة االنتقالية الذاتية، واالتفاق على تشكيل سلطة فلسطينية، وتضمن هذا اإلعالن بعض الجوانب 

الخاصة بكيفية إعادة االنتشار اإلسرائيلي، وإجراء االنتخابات الفلسطينية، وتحديد عدد جنود السلطة 

 .(1)الفلسطينية، وبعض القضايا المشابهة

 

  جنهاية حرب الخلي ذمنالخارجية األمريكية تجاه القضية الفلسطينية  المطلب الثاني: السياسة

 ( 2116 – 1552) بوش االبنالثانية وحتى نهاية والية الرئيس                 

 

 2111 - 1552فترة الرئيس كلنتون  -1

          

الزعمــاء األمريكيين من أكثر (  0222 – 1990 )يعتبر الرئيس األمريكي بــل كلينتون و          
مع العلم أن المفاوضــــات الفلســــطينية اإلســــرائيلية كانت قد اإلســــرائيلي،  –اهتماما بالصــــراع العربي 
-جهدا ووقتا كبيرا من اجل إيجاد حل للصــراع الفلســطيني كلنتون وقد بذل  بدأت قبل عهد كلنتون،
كان متعاطفا جدا مع إســرائيل وأحاط نفســس بمجموعة من المســتشــارين و  .(2)اإلســرائيلي بشــكل خاص

ن البع  اعتبر البيـــت األبي  األمريكي في عهـــده مؤســــــــــــــســــــــــــــــة أاليهود األكثر تطرفـــا، لـــدرجـــة 
 .(3)إسرائيلية

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  122العربية، ص الوحدةمركز دراسات ، بيروت، السياسة األمريكية والعرب( سالمة، غسان وآخرون، 1)

 .77، صمرجع سابق ،أفلتت وسبل لم تسلكفرص جرنر،  دبورا، (2)

 ، القاهرة، مكتبة الشروق كيف ينتخب الرئيس األمريكي؟ قيود وتعقيدات وأشياء أخرىالشوربجي، منار،  (3)

 .232، ص2009الدولية     
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وظلت الســياســة األمريكية في تلا الفترة مقبولة إلى حد ما، فقد اختلفت إدارة الرئيس كلينتون          
 1992مقارنة بســابقتها، حيث شــكلت زيارة الرئيس األمريكي كلينتون إلى األراضــي الفلســطينية عام 

إشارة إيجابية في السياسة الخارجية األمريكية، في أنها تنتهج سياسة جديدة تجاه الفلسطينيين بهدط 
الوصــــــــول إلى حل للقضــــــــية الفلســــــــطينية، وفي تلا الفترة رعت الواليات المتحدة مفاوضــــــــات ثنائية 

ضــــاء عليس، قمباشــــرة بين الفلســــطينيين واإلســــرائيليين، لتطبيق اتفاق أوســــلو الذي حاولت إســــرائيل ال
وعدم تنفيذ ما اتفق عليس، وأرادت تنفيذ ما يخدم مصـالحها فقط، لكن الواليات المتحدة لم تستطع أن 
تضـغط فعليا على إسـرائيل، ويعود ذلا لضـغط اللوبي الصهيوني، والتقاء المصالح منذ إعالن دولة 

ولها سلطة الفلسطينية منذ وصإسرائيل، ومن الجديد بالذكر، أن الواليات المتحدة قدمت دعما ماليا لل
 .(1)غزة وأريحا، لكن هذا الدعم ال يقارن بما يقدم إلسرائيل فعليا، لوجستيا وعسكريا واقتصاديا

 
وبشــــــــــــكل عام ظل هذا الموقط على ما هو عليس دون تغير ودون تأثير، من قبل الواليات          

 حل النهائي، بما فيها إقامة الدولةالمتحدة لتنفيذ اتفاق أوســـــــــــلو، الذي يقضـــــــــــي بحل كل قضـــــــــــايا ال
 .(2)، لكن لم يتحقق شيء من ذلا1999الفلسطينية المستقلة وعاصمتها القدس الشرقية في العام 

 
إزاء ذلا قرر الرئيس األمريكي دعوة الطرفين لمفاوضـــــــــــــات الحل النهائي في كامب ديفد،          

مارســــــــت الواليات المتحدة ضــــــــغطا شــــــــديدا على الجانب الفلســــــــطيني من أجل القبول بما هو  حيث
، إال أن الرئيس الفلسـطيني ياسر عرفات رف  التوقيع على هذه المعاهدة ألنها ال تلبي (3)معرو 

طموحات الشــــعب الفلســــطيني، وبهذا فشــــلت المفاوضــــات النهائية لحل القضــــية الفلســــطينية بزعامة 
ولم يكن دور الواليات المتحدة نزيها في المفاوضــات بين الفلســطينيين واإلســرائيليين بشــكل  أمريكية،

الفت للنظر، وانتهت والية الرئيس كلينتون دون الوصـــول ألي نتائج تذكر، مما تم االتفاق عليس في 
 .(4)أوسلو

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 ، ترجمة أنطوان باسل، ي وسياسة أمريكا الخارجيةلي اإلسرائيللاللوبر شايمر، ( والت، ستيفن، وجون مي1)

 .52، ص2007بيروت، شركة المطبوعات للتوزيع والنشر، الطبعة األولى      
 ، رسالة ماجستير 2111 – 1551السياسة األمريكية تجاه الصراع الفلسطيني ل اإلسرائيلي ( نصر، إياد، 2)

 .29،ص2005غير منشورة، القاهرة، معهد البحوث والدراسات العربية، قسم البحوث والدراسات السياسية     
 ، القاهرة، مركز مأزق الصهيونية وأزمة أسر الدولة العبرية 2111االنتخابات اإلسرائيلية ( جاد، عماد، 3)

 .31، ص2001الدراسات السياسية واإلستراتيجية باألهرام      
 .101، صمرجع سابق ،أفلتت وسبل لم تسلكفرص جرنر، دبورا، ( 4)
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 6002 - 6000األولى  فترة الرئير بو  االبن -6

في  نبيناتطورات جديدة مّثلها فشل كال الجدخلت القضية الفلسطينية في فـــــــي هـــــــذه الفترة          
ـــــــــــطينية،الوصول إلى اتفاق حول مقترحات كلينتون، ما بلور واقعا   ـــــــــــاحة الفلسـ ان ك جديدا  على السـ

ــــــــــــــس2أبرز مالمحس فشـل طرفي الصراع في الوصول إلى اتفاق في كامب ديفيد  اندالع  ، والذي تبعـ
ــــــــــــــوية ــــــــــــــق تسـ املة ش انتفاضـة األقصـى مظهرة فشـل صـيغة أوسـلو واالتفاقات الالحقة لها عن تحقيـ

لصراع. ا عمال العسكرية بين طرفيللصـراع. تميزت االنتفاضـة بالطابع العسـكري نتيجة تصـاعد األ
كزت في مجملها ر  يمبادرات ومحاوالت للتهدئـة، والتدعت هذه الوضعية اإلدارة األمريكية إلى طرح 

ـــــــــــــــنية لوقط العنط والعودة إلى طاولعلى وضــع تصــورات أم وضــع صــيغ تقود إلى  الحوار، دونة ـ
ل األمريكية، وخصوصا بعد فش ى اإلدارةلعكان للواقــع الجديـد وقعـس إنهاء الصراع. من جهة ثانية، 

ــوء جـــو معمحاوالتها لوقط العن د أن للفلسطينيين في أروقتها، والسيما بع ادط، فقد أدى ذلا إلى نشـ
م ل الفلسطين ـــــــــــــى اتفح  ، والمبادرة (2) تسوية شاملة في كامب ديفيد اقيون مسؤولية فشل الوصول إلـ
ــــكبالتعاطي الع ، وتصاعد نفوذ المحافظين الجدد في اإلدارة األمريكية، ريةسكري عبر العمليات العسـ

لتلقي بظاللها على االســـــتراتيجية األمريكية في الشـــــرق األوســـــط. ، 2001أيلول  11جاءت أحداث 
الجديد الذي خلقتس هذه الهجمات، قادها إلى إعادة النظر في اســــتراتيجية األمن  فالواضــــح أن الواقع
ـــــــــــــــي الداخلي والخارجي للواليات المتحدة. وهذه االســتراتيجية  حماية األمنمن حيث  القومي األمريكـ

المتحدة في القضـــايا الداخلية لدول المنطقة، على الرغم من  جعلت من الصـــعب منع تدخل الواليات
  .(1)اختالط أنماط هذا التدخل

 
ــــــــــتبنى الرئيس األمريكي الجديد جورج بوش االبن سياس          ــــــــــة مخالفـ نتون ولم بيل كلية لسلفس ـ

ة توليس ــــــــــــمنذ بدايو  .يعطي عملية السالم والوضع المتفجر في األراضي الفلسطينية أي اهتمام يذكر
الســلطة أعلن بأنس ال يعترط باالقتراحات األمريكية التي ســبق وأن قدمتها اإلدارة الســابقة بخصــوص 

ــــعملي ــــوك .ة السالمـ ــــسياستانت ـ ــــس مواليـ رامية إسرائيل اإلج ة عن تصرفاتة جدا إلسرائيل ويدافع بشدـ
خدام ائب الرئيس ديا تشيني عن حق إسرائيل في استـد سبق وأن دافع نـبحق الشعب الفلسطيني، فق

السالح األمريكي لقمع االنتفاضة، وكذلا برر سياسة االغتياالت التي تنتهجها إسرائيل ضد قيادات 
ـــــــــــــعمليعرقلت إدارة الرئيس جورج بوش ، كما الشعب الفلسطيني من من مجلس األ ة استصدار قرارـ

 .(1)ي يدين ممارسات إسرائيل العدوانية ويطالب بتوفير حماية دولية للشعب الفلسطينيـالدول
 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

1- Noland, Rob: The U.S. National Security Strategy: The U.S. Role in the Israeli                    
                                                                 .Palestinian, conflicts. op.cit. P 8 

 مركز الدراسات السياسية  ،، القاهرةالموقف األمريكي من قضية الشرق األوسط وآخرون،  محمود حمد،( 2)
 .81، ص2002(، 126باألهرام، مجلة السياسة الدولية، السنة الثامنة والثالثون، العدد) واإلستراتيجية    
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ـــــــخ           ـــــــالل هـ ـــــــذه الفترة شكلت الواليات المتحدة لجنـ ـــــــة لتقصي الحقائق حول أسبـ ع اب اندالـ
ــــــــاالنتفاض ة ميتشل نسبة إلى رئيس اللجنة جورج ميتشل، وكان من ضمن توصيات ـــــــــة سميت بلجنـ

ــــاللجنة المذكورة مطالبة إسرائيل بوقط سياسة االستيطان في األراضي الفلسطينية المحتل ة، الواليات ـ
 ،المتحدة بدورها أعطت إلســــرائيل الحق في تنفيذ توصــــيات لجنة ميتشــــل حســــب ما تراه مناســــبا لها

ــــــــــــــخو  ة ـــــــــــــــثيقو صدر عن رئيس االستخبارات المركزية األمريكية جورج تينيت أيضا  الل هذه الفترة ـ
ن و مريكياأل ؤولونة، المســــة المحتلــــدول زمني لوقط إطالق النار في األراضي الفلسطينيــــتتضمن ج

إلســــــــــرائيل وحدها الحق في اختيار التوقيت  وابدورهم وعلى رأســــــــــهم وزير الخارجية كولن باول أعط
 .(1)الذي يناسبها لوقط إطالق النار

 
ـــــــــــــــى القضــ الســياســة الخارجيةوفهم التحوالت التي طرأت على             ةياألمريكية وتداعياتها علـ

ـــــــــــــــــــــــول، والتالفلســـــــــطينية، يكمن من خالل تحديد أولويات اإلدارة األمري  يكية في أعقاب أحداث أيلـ
ـــــــــــــة اإلره" روبرت ساتلوط" تتلخص في نقطتين: أوالهما، والتي يناقشها  من  ب،ا، تكمن في محاربـ

ولها أ يكمن تحقيق هذه األولوية في ثالثة مستويات  يتمثلخالل توجيس ضـربات اسـتباقية موجهة. و 
لقاعدة. ا ، والتي يأتي على رأسها تنظـيم" األصولية" في استهداط المنظمات والجماعات اإلسالمية 
 ور،ن الصم ورةول التي ترعى هذه المنظمات بأي صأما المسـتوى الثاني، فيتمثل في اسـتهداط الد

ـــــن أولويدوره يشوالذي ب -وثالث المستويات  ـــــة مـ ـــــة الثانيـ داث اإلدارة األمريكية بعد أح اتكل األولويـ
ـــــــــــــــــي 11 رؤية مفادها أن  الدول العربية، انطالقا  من أيلول، فيتمثل في إدخال إصــــالحات شــــاملة فـ

طرفة، في اإلسالمية المت ولة بالدرجة األولى عـن إنتـاج األصوليةئالثقافة السياسية في هذه الدول مس
ة تشــكل الوجس اآلخر لمكافح غياب الحريات العامة والمشــاركة الســياســية وتداول الســلطة، والتيظل 

 .(2)اإلرهاب
 

ــــــــــــــــية الفلســـطينية،أ           همية هذا التغير في االســـتراتيجية األمريكية انعكس بجوهره على القضــــ
ــــــــــــــاتخار " الذي يرى في مقالس  " عدنان الصباح" فهناا بع  المحللين يتفقون مع   أن " ج األولويـ

يجاد إ االستراتيجية األمريكية أبقت القضية الفلسطينية خارج أولويات السياسة األمريكية، مـــــــــن حيث
 ىـــــــــعل ةـــــــــــتسوية شاملة لها. لكن الباحث يرى، أنس على الرغم من اقتصار أولويات اإلدارة األمريكي

دخال  ة القضي في األنظمة والثقافــــــــــــــة السياســــــــــــــية العربية، إال أن " إصالحات" محاربة اإلرهاب، وا 
 :ضيتينق الفلسطينية بقيت جزءا  من معالم السياسة األمريكية الجديد، وذلـا يمكـن تناولـس فـي

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 .102-104صمرجع سابق، ، أفلتت وسبل لم تسلكفرص جرنر،  دبورا، (1) 

 .www.elaph.comعلى الرابط:  ،21/1/2005، موقع إيالط .األولويات خارا :الصباح، عدنان( 2)
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 ةمقاومة الفلســـــطينية في جوهر الحمللقضـــــية األولى تأتي في نجاح إســـــرائيل في إدخال الا         

ـــــــــــــــــــكريالدولية لمكافحة اإلرهاب. فقد وجدت إســــــرائيل في تصــــــاعد وتيرة المقاومة   ةوالعمليات العســـــــ
ــــــــــــالم  11الفلسطينية فرصة للربط بينها وبين أحداث  ــــــــــــورة اإلسـ ــــــــــــار خطـ ــــــــــــالل إظهـ   أيلول، من خـ

ـــــــــــــــــد –على األمريكيين واإلســــرائيليين على الســــواء، إذ يرى ضــــياء رشــــوان  "الراديكالي" ـــــــــــــــــو أحـ  وهـ

ــــــــــــــرائيلية واللـــــــــــــــوبأن الضغوط التي مارستها الحكومة  -المتخصـصـين في اإلسـالم السـياسي  ياإلسـ

 الصـــــــــهيوني لعبت دورا في دفع اإلدارة األمريكية إلى تبني الرؤية اإلســـــــــرائيلية فيما يخص منظمات

الضغوط  هذالدولي. فهـو يـرى أن ه " اإلرهاب" المقاومة الفلسطينية باعتبارها وجها  فلسطينيا  لظاهرة 
ــــــــــــــــورا، نجحت في الربط بين العمليات الفدائية والهجمات التي ن خالل م اســـتهدفت واشـــنطن ونيويـ

تنظيم القاعدة  وأن ما قام بـس. (1)خلق مقارنات ومشابهات بين األهداط واألسلوب بين تلا العمليات
ـــــــب، علفي نيويورا، هو نفسس ما تقوم بس السلطة  ـــــــل أبيـ ار أن التهديد اعتب ىالفلسطينية وحماس بتـ
 .(2)إسرائيل نفسس بالضرورة الـذي يهـدد أمـنالذي نال من أمن الواليات المتحدة، هو 

 
قط و  باألخص أنها اشـــــــــــترطت -ما القضـــــــــــية الثانية، والتي ال تبتعد كثيرا  عن مكافحة اإلرهاب، أ

الواليات ي طرح ففتكمن  -االنتفاضــة والقضــاء على البنية التحتية للمنظمات العســكرية لتحقيق ذلا
ن لم ترق إلى  -المتحدة رؤية جديدة  دولة  إلقامة – مســـــــــتوى مبادرة ســـــــــياســـــــــية متكاملة ومحددةوا 

ــــــــــــــــق"فلســـطينية متصـــلة وقابلة للحياة، والتي عرفت فيما بعد   -لنقاد ا إال أن بع  " بخارطة الطريـ
رة مسعى اإلدا يبررون هذا التعاطي من جانب ال يمكن عزلــس عــن -ومنهم الدكتور محمد المناصير

ياســة أســماها ســ ية تجاه ســياســتها في اســتهدافها للعراق، من خاللاألمريكية لكســب تأييد الدول العرب
يتها النظر عن جد ســياســة احتواء الرأي العام العربي واإلســـالمي. فهو يرى أن هذه الرؤية وبصــرط

" خارطة الطريق ملط  فقد فتحت ،من عدمس، تظهر تعاطي الواليات المتحدة مع القضية الفلسطينية
 .(3)منها لتنفيذ الشق األمني لطة الفلسطينيةسة من أجل الضغط على الالسلطة الفلسطيني " إصالح

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
      

 .موقع االقتصادية .الفلسطينية القضية األمريكي من والموقط اإلرهاب ملط اء،رشوان، ضي( 1)
     http://www.aleqtisadiah.com/articl?do=show&id=344 

(2 ) Beinin, Joel, The Israelization of American Middle East Policy Discourse, Stanford              
      University A Vailable online at:   

       http://www.stanfofd,edu/beinin/Israelization.Html. 

 .رابطة أدباء الشام، الفلسطينية القضية على وأثرها الدولية البيئة :ير، محمدصالمنا( 3)
     http://www.odabasham.net/show.php?sid=13563 
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ــــــــــــــــل           ما مّيز هذه الخطة عن المبادرات األمريكية الســـابقة هو تضـــمنها لجدول زمني لمراحـ

 رحطفــــــــــــــــي اللســـطينية، إال أن التناق  ثالث ضــمن تســلســل زمني يهدط إلى الوصــول إلى دولة ف
 األمريكي، والذي يظهر مدى الجدية في التعاطي مع هذه الرؤية، يكمن في أمرين: أولهما فـــــــــــــــــــــــــــي

ــــــــــــط ــــــــــــى وقـ ــــــــــــت علـ  تلا البنود التي وضعت كاشتراط لتحقيق هذه الرؤية، وبشكل خاص التي نصـ

جراء " العنط واإلرهاب"   في بنية الســلطة، وقيام قيادة فلســطينية جديدة، والتــــــــــــــــي " إصــالحات" ، وا 
 وثانيهما فيما.(1)وأبعادها " اإلصــالح" ســوط يفرد الباحث في أطروحتس مســاحة للحديث عن عملية 

 يراه المراقبون في تعاطي اإلدارة األمريكية مع الســـــــــياســـــــــة اإلســـــــــرائيلية في فر  وقائع جديدة على
 مر نقيضــا  لمفهوم الدولة الفلســطينية طبقا لخارطــــــــــــــــة الطريــــــــــــــــق،األر ، والتي جاءت في واقع األ

 .(2)والسيما بعد بناء جدار الفصل، وتبني سياسة الحل األحادي
 

بعد  ينيةطاألمريكية تجاه القضية الفلسإن أبرز ما ميز التحوالت التي طرأت على السياسة          
ـــــت -أيلول، برأي الباحث، هو التوافق والتقارب الذي ظهر  11أحداث  ـــــن أي وقـ ـــــر مـ  - مضى أكثـ

نعكاساتس بالدعم ا بين السياسة األمريكية واإلسرائيلية فيما يخص القضـــية الفلســـطينية. ويمكـــن لمـــس
ذي الجدد، وال الذي حصـــــــــلت عليس الممارســـــــــات اإلســـــــــرائيلية من قنبلها، وباألخص تيار المحافظين

طينية للمقاومة الفلس دعاها إلى توظيط اعتداءات الحادي عشر من أيلول في ســبيل تصــوير قمعهـا
و فيكمن في االتجاه نح كجزء من الحملة العالمية لمكافحة اإلرهاب. أما الجانب اآلخر من التحوالت

لنهائي ا في تفاصيل الحل كمقدمة للخـــو  ( رؤية الرئيس بوش) السلطة  " إلصالح" طرح مبادرة 
قامة الدولة الفلسطينية  .وا 

 
للدور األمريكي أهمية تكمن في نجاحس في إبعاد القضـــــية وخالصـــــة القول أنس ال شـــــا أن          

ـــــق بقائها مقتصرة في دائرة صراع فلسطيني الفلسطينية عن العمـ  العربي خالل عملية المفاوضات، وا 
ي، والسيما أنس أعطى اإلدارة األمريكيــة فرصـة ساهم في إضعاط الموقط الفلسطين إســرائيلي، مــا -

، وحّدت " الثوابت" ضغوط مؤثرة على الجانب الفلسطيني دفعتس إلى التراجع عن كثير من  ممارســــة
ــــن ــــدوريرى  ماك. (3)كثير من الصالحيات التي أعطيت للسلطة الفلسطينية مـ ــــة الـ ــــث أن أهميـ  الباحـ

  اتبعتس في التعاطي مع العملية السلمية بعد ذلا، فقد استطاعتاألمريكي تكمن في األسلوب الذي 
 للللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللل

  .موقع المسار ،االستعصاء ،االنتفاضة :اللجنة المركزية للجبهة الديمقراطية)( 
                   www.almassar.com/news/news2.html 

 مكتبة  ،6005 – 6000 أمريكا والعالم: متابعات في السياسة الخارجية األمريكية ،السيد أمينشلبي، ( 2)
 .22، ص2001الطبعة األولى  ،جامعة النجاح     

   عمان، دار وائل ، 6000 – 0494االستراتيجية األمريكية في الشرق األوسط  ،السلطان، جمال مصطفى (3)
 .210ص ،2002الطبعة األولى  للنشر،     
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 اراــــــإط يـــــــالواليات المتحدة أن تجزئ العملية السلمية إلى مراحل طويلة األمد، جاعلــة إطارهــا الزمنــ
تمرار لالس فرصـة - في ظل دعم سياسي أمريكـي –مبهما. وهذا األسلوب بحد ذاتس أعطى إسرائيل 

توطنات المســ خالل اســتمرار بناءفي ســياســة فر  األمر الواقع على الشــعب الفلســطيني، ســواء من 
 .في الضفة وغزة وربطها بإسرائيل، أو تهويد القدس

 
ـــــــــــــــــــا فوفيما يخص أمن إســــــرائيل، فقد اســــــتطاعت الواليات المتحدة أن تلعب دو            يرا رئيســـــــ

ــــود اتفصياغة هذه االتفاقات تجاوبا مع تخوفات إسرائيل حول أمن ــــى بنـ ذ ما نظرنا إلـ واي "  قاها، وا 
نود هذه ب ، فإننا نجد كثيرا  من-والذي صـــــــيغ من قبل وكالة المخابرات المركزية األمريكية (1)" ريفر

مسؤوليات و  حيزا في بنودها، ويفر  بالوقت نفسس شــــــــــروطا " أمن إسرائيل" االتفاقية يعطي جانب 
واردة في اتفاق ال األمنيةســبيل المثال جاء في إطار الترتيبات  . فعلىأمنية على الســلطة الفلســطينية

ــن قبل الطرط " واي ريفر"  ــذها مـ ــب تنفيـ عمال الفلسطيني لمنع وقوع أ بنود توضح اإلجراءات الواجـ
تحري  موجس ضـــــــدها من قبل  إرهابية، وأعمال عنط موجهة ضـــــــد الطرط اإلســـــــرائيلي، ومنع أي
ـــــــــى ـــــــــنص علـ وتبادل المعلومات التعاون األمني  منظمات أو مجموعات أو أفراد. كما جاء فيها ما يـ

 المدى الطويل، سواء كان ذلا ضمن واألفكار وآليات العمل لمكافحة اإلرهاب بوتيرة متواصـلة على
ها من ومنع " اإلرهابية" المنظمات  لجان ثنائية أو ثالثية بمشــــــــــاركة أمريكية، هدفها التحرا ضــــــــــد

 .(2)تهريب أو إدخال األسلحة ومواد متفجرة
 

 بشــــكل اإلســــرائيلي -من خالل تتبع الدور األمريكي لحل الصــــراع العربي يســــتنتج الباحث         
 عام أنس جاء مرتكزا  في مجملس على ضــــــمان أن ال تقود أي عملية تســــــوية إلى اإلضــــــرار بإســــــرائيل

 ســواء أكان ذلا فيما يخص طبيعتها اليهودية، وكونها دولة قومية لليهود، أو حتى بمــــــــــــــــا يتعلــــــــــــــــق

ـــــــــــــــــةبأمنها وقدراتها   العســــكرية، أو فيما يتعلق بالتفوق االقتصــــادي. لذا نلحظ أن المبادرات األمريكيـ

 ـة،ـــــــــليهوديا اـــة  فيما يخص قوميتهــــــعملت على معالجة أو تعزيز هذه الجوانب الثالثة بطرق مختلف
ـــــــــــوط ـــــــــــا بتـ ـــــــــــيينكان واضحا سعيها إما لدفع الفلسطينيين إلى التخلي عن عودة الالجئين وذلـ  هم فـ

 لذلا، رــر مباشـــــأماكنهم، وهذا ما لمسناه من المبادرات األمريكية سواء أشارت بشكل مباشـر أو غيـ
 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 ، مركز الدراسات الفلسطينية، 6000 – 0429مشاريع التسوية السلمية للقضية الفلسطينية صالح، محسن محمد، ( 1)
 .221، ص2003الطبعة األولى      

 .215مرجع سابق، ص ،االستراتيجية األمريكية ،جمال مصطفى ( السلطان،2)
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 فمثال ورد في مقترحات كلينتون لحـــــــــــــــــــــــل .1621 لذلا، أو ما جاء مقترحا بعودتهم إلى حدود عام

ـــــــــــــارون أنالصراع أن الدولة الفلسطينية يجب أن تكون نقطة  االرتكاز   للفلســــــــــــــطينيين الــــــــــــــذين يختـ

يجاد صـــــياغة معينة بشـــــأن حق العودة توضـــــح أن ليس هناا حق م حدَّد في  يعودوا إلى المنطقة، وا 

ـــــــــــــــي .العودة إلى إســرائيل نفســها، ولكنها ال تلغي تطلع الشــعب الفلســطيني للعودة إلى المنطقة  أما فـ

ــــــــــــــــة أيأو  ،الناحية األمنية، حرصـــت المبادرات األمريكية على  ال: ضـــمان أن ال تشـــكل الدول العربيـ
 ل العربية نحوأن تدفع الدو  :أن تبقي على التفوق العســـكري اإلســـرائيلي، وثالثا :تهديد ألمنها، وثانيا

يقاط الدعم عنها وتعزيز أوجس  مالحقة الجماعات التي من الممكن أن تشـــــــــكل تهديدا إلســـــــــرائيل، وا 
 المبادرات األمريكية صـــــيغة من التعاون االقتصـــــادي والتيالتعاون األمني بينها. اقتصـــــاديا  حملت 

ســـــــــــرائيل بحيث ـ  ةتعمل على إنهاء المقاطعة العربي تطرح مشـــــــــــاريع مشـــــــــــتركة بين الدول العربية وا 
ـــل العالقة العربياإلسالمية إلسرائيل، وتوفير فرص استثمار أفض ـــالي تحويـ ـــا، وبالتـ  ةاإلسرائيلي ةل لهـ

 .طبيعية ذات معالم تعاون أمني واقتصاديمن عالقة صراع إلى عالقة 
 

لى إ دةلذي طرأ على نظرة الواليات المتحكمـا أن البـاحـث يرى أنس على الرغم من التحول ا         
دراكها أن القضية الفلسطينية ليست مجرد قضية الجئين، إال أنها لــــم ترتــــق فــــي طروحاتها أ الحل، وا 

ن اســـــتندتإلى إعطاء الفلسطينيين دولة مستقلة.  ضها إلى في بع فمجمل المبادرات التي طرحت، وا 
 محورها حول قرارات األمم المتحدة، إال أنها خلت من إعطاء الفلســــــــــــطينيين دولة مســــــــــــتقلة، وأبقت

ــــــيةالقدس، والالجئين،  ــــــرى، كقضـ إعطائهم حكما  ذاتيا  محدودا ، دون النظر إلى القضايا المهمة األخـ
بقاء الحديث  .عنها لمفاوضات طويلة األجل والمستوطنات، وا 
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 الفصل الرابع

 السياسة الخارجية األمريكية تجاه الوضع الداخلي الفلسطيني
2116 - 2119 

 
 طةلالخارجية األمريكيـــــة تجاه السحاول الباحث في هذا الفصل أن يقرأ توجهــــات السياســــة          

من  .يعيةر نتخابات رئاسية ومحليـــــــــــــــة وتشالدولية بإجراء االفلسطينية بعد تحقيقها لجزء من المطالب 
لتي ا خالل هذه القراءة يســــــعى الباحث لتحليل ســــــياســــــة اإلدارة األمريكية وتوجهاتها عقب التطورات

اإلدارة  اهوالمواقط والوســـائل التي انتهجت شـــهدتها الحياة الســـياســـية الفلســـطينية، والربط بين األهداط
ن تطورات ع ةأنس سوط يسعى إلعطاء القـارئ لمحاألمريكية حيال النظام السياسي الفلسطيني. كما 

لقاء الضـــالمشـــهد الســـياســـي الفلســـطيني بعد االنت ى أبرز معالم عل وءخابات الرئاســـية والتشـــريعية، وا 
التي  داعياتوالت المشــهد الســياســي الجديد. ومن خالل هذا الفصــل ســوط يبحث أيضــا في األســباب

سبقت ورافقت مشاركة حماس في النظام السياسي الفلسطيني، مسلطا الضـــــــــــــــوء على التغيرات التي 
 ولضـــــرورة قراءة أوســـــع م،مريكية تجاه النظام الســـــياســـــي. ومن ثطرأت على الســــياســـــية الخارجية األ

ة الزمنية التي ر يتجاوز الفت وطالســـياســـي الفلســـطيني فإن الباحث ســـ للتوجهات األمريكية تجاه النظام
 األمريكية تجاهالخارجية السياسة  اتأطروحتس، ليلقي الضـــــــــــــوء علـــــــــــــى إجراءات وممارس حددها في

 التفاق مكة الذي عقد عام تنادادة الوطنية التي شــــــــكلت بتوافق فلســــــــطيني داخلي اســــــــحكومة الوح

.2007 
 

 انيةالث الفلسطينيةلسياسة الخارجية األمريكية تجاه االنتخابات ا: األولالمبحث 
 

 اظالله 0224 تركت وفاة الرئيس ياسر عرفات في الحادي عشر من تشرين ثاني عام         
ـــــــــــــــــي  على القضــــية الفلســــطينية، كونها جاءت في وقت تركزت فيس الجهود الدولية على تقييد دوره فـ

ــــــــــــــي  ــــــــــــــالحات فـ ــــــــــــــداث إصـ ــــــــــــــرورة إحـ ــــــــــــــلطةالحياة السياسية الفلسطينية عبر الحديث عن ضـ  السـ

 الفلســـطينية. كما ترجع أهمية هذا الحدث إلى كونس ســـاهم في تغيير حســـابات األطراط الدولية تجاه

 عملية التسوية السلمية، كون وفاتس فتحت نافذة، أو خلقت فرصة أمامها إلحيائهـــــــــــا، مـــــــــــن خـــــــــــالل
، مريكيةات المتحدة األنظرا لموقط الوالي ةــة السياسيـــــالتخلص من إحدى أهم عقبات استئناط العملي

 ـــــــاء صفـــــــةالنتفـ األمريكية لعدم التعامل مع القيادة الفلسطينية ـة لـإلدارةـــــــل وجـوده حجــــــا شكـــــفطالم
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ـــــــــــــــهد الســياســي الفلســطيني إلى حقبة جديدة، ميزها غياب تأثير  الشــراكة عنها. فغيابس حــــــــــــــــّول المشـــ
 .(1)والصراع مع إسرائيل القضية الفلسـطينيةسيطرتس على إدارة 

 
زايدت بعد ت والتي بدأت منذ مؤتمر مدريد يمكن القول إن وتيرة الحراا السياسي الفلسطيني         

دخل المجتمع الفلسطيني بكافة أطيافس السياسية واالجتماعية في مرحلة  حيث رحيل الرئيس عرفات،
ــــــــــــــــــي على ضـــــرورة  انتقالية، أظهرت اتفاقا إجراء انتخابات ديمقراطية تقود إلى بناء النظام الســـــياســــــ
تاحـــــة المجال أمام القوى األخرى للمساهمة في بنائس. إذ ساهم ذلا فـــــي رفـــــع الحـــــرج  الفلســـــطيني، وا 

ـــل  عــــن بعــــ  األصوات الفلسطينية من مختلط االتجاهات والفصائل للمطالبة بعملية إصالح هياكـ
عا الســــلطة ة دة صياغة العالقة بين مؤسساتها الثالث: التشريعية، والتنفيذية، والقضائيالفلسطينية، وا 

نحو يضـــــمن تشـــــكيل نظام ديمقراطي حقيقي. وهنا بدأت الفصـــــائل الفلســـــطينية تطالب بعملية  على
 .(0)التغيير، وفصائل أخرى بدأت تتطلع إلى دخول منظمة التحرير

 
 اسختلفا في ظروفس وتركيبتس بعد انتخاب محمود عبوقد بدا المشـهد السياسي الفلسطيني م         

مواصلة  ىاألمل في أن يقـود انتخابـس، إل رئيسا للسلطة. ففلسطينيا، ن ظر إلى هذه التطورات من باب
 الســـــياســـــي طجراءات اإلصـــــالحية، وأن يكون الخعملية اإلصـــــالح على نحو يفضـــــي إلى تعزيز اإل

ــالم، والحيـــاة السياسلحيوية إلى الذي يتبناه ذا تأثير قادر على إعادة ا ــة السـ سطينية، وأن الفل يةعمليـ
لى تهدئة الوصول إ تقود المقبولية التي يحظاها إن لم يكن إلى حل الصـراع مع إسـرائيل فعلى األقل

 .(3)شاملة تعيد األوضاع إلى ما كانت عليس قبل اندالع االنتفاضة
 

 عباس على رأس الهرم القيادي الفلســــطيني يحملوعلى الصــــعيد الدولي فإن وجود محمود          
 ا التباين ـــــــسيم عرفات، والــــــر س وبين ياســــــــة بينــــــــي، وأهمها تباين السمات القياديـــــة من المعانــــــجمل

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 مركز األهرام للدراسات السياسية ( عسيلة، صبحي، فلسطين بعد عرفات، تحديات اإلصالح والتسوية، 1)

 .12، ص121، كراسات استراتيجية، العدد واالستراتيجية     
   http://www.acpss.ahram.org.eg/ahram/2001/1/1/SP2K32.HTM%202005 

 .12، صنفسس سابقالمرجع ال( 0)
 ية مركز األهرام للدراسات السياس( التقرير االستراتيجي العربي، الفلسطينيون، ضرورات اإلصالح وقيوده، 3)

  http://acpss.ahram.org.eg/ahram/2001/1/1/SB2K32.HTM .0222 – 0220 واالستراتيجية    
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 كليهما من حيثيظهر بوضــــــــوح في األداء والتوجهات الســــــــياســــــــية، واختالط األولويات لدى الذي 
لتعاطي مع الصراع، وهو ما يؤشر إلى عودة العملية السلمية إلى برنامج السلطة السياسي. ا آليـــــات
ــــــــــــــت نفسس المازن يدعم النهج القائم على التعاطي السـلمي  فأبو  هجنمع الصراع، ويعار  في الوقـ

 .(1)العسكري في المقاومة
 

 ى المقبولية التي يحظى بها أبو مازن لدى األوســـــــــــــــاطكما أن ما يميز هذا التغيير هو مد         

ــــــــــــــطيني« اعتداال»الدولية والعربية  كونس يبدي  ــــــــــــــراع الفلسـ ــــــــــــــل الصـ  في توجهاتس السياسية تجاه حـ

ـــــــــــــــــــا« متطرفة»اإلســـــرائيلي، وال يتبنى مواقط وأفكارا    أو ذات أبعاد آيديولوجية معينة، ولكونس أيضـــــــ

ــــــــــــفتسمن الشخصيات الفلسطينية التي ع ون  ــــــــــــالم. إذ إن فلسـ  ل عليها لكي تكون شريكة في صنع السـ

 السـياسية تقوم على أن النضال المسلح ليس هو الطريق لحل القضية الفلسطينية، وأن هذا الحـــــــــــــــل

ســــــرائيل، وعلى الفلســــــطينيين أن يدفعوا إلى أقصــــــى ما يمكن إلســــــرائيل أن تعطيس لهم،  بيد أمريكا وا 

 .(0)ثم يطوروه في المستقبل البعيد
 

 جاء الموقط األمريكي من إجراء انتخابات رئاســية مختلفا عما كان عليس إبــــــــــــــــان وجــــــــــــــــود         

ــــــــــــؤدي إجـــــــــــــراء ــــــــــــا مـــــــــــــن أن يـ ــــــــــــل تخوفـ  ياسر عرفات، ففي تلا الفترة كانت اإلدارة األمريكية تحمـ

عطائس شـــرعية جديدة في الســـيطرة عل ــــــــــــــــاالنتخابات الرئاســـية إلى إعادة انتخاب ياســـر عرفات، وا   ىـ

ـــــــــــراء ـــــــــــدت إجـ ـــــــــــة أيـ ـــــــــــاإلدارة األمريكيـ ـــــــــــس، فـ  السلطة الفلسطينية. إال أن ذلا الموقط تغير بعد وفاتـ

ــــــــــــــــإن  االنتخابات الرئاســـية، والســـيما أن أغلب االســـتطالعات رجحت فوز أبو مازن فيها، وبالتالي فـ

 التأييــــــــــــــــــــدهذا اإلجراء ســـــوط يعطي أبو مازن شـــــرعية، ويقوي موقعس القيادي. ولعل مؤشـــــرات هذا 

ــــــــــــــــــدأت  أتت في اتجاهين، األول: ســـــعي اإلدارة األمريكية الســـــتئناط الزيارات الدبلوماســـــية، والتي بـ

لطة للس ، والثاني في استئناط المساعدات الماليـة المباشـرة2004بزيارة كولن باول في تشرين الثاني 
توجهات  ا ظهــــــــــــــرتمـــــــــــــن هندعم العملية االنتخابية.  الفلسطينية والتي جاءت في بدايتها في سبيل

 جــديــدة في تعــامــل اإلدارة األمريكيــة مع القيــادة الفلســــــــــــــطينيــة، من حيــث تغيير صــــــــــــــيغــة تعــاطيهــا

 .(3)معها على اعتبار أن هذه القيادة معروفة بواقعية نهجها السياسي، ورغبتها في حل الصراع
 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

1) Youngs, Tim: The Middle East Peace Process: Prospects After The Palestinian  ) 

     Presidential Elections. house of common. Research Paper. 05/29, MARCH 2005.   
                                                                                        Page  44-46.           

 .مرجع سابق ،ضرورات اإلصالح وقيودهالتقرير االستراتيجي العربي، الفلسطينيون،  (2)
 .6، ص2005، 156د العدالدولية، مجلة السياسة ( أحمد، سيد أحمد، القوى السياسية الفلسطينية واالنتخابات، 3)
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ـــــــــــــــــــة، وأعالقة الفلســــــطينية ويرى الباحث أن هذه الوضــــــعية حّركت جمود الع           ادتاألمريكيـ

 القضـــــــــــية الفلســـــــــــطينية إلى واجهة االهتمام، فزوال عقبة الرئيس عرفات، وانتخاب أبي مازن، يكون

ـــــــــــــــت  جزءا  ال بأس بس من الحجج األمريكية والدولية لعدم اســتئناط عملية التســوية الســياســية قد انتهـ

ــــــــــــــــرهالعتبارات التطورات الجديدة، والســـيما أنها جاءت بشـــخصـــية تحظى بقب ــــــــــــــــا يظهـ  ول دولي، لمـ

 نهجس الســـــياســـــي وفلســـــفتس. هنا رأت اإلدارة األمريكية أن هذه المتغيرات تســـــمح بإعادة التركيز على

االعتقاد  نارطة الطريق. علـى هـذا األسـاس كالملط الفلسطيني في سبيل الدفع نحو تطبيق بنود خا
خارطة  من تنفيــــــــــــــــــذوالمضــــي ضــــابها أن أبا مازن هو الشــــخص القادر على إعادة األمور إلى نصــــ

 الطريق.
 

 ساسي الفلسطيني فمثلس دخول حركة حمما التطور الثاني الذي طرأ على المشهد السياأ         
 المرحلي في أجهزة السـلطة الفلسـطينية وصـوال إلى دخولها في نسـيج النظام السـياسـي الفلســــــــــــــــطيني

 المحلية، وحصــــلت على نســــبة أصــــوات عالية فيككل  إذ بدأت الحركة بالمشــــاركة في االنتخابات 

ــــــــــاءت بهـــــــــــاالمحليةدوائر مختلفة مكنتها من تشكيل مجالسها  ــــــــــة التـــــــــــي جـ ــــــــــى النتيجـ  . وبالنظر إلـ

 دخلت حماس النظام السـياسـي الفلسطيني بأغلبية األصوات التي 2006 االنتخابات التشـريعية عام 

ــــــــــــــــذهحصـــلت عليها، وأصـــبحت فيما بعد القوة المســـيطرة   على الحكومة الفلســـطينية العاشـــرة. إزاء هـ

ــــــــــــــــوز  التطورات فرضـــت خارطة جديدة للقوى في الســـاحة الســـياســـية الفلســـطينية، إذ بدأ ينظر إلى فـ

ـــــــــي ـــــــــر فـ ـــــــــي، وتغيـ  حماس على أنس تغيير في النظام السياسي بما يعنيس من تغير في النهج السياسـ
ــــــــــــــاتمجمل األهداط التي قامت عليها السلطة الفلسطيني  ة، وما يقتضيس من إعادة تعريـــــــــــــــط سياسـ

ــــــــــــــوطا ــــــــــــــايير والخطـ  لسلطة الفلسطينية على الصعيدين اإلقليمي والدولي، باإلضافة إلى تحديد المعـ

 .(1)الحمراء فيما يخّص العالقة مع إسرائيل
 بدء تمثل فير عرفات ــــاة ياســــة عقب وفــــــــيمكن القول إن أبرز ما طرأ من تحوالت سياسي         

 ي النظام السياسي الفلسطيني، بـدأت بـإجراء انتخابـاتــــــالحات فـــــــة من اإلصــــــــة إجراء جملـــــــالسلط

 رحيل ســــــــذي تركـــــــــــرئاسية، بالرغم من أن الدافع األكبر الذي عجل بإجرائها كان الفراغ الدســتوري ال
هذه  يـــوثان (.1)ة الطريـقـــــــــة لبنود خارطـــــــــي كونها جاءت أيضا استجابـــــــــــعرفات، إال أن ذلا ال ينف

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
(1) Mishal, Shaul: Hamas: The Agony of Victory. Jaffee Center for Strategic studies.      

Strategic Assessment. Volume 9. No. 1 April 2006. available at:                                 

                              http://www.tau.ac.il/jcss/sa/V9nIp3Mishal.html.  

 

ـــــــــــــي للبحوث  ،6004 – 6006 العملية االنتخابية الفلسطينية ( عو ، طالب،2) ـــــــــــــز الفلسطينـ ـــــــــــــةالمركـ  السياسيـ
   www.pcpsr.org/arabic/domestic/books/2004/talebawad.pdf .2004      والمسحية، رام اهلل
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المجلس  المظاهر كان إجراء انتخابات محلية شملت البلديات، والمجالس القروية، وآخرها انتخابـات

 حماس، التي، بمشاركة أغلب الفصائل الفلسطينية، وأبرزها حركة 2006التشريعي عام 
. لنتائج هذه (1)من إجمالي مقاعد المجلس التشريعي  %56مقعد، ما يعادل  74تمكنت من الفوز بـ 

لقوى داخلس، ا الممارسات، بدا واضحا أن النظام السياسي الفلسطيني يتجس نحو التغيير في مـوازين
الحكومة. أهمية و    الرئاسةوظهور التنافر الحاد في البرنامجين السياسيين لكل من مكوناتس األساسية
ي سوط الفلسطيني، والت هذا الحدث يكمن في آثاره على السياسة األمريكيـة تجـاه النظـام السياسي

جـراءات السياسـة األمريكية تجاه النظام السياسي  يخو  الباحث في تفاعالت أهداط ومواقـط وا 
 ومراميها. عادهاالفلسطيني من خالل تحليل هذه العناصر الثالثة، وقراءة أب

 
 ينيا ذاطنتخابيتين قد أفرزت نظاما  سياسيا فلسيمكن االستنتاج أن حصيلة العمليتين اال         

ستئناط ا برنامجين مختلفين ومتنافرين، األول يتوافق مع المتطلبات الدولية، ويضع فـي سـلم أولوياتـس
 مفاوضات السالم، والتعاون مع األطراط الدولية في سبيل تطبيق بنود خارطة الطريق،

أتي ت وهذا البرنامج يلتقي مع المطالب األمريكية التي وضعتها أساسا ألي عملية إصالح وهـو أن
لتي أبرمتها ا بقيادة فلسطينية معتدلة التوجهات واألهداط. والثاني يتميز برفضس لالتفاقات السياسـية

هو ما العنط. و  منظمة التحرير، ورفضس التعاطي مع الشروط الدولية باالعتراط بإسـرائيل ونبـذ
 .يتعار  مع تصورات الواليات المتحدة لمخرجات عملية اإلصالح

بعد انتخاب أبي مازن، دفعت اإلدارة األمريكية نحو استثمار هذا التطـور فـي سبيل تحقيق           
سياسية وأمنية في مسار القضية الفلسطينية تؤدي إلى استئناط العملية السلمية من جهة، أهداٍط 

واحتواء التنظيمات الفلسطينية المسلحة من جهة أخرى. لذلا نرى أن التحرا األمريكـي تجاه القضية 
 الفلسطينية انصب في مسارين رئيسيين:

ــي طالمـــا كانتفي المسار األول وجدت اإلدارة األمريكية ن          ؤخر ت فسها أمام زوال العقبة التـ
ـــــات هو ـــــاب عرفـ لحل، وهو ا دفعها للعملية السلمية، فكان لزاما عليها أن تثبت صدق مقولتها أن غيـ

لفلسطيني، التاريخ ا ما عبر عنس الرئيس جورج بوش حين اعتبر وفاة ياسر عرفات منعطفا مهمـا  فـي
 ولـــــــــــة مستقلــــــةقيام د يــــــلشعب الفلسطيني، وتحقيق تطلعاتس فـواألمل في أن يجلب ذلا المستقبل ل

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 ة األولى من انتخابات البلديات لج المرحللات الناخبين وفق نتائلة التجاهلدراسة تحليلي( الحمد، جواد، 1)

 2005 مركز دراسات الشرق األوسط. عمان ،الضفة الغربية الفلسطينية فلي     
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رحلة الفلسطينيين لتجاوز م تسارع التحرا األمريكي بشكل واضح بعـد ذلـا نحـو دعـم. (1)وديمقراطية

لطة، مازن من االســتمرار بالســ ما بعد عرفات، وملء الفراغ الســياســي الذي تركس رحيلس، وتمكين أبو
 ســـياســـيا بإظهار الخطاب األمريكي االمؤســـســـاتي. ت رجم ذل ح، والبناءوالتعجيل في مســـألة اإلصـــال

طينية وأخذت العالقة األمريكية الفلس ثقتس بقدرة أبي مازن على العمل إلعادة الحياة للعملية السلمية،
 التي جمعت الرئيس األمريكي مع أبي اءاتالتواصـــــــل الدبلوماســـــــي من خالل اللقتتجس نحو تكثيط 

ـــــــــــــــــينكونداليزا رايي واشــــنطن، وزيارات مازن ف ي مهمة لتول " وليم وورد" الجنرال المتقاعد  س، وتعيـ
سـرائيل  .(0)مراقبة األوضاع في الضفة وغزة وا 

 
يأت الدعم الدبلوماســــي من اإلدارة األمريكية وحدها، بل جاء أيضــــا من قبل الكونجرس لم          
في وجود أبو مازن في الســــــــلطة  أىالذي أشــــــــاد باألجواء التي عقدت فيها االنتخابات، ور  األمريكي
 ط أنالرغم من هذا اإلطراء، إال أن ذلا لم ي خلعودة األمل بإطالق عملية الســـــــالم. وعلى  ةفرصـــــــ

العسكرية،  تاها مسـؤولية الـتخلص مـن التنظيمالكونجرس وضع أبو مازن في فترة اختبار يتحمل في
ثبات القدرة على ذلا، والمضـــي في إصـــالح ليس في الضـــغط ع يســـطينية، وهو ما يعنالســـلطة الفل وا 

 .(3)سبيل تعجيل وتيرة اإلصالح
 

، 2005فتح ذلا األبواب أمام تقديم مساعدات مالية للسلطة الفلسطينية، ففي السنة المالية          
زادت اإلدارة األمريكية والكونغرس المســــاعدات االقتصــــادية المقدمة للســــلطة الفلســــطينية، من خالل 

ـــادية التــــي تم تخصيصها في رفع قيمة  ـــة المســــاعدات االقتصـ عادة برمجـ المخصصات اإلضافية، وا 
ســـنوات ســـابقة. كما اســــتخدم الرئيس األمريكي صـــالحياتس من أجل توفير خمســــــــــــــــــــــين مليون دوالر 

         اـــعهة وضــــــأمريكي كمساعدات مباشرة للسلطة لدعم جهود اإلصالح وحفــظ األمن، في مسعى لتقوي
في الساحة الفلسطينية. وأعادت كذلا برمجة مســــاعداتها بقيمة خمسة وسبعين مليون دوالر أمريكي 

 جاءت فــــــي (. من الواضـح أن هذه التوجهات1)0222لصناديق الدعم االقتصادي الفلسطيني لعام 
 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 ، موقع 11/11/0224، جورج بوش حول وفاة الرئيس ياسر عرفات ورد في بيان الرئيس األمريكي (1)

       BBC  
   .11، مرجع سابق، صالقوى السياسية الفلسطينية( أحمد، سيد أحمد، 0)
(3 )Congressional record: Commending the result of the Palestinian presidential 

elections,February,01,2005.       
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ــــي وخدعم أبي م سياق ــــول داخلـ ــــى قبـ ومساعدتس على االستمرار في قضايا  ارجي،ازن للحصول علـ

ثبات قدراتس في مواجهة قضايا أساس«حاإلصـال» ت على الساحة الفلسطينية الداخلية، كاالنفال ية، وا 
 .األمني، والركود االقتصادي

 
 الضغط األمريكي إلحياء عملية السالم

 
 األمريكية بعد ذلا في اتجاه إعادة إحياء العملية الســـــلمية، والتركيز علىضـــــغطت اإلدارة          

ــــــــــــــة السالمسـار السـياسـي الفلسـطيني. كان االعتقاد أن إطالق   م،المسـار سـياسي جّدي يحيي عمليـ
 ســوط يدعم برنامج أبي مازن الســياســي، ويعطي الســلطة الفلســطينية أ فقا يقو  خيار حلها. وجليا  

تباط. الر ا اطبيق خطة خارطة الطريق بعـد عملية فألمريكي سوط ينصب على تظهر أن التركيز ا
لقاءات صــبت في  رب بين الفلســطينيين واإلســرائيليين عبعى إلى التقريلذا كان التوجس األمريكي يســ

د ذلا على أمل أن يقو  ة،نهما، بدأت في شرم الشــــــــــيخ والعقبإطار خطوات بناء الثقة وحسن النية بي
يســـــــيطر على األوضـــــــاع  يوتهيئة األجواء المناســـــــبة ألبي مازن لك عمال العســـــــكرية،إلى وقط األ

مريكية تعاملت اإلدارة األ. وهنا الداخلية، ومســـاعدتس على كســـب التأييد الشـــعبي لبرنامجس الســـياســـي
ط كافة خارطة الطريق، وتكيي ة، باعتبارها خطوة أولى لتنفيذ خطمع خطة فا االرتباط اإلســــــرائيلية

 الطريق، وخصـوصا أن واشنطن ات اإلسـرائيلية أحادية الجانب مع المسـار الذي تبنتس خارطةالخطو 
ــــــــــــــذه  وأنس خطوة على طريق السالم. وهي  ة،الخطكانت ترى أن االنسحاب اإلسرائيلي يتوافق مع هـ

 وليضمن اإلطار الذي حدده المجتمع الد يرالمستقبلية تسمحاولة أيضا إلبقاء الخطوات اإلسرائيلية 
إظهاره حينما أصرت أن تجدد إسرائيل التزامها  اإلدارة األمريكيـــــة في خارطة الطريق، وهو ما أرادت

ــبخطة خارط باعتبارها الخطة الوحيدة على طاولة المفاوضات. حتى ال ي ظهر ذلا تخلي  ريقـــة الطـ
باتجاه  لتقدمالواليات المتحدة والمجتمع الدولي عنها، ما ســـــــوط يشـــــــكا بمصـــــــداقيتها ونواياها نحو ا

 .(0)الحل الدائم للصراع الفلسطيني اإلسرائيلي
 

حا م وال يخفى أن التوجس اإلسـرائيلي نحو تطبيق خطة الفصــل وضــع الســلطة الفلســطينية أمام     
وأساس ذلا،  .إثبات الذات للمجتمع الدولي، وقدرتها على إدارة المناطق التي تنسحب منهـــا إســـرائيل

نعــــاشأن القــــدر الــــذي تتمكن   فيــــس الســــــــــــــلطــــة الفلســــــــــــــطينيــــة من تثبيــــت أقــــدامهــــا في القطــــاع، وا 

 
 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

     (1) Congressional record. May 11, 2006.                                                                                 

(2) Bart, Roni: New (Im)Balances: American Policy after the Disengagement. Strategic 

      Assessment. Jaffee Center for Strategic Studies. Volume 8. No. 2 August 2005.     
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ــــــــــــــــيرةإلى المســـالحياة االقتصـــادية فيس، والســـيطرة األمنية عليس، هو القدر الذي ســـوط يدعم العودة   ـ

مكن ي السلمية. فاالنسحاب من غزة اعتبر اختبارا للسلطة والمجتمع الفلسطيني إلقامة نظـــام سياســـي
 على أســــــــــاســــــــــس الحكم على مدى قدرة هذا النظام من إحكام الســــــــــيطرة على األوضــــــــــاع األمنية في

مكانية أن يمتد إلى الضـــــفة الغربية. هنا أرادت الواليات المتحدة إنجا ــــــــــــــــــلطةغزة، وا   ح خطوات الســــــ

ــــــــــــــــل  في هذا الســـياق، وتكثيط الجهود لتمكينها من ضـــمان ســـيطرتها على األوضـــاع في غزة، وعمـ

ــــــــــــحاب ــــــــــــتثمار االنسـ  الكونجرس األمريكي على الدفع في هذا االتجاه، لكي ال يتيح ذلا لحماس اسـ

ــع لذلا سعت اإلدارة األمريكية مع .اإلسرائيلي في صالحها، وتصويره إنجاز للمقاومة الدولي  المجتمـ
عداد الســــــــــلطة ومؤســــــــــســـــــــــاتها إلدارة  إلى إعطاء ثقل لتهيئة األجواء المناســــــــــبة لعملية الفصــــــــــل، وا 

 الواقع الجديد الذي ســـــوط يتركس تنفيذ خطة الفصـــــل. لذلا كانت الدعوة لمؤتمر لندن لدعم الســـــلطة

 لسياســـــــــــــــي للســـــــــــــــلطةالفلسطينية منسجمة مع ذلا، إذ جاء المؤتمر كمحاولة لحشد الدعم المادي وا

ـــــــــــــــالح ـــــــــــــــالي إلصـــ  الفلســطينية من خالل مشــاركة دولية واســعة، خصــص لبحث ســبل توفير دعم مـ

قامة مشاريع مـــــن شــــــأنها أن عادة بناء مؤسساتها األمنية، واالقتصادية، واإلدارية، وا  تقود  السلطة، وا 
شــــعار المواطن بتحقيق إ نجاز اإلصــــالحات المطلوبة، وا   حياتيس نجــــــــــــــــــازاتإلى إنعاش االقتصــــاد وا 

 .(1)إسرائيلملموسة على أر  الواقع، والسيما في المناطق التي تنسحب منها 
 

 ةة أن بناء فلسطين كدولة ديمقراطيانطلق مؤتمر لندن لدعم السلطة الفلسطينية من حقيق         
 .اعيتمجنمية االقتصـــــــادية، والرفاه االيتطلب معالجة أربعة تحديات أســـــــاســـــــية: األمن، والحكم، والت

ولكي تنجح أي مفاوضات مستقبلية، فإنس يتعين تعزيز المؤسسات الفلسطينية، ودعم أبو مـازن على 
ــــــــــــــــن ســـيطرة ، إســـرائيل الصـــعيدين الدولي والداخلي. نظرت اإلدارة األمريكية إلى خروج قطاع غزة مـ

المســـــاحة،  هذهن التغلب على التحديات األربعة فرصـــــة لترا مســـــاحة للفلســـــطينيين إلدارة الحكم، وأ
ــــذا فــــإن نجــــاح الســــــــــــــلطــــة في  ســــــــــــــوط يعجــــل من تنفيــــذ خــــارطــــة الطريق بمراحلهــــا المختلفــــة. ل

ـــــــــــــــي،  إدارة األراضــي التي تنســحب منها إســرائيل، وجعلها نموذجا للحكم الصــالح، واالســتتباب األمنـ
لشعبي ا واالنتعاش االقتصادي، سوط يوفر أساسا لبناء مؤسسات الدولة مستقبال ، ويقـوي مـن الـدعم

ـــــــــــــلحة-كون ذلا ظهر عمليا في غزة  -ألبي مازن ونهجس   التوجهات ، وبالتالي يصب فــــــــــــــي مصـ
ـــــــــــــــــــــــــــــذه ــــــــــــــــــــــــــــتثمــار هـ  األمريكيــة نحو تطبيق خــارطــة الطريق. لــذلــا أرادت اإلدارة األمريكيــة اســـــــــــــــ

 المسـاعي في سـبيل تمهيد الطريق أمام استئناط عملية السالم، وأن تكون الخطوات التي اتخـــــــــــــــذها

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

   Congressional record. July 28, 2005.                                                                           (2) 
 



90 

 

 

 

 انصــبت الجهود على تحريا المســاعدات الدولية وحشــدها. (1)المؤتمر ممهدة إلنشــاء دولة فلســطينية
ــــــالي الذي أق سياق تمكين السلطة الفلسطينية من إدارة قطاعفي  المؤتمر  هر غزة، واستثمار الدعم المـ

عطــــــــــــــــــــــــــــــاء زخمليـــار دوالر في تعزيز خطواتهــا في  2.1البــالغ  ر يكب ممجـــاالت الحكم، األمن، وا 
المدى،  ةير وصا  فيما يتعلـــــــــــــــق باألولويـــــــــــــــات قصلنشاطاتهما في مجاالت التنمية االقتصادية، وخص
سطينية، الفل اتت العملية الالزمة لتقوية المؤسـسكاسـتقرار مرحلة ما بعد االنسـحاب، ووضـع الخطوا

ـــــ ـــــة، كاإلسـ ـــــة، والتعلــــــيم، والصوتشديد االهتمام بالقضايا اإلنمائيـ عامة. والخدمات ال حة،كان، والتغذيـ
ــــــــــــــن خالل تقوهي األمور التي تسـتخدمه والخدمات  المساعدات دما حماس لكسب الدعم الشعبي، مـ
ا في الوقت أبقت على دوره سؤسـسات السلطة عن الوفاء بذلا. وفي نفللمواطنين، مقابل ضـعط م
 .(0)ى بناء األجهزة األمنية وهيكلتهامجال األمن، واإلشراط عل

 
 نعادة االعتبار للعملية الســـــلمية عمن جانب آخر، ال تنفصـــــل أهمية التحرا األمريكي إل         

ــــــــــــــــي األداءما تواجهس الســـيا  ســـة األمريكية في محاور شـــرق أوســـطية أخرى، فيعكس ذلا بشـــكل جلـ

 الســــياســــي األمريكي، والظروط التي تمر بها ســــياســــتها في المنطقة، من حيث وقوعها في إخفاقات
 على صـــــــعيد األوضـــــــاع في العراق، وتزايد وتيرة العنط واســـــــتهداط القوات األمريكية، إضـــــــافة إلى

ـــــــــــــــــــــتحكم االختراق اإليراني  لقواعد اللعبة في العراق، والتي أمســـــــت طرفا يحرا األوضـــــــاع فيها، ويـ
 بمخرجاتها ونتائجها. فتأتي عملية السـالم على أمل أن يحدث ذلا اختراقا في هذا المسار بشـــــــــــــــكل

ـــــــــــــــــس  يؤدي الســــتثماره ســــياســــيا من قبل الواليات المتحدة في المنطقة، وهو ما يمكن أن يلقي بتأثيراتـ

ألمور فيس، بما في ذلا الحرب على اإلرهاب، وتعزيز الديمقراطية. ولعل هـذا التوجس على مجريات ا
هاميلتون، الذي دعا اإلدارة األمريكية إلى ضــــرورة التحرا على المســــار  -أظهر أهميتس تقرير بيكر

ذا ه الفلســـــــطيني اإلســـــــرائيلي، والعمل على التوصـــــــل إلى اتفاق ســـــــالم قائم على حل الدولتين، كون
ـــــــــــــا إذا استطاعت اإلدارة األمريكية أن اإلج راء من الممكن أن ينعكس على أمن المنطقة، وخصوصـ

 (.1تدفع المسارين السوري واللبناني إلى طاولة المفاوضات مع إسرائيل)
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

(1) See conclusion of the London meeting on supporting the Palestinian authority.       

 March 2005. available online at:                                                                                                                                   
(2) Lerman, Eran: The Primacy of Regional Transformation: US Strategy in 

the                      PostDisengagement Era. Strategic Assessment. Jaffee Center for 

Strategic                                Studies.Volume 8. No 2, August 2005. Available online  
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 2002عام  الفلسطيني: السياسة األمريكية الخارجية تجاه االنقسام الثانيالمبحث 
 

هذا المبحث الســياســة األمريكية تجاه حكومة حماس وتجاه حكومة الوحدة الوطنية ط الباحث تناول 
، والســــــياســــــة األمريكية نحو ســــــقوط قطاع غزة بيد حماس، وموقط هذه الســــــياســــــة تجاه 0227عام 

 حكومة الطوارىء.
 
 سياسة الواليات المتحدة تجاه حكومة حمار -0
 

من الوسائل التي اتخذتها الواليات المتحدة تجاه حماس بعد وصولها للحكم، فر  حصار          
كانون  02ســـــياســـــي خارجي عليها، فمجرد وصـــــول حماس إلى الســـــلطة، من خالل االنتخابات في 

، وقيامها بتشـــكيل الحكومة، فرضـــت الواليات المتحدة حصـــارا ســـياســـيا شـــامال، هدفت 0222الثاني 
إفشــــال الخط الســــياســــي الذي تنتهجس الحركة، فحذرت اإلدارة األمريكية عقب ظهور نتائج  ئسمن ورا

 .(0)االنتخابات التشريعية، من مشاركة أعضاء من حماس في أي حكومة
 

لذلا فرضــــت اإلدارة األمريكية على حماس، مقاطعة ســــياســــية شــــملت عدم االعتراط بها،          
وقطع التواصـــــل، ورف  اســـــتقبال أي مســـــئول محســـــوب عليها، في حين أن المســـــئولين األمريكيين 

واتضــــح ذلا جليا من  الزيارة التي ، (3)هكانوا يشــــيدون بســــياســــة محمود عباس ومواقفس وحســــن نوايا
، والتي كان ضــــمن أجندتها الرئيســــة 0222بها كوندليزا رايس إلى المنطقة في تشــــرين الثاني قامت 

على الصـــعيد الفلســـطيني بث روح الفرقة بين حركتي فتح وحماس، من خالل نســـفها لبرامج حكومة 
 الوحدة الوطنية، التي اتفق عليها بين الرئيس محمود عباس " أبو مازن " ورئيس الوزراء " إسماعيل 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 (1) Baker, James & Lee H. Hamilton: The Iraq Study Group Report. Working Group  

     announced by the U.S Congress and organized by the United States Institute of Peace. 

December, 2006. Page: 39.                                                                                    
 ، مرجع سابق، فلسطين بين حكومة حمار وسلطة فتح، الرؤية اإلسرائيلية لفوز حمار عماد، ( جاد،0)

 .112ص     
 "، ألقيت في  ات والتحدياتالعالقات األوروبية العربية ل الصعوبفرنسوا بورجا، محاضرة بعنوان: "  (3)

 .09/1/0227المركز اليمني للدراسات االستراتيجية بتاريخ     
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 ، والعمل علــــــــــى فر  األجندة األمريكيـــــــــــة، بهــــــــدط تشكيل حكومة تتفق مع التصورات(1)هنيـــــــــــــة 

والضوابط األمريكية اإلسرائيلية، فيما اعتبرت اإلدارة األمريكية تلا الزيارة دعما كبيرا لرئيس السلطة 
إســـــماعيل هنية، والتي تواجس حصـــــارا  يرأســـــها التيحكومة الالفلســـــطينية محمود عباس في مواجهة 

 .(0)وعزال دوليا
 

إذن في تلــا الفترة كــان ال بــد من اتخــاذ خطوات جــادة، تعيــد األمور إلى نصـــــــــــــــابهــا، منع          
االبتعاد ولو جزئيا عن التجاذبات الدولية، من أجل الوصـــول إلى صـــيغ معينة تنهي حالة الحصــــار 

ثيقة و  التي مارســـــــــتها اإلدارة األمريكية والمجتمع الدولي تجاه الفلســـــــــطينيين، وكانت بدايات ذلا في
، وعلى الرغم من طرح (3)الوفاق التي أطلقها األســـــرى الفلســـــطينيون من داخل الســـــجون اإلســـــرائيلية

ب الضغوط التي بسب الوثيقة للنقاش والحوار، فإنس لم يتم التوصل إلى صيغة نهائية بهذا الخصوص
، وظل اسمود عبمارستها السياسة الخارجية األمريكية على السلطة الوطنية وعلى رأسها الرئيس مح

الحصـار األمريكي ومن وراءه الدولي مفروضـا على الفلسطينيين، بهدط الضغط عليهم بشكل عام، 
 .(4)وليس حماس فقط، للوصول إلى أهداط إسرائيل

 
هذا الضـــــــغط األمريكي على الطرفين، مؤســـــــســـــــة الرئاســـــــة من خالل الدعم المقدم للرئيس          

ئاســـــة الوزراء من خالل فر  حصـــــار ســـــياســـــي ومالي محمود عباس، والضـــــغط على مؤســـــســـــة ر 
ر من ـــــــــودبلوماسي خانق تجاهها، وتر األمور في الشارع الفلسطيني، فعانى الفلسطينيون بشكل كبي

هذا الحصار، ألن األراضي الفلسطينيـــــة ال تعتمد إال على المساعدات الدوليـــــة، وال تمتلا أي موارد 
أدى إلى بروز اختالط وخالط علني، حول برنامج كل مؤســـســـة،  ، مما(2)أخرى لتغطية هذا العجز

 ة ــــــج حركــــــة الوزراء تمثل برنامـــــــة رئاســـــفمؤسسة الرئاسة تمثل برنامج حركة فتح السياسي، ومؤسس
 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  نع راء إسماعيل هنية، على العمل بشكل جاد لرفع الحصار( كان الرئيس محمود عباس قد اتفق مع رئيس الوز 1)
 قشـــــــــةلمناة وحدة وطنية مقبولة دوليا، وجاء ذلا عقب جوالت من الحوار ـالل تشكيل حكومـالفلسطينيين من خ    
 ماجد، ـــــــــي،كيالروج من مأزق الحصار الدولي ) للمزيد، انظر: ـارا وآليات للخـمبادرة األسرى التي تضمنت أفك    
 .08/9/0222صحيفة الحياة اللبنانية كيالي، ماجد، احتماالت أزمة حكومة الوحدة،     

 .110مرجع سابق، ص ،الموقف األمريكي من قضية الشرق األوسطوآخرون،  حمد،  ( محمود،0)
  المصريةصحيفة الوفد ( عوني الحسيني، هل توقط وثيقة األسرى الصراع بين فتح وحماس، 3)

 .2122، العدد 12/2/0222    
 (. مرجع سابق( لالطالع على بنود الوثيثة ) انظر: عوني الحسيني، 4)
 .128، مرجع سابق، صأوباما ونتنياهو( الحسن، بالل، 1)
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لسالح اى استخدام ـــــا قاد إلـــــي تعميق الفجوة بين الفريقين ممـــــي فــــــألمريكاوساعد الموقط حماس، 
 .(1)واالقتتال الداخلي في نهاية المطاط، بين حركتي فتح وحماس

واسـتطاعت المملكة العربية السعودية دعوة الطرفين إلى حوار عاجل ينهي الفرقة، وهذا ما          
، الذي بموجبس تم تشــــــــــــكيل حكومة وحدة وطنية، بهدط 0227تمخ  عنس اتفاق مكة في شــــــــــــباط 

ســـي الســابق، وهذا الموقط يقودنا إلى دراســـة الموقط األمريكي من حكومة الخروج من المأزق الســيا
 .الوحدة الوطنية، ومقارنة ذلا الموقط مع حكومة حماس، التي تشكلت عقب فوزها في االنتخابات

 
 2002حكومة الوحدة الوطنية  تجاهاإلدارة األمريكية  سياسة -2
 

لقد تزامنت المبادرة الســــــــعودية لرأب الصــــــــدع الفلســــــــطيني مع موقط أمريكي أقل حدة من          
ســـــابقس، رغم أن الواليات المتحدة ما زالت تنظر إلى حماس كخطر في المنطقة، ولم تنتج قلة الحدة 

ة ضــــد يتلا عن تغير في ســـياســــة الواليات المتحدة تجاه حماس ومنهاجها، وما زالت اإلدارة األمريك
ــــــــــة، لكن  وجودها بأي شكل من األشكال، وضد مشاركة أي فريق لحماس في حكومة الوحدة الوطنيـ

ــــــــة  ــــــــة الوضع العربي قليال، وترحيل األزمـ ة ببع  الفلسطينية اإلسرائيليالواليات المتحدة أرادت تهدئـ
بالتالي ، و المســكنات الدبلوماســية، بســبب مأزقها في العراق، ومخططها لضــرب إيران أو محاصــرتها

 .(0)فهي بحاجة لموقط عربي وسعودي داعم ومؤيد لهذه السياسات
 

، وبالرغم من نجاح هذا االتفاق في إخراج 0227شــــــــباط  8تم التوقيع على اتفاق مكة في          
حكومة جديدة، فقد نظرت إليس اإلدارة األمريكية على أنس نكســـــــــــــة التجاهات الســـــــــــــالم في الشـــــــــــــرق 

، ولقد أكد العديد من (3)الخاسر األكبر من اتفاقية مكة وفقا للمصلحة اإلسرائيليةاألوسـط، وأنها هي 
المحللين والمراقبين، أن هذا االتفاق شــــــــــــكل نكســــــــــــة حقيقية لتأثير الواليات المتحدة في المنطقة من 

، ةخالل إصــــــرارها بأن تعترط الحكومة الجديدة بإســــــرائيل، ونبذ العنط، وااللتزام باالتفاقيات الســــــابق
 .(4)التي أشار إليها االتفاق بعبارة أخرى، وهي احترام وليس إلزام

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 .124، صمرجع سابق ،الموقط األمريكي من قضية الشرق األوسطوآخرون،  ، حمد، ( محمود1)
 .128سابق، ص مرجع  ،الستراتيجية األمريكية الجديدة( قاسم، عبد الستار، ا1)
(0 ) Elaine, Shanoon, U.S The Big loser in the Mecca Deal, Time, February p, 2007. 

 .128( المرجع السابق نفسس، ص3)
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ومع إدراا الواليات المتحدة ألبعاد هذه االتفاقية، ومســـــتوى إرادة من يقط خلفها، فقد أعلن          

الناطق باســـــم الخارجية األمريكية " توم كيســـــي " أن الواليات المتحدة ســـــوط تنتظر تشـــــكيل حكومة 
ســــــــــــتمر ط تالوحدة الوطنية، وتدرس أفعالها، وبعدها تعلن عن موقفها، وتقرر بناء عليس، هل ســــــــــــو 

 .(1)العزلة، أم سترفعها عن الحكومة المقبلة
 

وعندما تم اإلعالن عن حكومة الوحدة الوطنية، اســــــتمر الموقط األمريكي على حالس، ولم          
يتغير قيد أنملة، متضــــــــــــــامنا مع الموقط اإلســــــــــــــرائيلي الوحيد، الذي رف  حكومة الوحدة الوطنية، 

م من أن هذه الحكومة شــــــــملت شــــــــخصــــــــيات مســــــــتقلة، وجاءت واعتبرها حكومة إرهابية، على الرغ
ســــــــرائيليا، ولكن  بإجماع فلســـــــطيني، وغاب عنها الكثير من الشــــــــخصــــــــيات غير المرغوبة أمريكيا وا 
ســـرائيل، ال تختلط  الشـــتمالها على بع  الشـــخصـــيات من حماس، فقد اعتبرتها اإلدارة األمريكية وا 

لم يختلط كثيرا عن الموقط األمريكي، فهو  كثيرا عن حكومــــة حمــــاس، كــــذلــــا الموقط األوروبي
 نللفلســـــــــــــطينييمتقارب معس إلى حد كبير، وأعلن االتحاد األوروبي مخططس لتوســـــــــــــيع المســـــــــــــاعدة 

المحتــاجين، من خالل آليــة مؤقتــة، ولكن دون الرجوع للحكومــة، ومن خالل تعــامــل مبــاشــــــــــــــر مع 
 .(0)المستفيد، في إشارة لتجاهل حماس

 
مكن القول، أن اإلدارة األمريكية وبالرغم من ســــــــــــماحها لعقد اتفاق مكة، فإنها لم وبالتالي ي         

تقبل بنتائجس، وظلت تمارس نفس الحصـــــــار الذي فر  على الحكومة التي شـــــــكلتها حماس، عقب 
فالحصــــــــار المالي والســــــــياســــــــي واالقتصــــــــادي ظل  (،3)0222فوزها في االنتخابات التشــــــــريعية عام 

دة الوطنية، باســـــــتثناء بع  الدعم من قبل دول أخرى على اســـــــتحياء، مفروضـــــــا على حكومة الوح
وبالتالي فإن الســياســة األمريكية كانت واضــحة، وال تقبل بأنصــاط الحلول، فإما أن تكون مع اإلدارة 
ما أن تقع تحت وطأة حصــــــــــــــارها أو  األمريكية، وتعلن االلتزام بســــــــــــــياســــــــــــــتها لكي تتعامل معها، وا 

 .(4)ضرباتها
 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 .122 – 122، ص مرجع سابق ،الموقف األمريكي من قضية الشرق األوسط وآخرون، حمد، ( محمود،1)
(0 ) Europeans Warn Abbas on new Govermment, Washington post, February , 2007. 
 .122مرجع سابق، ص ، من قضية الشرق األوسطالموقف األمريكي  محمود، حمد، وآخرون، ،( 3)
 .129مرجع سابق ص  ،الستراتيجية األمريكية الجديدة( قاسم، ، عبد الستار، ا4)
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وهذا األمر هو الذي زاد االحتقان في الشــــــارع الفلســــــطيني بعد اتفاق مكة، وحاولت اإلدارة          

األمريكية ومعها إســــــرائيل إفشــــــال هذا االتفاق بأي شــــــكل، فالتوافق بين حركتي فتح وحماس لم يكن 
 .(1)من مصلحة إسرائيل، فاتبعتا سياسة تفريقية الهدط منها شرو وشق الصط الفلسطيني

 
ظلـت اإلدارة األمريكيـة ثـابتـة على مواقفهـا بعد تشــــــــــــــكيل حكومة الوحدة الوطنية بعد اتفاق          

مكة، وبنت تلا اإلدارة سـياسـتها على أسـاس أن الحكومة الجديدة ما زالت تصـطبغ بصبغة حماس، 
 لوأن رئيس الحكومة وغالبية أعضــائها من حماس، وبالتالي واصــلت ســياســة الحصــار وعدم التعام

، كما بقي موقط االتحاد األوروبي ثابتا على حالس، باســــتثناء بع  الدول التي (0)الدبلوماســــي معها
وبالرغم من أن برنامج الحكومة  .(3)سمحت بنوع من التعامل الدبلوماسي مع حكومة الوحدة الوطنية

عن  حيث أعلنالجديدة يتناغم إلى حد ما مع المطالب الدولية، التي وضعت شرطـا لرفع الحصـار، 
، إال أن (4)الموقعة من قبل المنظمة والسلطة مع إسرائيل برنامج الحكومـة متضمنا احترام االتفاقيات

اإلدارة األمريكية لم تقنع بذلا، وظل حصـارها مفروضـا، بل زاد قسوة عن سابقس، األمر الذي أشعل 
ية من معها اإلدارة األمريكفتيل االنقســـــام الداخلي الفلســـــطيني بشـــــكل علني، فاســـــتطاعت إســـــرائيل و 

خالل ســــــــــــياســــــــــــتها توســــــــــــيع الفجوة بين فتح وحماس، من خالل الدعم الذي أعلنت عنس الســــــــــــلطة 
، وكذلا فإنها أعلنت عن إرســــــال الجنرال " دايتون " (2)الفلســــــطينية فيما يخص األجهزة األمنية فقط

ارة األمريكيــة هــذا الهــدط لتــدريــب وتعزيز قــدرات األجهزة األمنيــة في مواجهــة حمــاس، وأعلنــت اإلد
 .(2)على المأل
 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 .122، صمرجع سابق ،الموقف األمريكي من قضية الشرق األوسط ،وآخرون،حمد، ( محمود، 1)
 .172مرجع سابق، ص، الستراتيجية األمريكية الجديدةعبد الستار، ا، ، ( قاسم0)
 .171، صنفسه سابقالمرجع ال( 3)
 ( تلحمي، أسعد، " بعد حصولس على تأكيد من بوش بأن واشنطن ستقاطع الحكومة الفلسطينية إذا لم تلتزم 4)

 بشروط الرباعية ... شروط أولمرت لالعتراط بحكومة الوحدة تحت سقط القمة الثالثية في القدس"،      
 .12202، العدد 19/0/0227، صحيفة الحياة اللبنانية      

 دد ، العملف األهرام االستراتيجي( غالي، إبراهيم، الموقط الدولي من حكومة الوحدة الوطنية الفلسطينية، 2)
 .30، ص1/4/0227، مؤسسة األهرام، القاهرة 148    

 .172مرجع سابق، ص ،الستراتيجية األمريكية الجديدة( قاسم، عبد الستار، ا2)
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ثمة دور كبير لالستقطاب والتجاذب الكبيرين بين حركتي فتح وحماس، ومحاولة وعليس، فإنس لم يكن 

كل طرط منهما كسر اآلخر، بقدر ما للعوامل الخارجية من تأثير كبير في إفشال االتفاقات السابقة 
 .(1)بينهم، خصوصا اتفاق مكة الذي مهد لتشكيل حكومة الوحدة الوطنية

 
 سقوط القطاع بيد حمار تجاهاإلدارة األمريكية  سياسة -3
 

أعلنت الواليات المتحدة رفضــــــــــــها لما قامت بس حماس في غزة، وشــــــــــــنت اإلدارة األمريكية          
هجوما إعالميا على حماس، معتبرة ما حصــــــــل انقالب على الشــــــــرعية الفلســــــــطينية ومؤســــــــســــــــاتها 

مــة وحركــة، وهــذا ، وبنــاء عليــس، زادة اإلدارة األمريكيــة من حصـــــــــــــــارهــا على حمــاس حكو (0)األمنيــة
 .  (3)الحصار لم يكن فقط اقتصاديا، بل شمل أنواع مختلفة من الحصار السياسي والدبلوماسي

 
ـــة           وأيـــدت اإلدارة األمريكيـــة كـــل اإلجراءات التي اتخـــذهـــا الرئيس محمود عبـــاس، من إقـــال

حكومة الوحدة الوطنية التي ترأســـــــها حماس والمشـــــــكلة وفقا التفاق مكة، وتشـــــــكيل حكومة طوارىء 
برئاسـة سـالم فيا ، تحولت بعد شـهر إلى حكومة تسـيير أعمال، وفي السـياق نفسس، أعلن الرئيس 

اس أن حركة حماس خارجة على القانون، ومنقلبة على الشــــرعية الفلســــطينية، وأصــــدر مجموعة عب
قرارات رئـاســــــــــــــيـة، تجرم قـانونـا كـل من يتعـامـل مع حركـة حماس في ظل وضــــــــــــــعها الجديد، واتخذ 
مجموعة من اإلجراءات التي تهدط إلى تفكيا المؤســــســــات االجتماعية واألهلية التي تشــــرط عليها 

 . (4)أدوات الحركة في االنتشار والحصول على تأييد الفلسطينيينحماس، وتشكل 
        

 سياسة اإلدارة األمريكية نحو حكومة الطوارىء -4
 

تم تشــــــــــكيل حكومة الطوارىء في رام اهلل عقب األحداث الدامية التي شــــــــــهدها قطاع غزة،          
 م راط ودعــــــة الطوارىء باعتــــــحكومي أسفرت عن سيطرة حركة حماس على القطاع، وحظيت ــــــوالت

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 .171، صمرجع سابق ،الستراتيجية األمريكية الجديدةعبد الستار، ا( قاسم، 1)
 ، 12/2/0227، صحيفة الحياة اللبنانية، هل تعلن حماس ميني دولة فلسطينية في قطاع غزة، نصار، سليم( 0)

 .12143العدد     
 .44200، العدد 17/2/0227، صحيفة األهرام المصرية، قراءة في معنى انقالب حماس، عبد العليم، طس( 3)
 ، مؤسسة األهرام،السياسة الدولية، الدور السعودي ... حدود االشتباا مع شأن معقد، أبو طالب، حسن( 4)

 .118، ص0227، 172العدد      
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 فاإلدارة األمريكية على مختلط المستويات الرسمية والدبلوماسية، من الرئيس بوش، (1)دولي سخي
إلى كونداليزا رايس وغيرهم، أكدوا دعمهم الكبير لحكومة الطوارىء ورئيس السلطة الفلسطينية محمود 
عباس، باعتباره وحيد الشرعية الفلسطينية من وجهة نظرهم، وأكدوا عزمهم على فا الحصار عن 

 .(0)الطوارئالفلسطيني خالل حكومة  الشعب

وفي نفس الســــــياق أعلنت إســــــرائيل عن أملها الكبير في تحريا عملية الســــــالم مع حكومة          
الطوارىء، ووافقت على اإلفراج عن عائدات الضرائب الفلسطينية التي تحتجزها إسرائيل منذ وصول 

ألوروبي دعمس لحكومة الطوارىء، وتأكيده ، كما أكد االتحاد ا(3)حماس إلى الســــــــلطة بطلب أمريكي
على شــرعية الرئاســة، إضــافة إلى اعتراط معظم الدول العربية بحكومة الطوارىء وشــرعية الرئاســة، 
وهذا يدل على أن اإلدارة األمريكية هي صـــــاحب القول الفصـــــل في مجريات األحداث الفلســــــطينية، 

، ومن الواليات المتحدة يؤيده جمع كبير من العالموحياة الفلسـطينيين السـياســية الداخلية، ومن تؤيده 
 .(4)ترفضس الواليات المتحدة يرف  من جمع كبير من العالم

إن السياسة األمريكية تجاه الخالفات الداخلية الفلسطينية، أثبتت أنها ال تريد للفلسطينيين          
ط أن كال الفلسطينية نفسها، والمؤس البقاء بل الفناء، ليس بآلة الحرب اإلسرائيلية، بل بآلة الحرب

من فتح وحماس يتحمالن مسئولية ما حصل، وكل منهم لس دور، سواء بعلمس أو بدون علمس في 
 تراجع القضية الفلسطينية إلى الوراء.

ولتعميق الخالط ســــاندت الواليات المتحدة المؤتمر الذي انعقد في شــــرم الشــــيخ لدعم الرئيس عباس 
وحكومتس، إمعانا في عزل دبلوماســــي لحركة حماس، وضــــم هذا المؤتمر الرئيس الفلســــطيني محمود 

  هللعباس ورئيس الوزراء اإلسرائيلي " أيهود أولمرت " والرئيس المصري حسني مبارا، والملا عبد ا
 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 ، صحيفة الحياة اللبنانية، سقوط حل الدولتين في فلسطين وقيام الدول الثالث، الحروب، خالد( 1) 
 .12147، العدد 00/2/0227    

 عدد ، ال00/2/0227، صحيفة الوفد المصرية، القضية الفلسطينية في طريق التصفية، العرب، أحمد( 0)
    2337. 

 .2343، العدد 09/2/0227، صحيفة الوفد المصريةقمة الخائفين في شرم الشيخ،  ،عبد الرزاق، حسين( 3)
  ، العدد18/2/0227، صحيفة األهرام المصرية، وحدة القيادة أم االتحاد من أجل البقاء، سعيد، محمد السيد( 4)

    403 .  
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مستهل اللقاء أعلن وزير الخارجية المصري أحمد أبو الغيط، بأن محور  الثاني عاهل األردن، وفي
 .(1)القمة يتعلق ببناء جديد للثقة بين الفلسطينيين واإلسرائيليين

ولكن على مـا يبـدو فـإن الهدط الرئيس من القمة، هو دعم الرئيس محمود عباس وحكومة          
ــدوليــة التي قطعتهــا الواليــات المتحــدة وبع  الــدول العربيــة، في إطــار  الطوارىء، تــأكيــدا للوعود ال

خطة عملية للرئاسة الفلسطينية عقب سيطرة حماس على غزة، من حيث توفير الدعم الالزم سياسيا 
وماليا للرئيس عباس من أجل تمكينس من المضــي قدما في المفاوضــات الســياســية حتى إقامة الدولة 

ئيس لعقـد انتخــابـات برلمــانيـة مبكرة داخـل األراضــــــــــــــي الفلســــــــــــــطينيـة المســــــــــــــتقلـة، وتهيئــة األمور للر 
، ويأتي هذا الدعم المالي والســـياســي للرئيس عباس من قبل اإلدارة األمريكية، لضـــرب (0)الفلســطينية

سقاط نفوذها في الشارع الفلسطيني  .(3)قوة حماس وا 
 

قامة إلى إ قد يعتقد البع  أن عقد هذه القمة يأتي في ســـــــياق الوصـــــــول إلى حل يفضـــــــي         
الدولة الفلســــــــطينية، ولكن المتحدث باســــــــم وزارة الخارجية اإلســــــــرائيلية عقب المؤتمر أعلن بأنس " ال 
نس على عباس أوال  يمكن التفكير بالمفاوضــــــات، طالما أن الفلســـــــطينيين منقســـــــمون بهذا الشـــــــكل، وا 

لكثير وتقديم اأقصــــى ما تســــتطيع إســــرائيل عباس ب تعمدكســــب دعم هؤالء الذين انتخبوا حماس، و 
من التسهيالت لنجاحس وبسط سيطرتس، ولكن ال يمكن الحديث عن تنازالت طالما أن الرئيس محمود 
عباس عاجز عن تلبية الضـــــــــمانات األمنية إلســـــــــرائيل، وطالما ال يوجد ضـــــــــمان لعدم ســـــــــعيس إلى 

 .(4)المصالحة مع حماس
 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 ، مرجع سابق.قمة الخائفين في شرم الشيخ حسين، الرازق، ( عبد1)
 .171، صمرجع سابق ،الستراتيجية األمريكية الجديدةعبد الستار، ا( قاسم، 0)
 .170، صنفسه سابقالمرجع ال( 3)
 .174مرجع سابق، ص، الستراتيجية األمريكية الجديدة( قاسم، عبد الستار، ا4)
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 : السياسة الخارجية األمريكية تجاه المفاوضات الفلسطينية اإلسرائيلية الثالثالمبحث 
 بعد االنقسام في فترة والية بو  االبن الثانية                 

 
في هذا المبحث إلقاء الضــــــوء على ســــــير المفاوضــــــات الفلســــــطينية واإلســــــرائيلية بعد الباحث حاول 

 األمريكية من هذه المفاوضات.سيطرة حماس على قطاع غزة، وموقط السياسة 
 
 مؤتمر أنابولير -1
  

، في كلية البحرية للواليات المتحدة 0227تشــــــــــــــرين الثـاني  07انعقـد مؤتمر أنـابوليس في          
األمريكيـة في أنـابوليس بواليـة ماريالند، وتم التنظيم والتحضــــــــــــــير للمؤتمر من قبل الواليات المتحدة 

، وســـعت اإلدارة األمريكية من (1)يزا رايس، واســـتمر المؤتمر ليوم واحدبإشـــراط وزيرة الخارجية كوندل
خالل هذا المؤتمر إلى المســـــاعدة في التوصـــــل إلى اتفاقية ســـــالم بين الفلســـــطينيين واإلســــــرائيليين، 
وحاولت إحياء خارطة الطريق، كما ســعت اإلدارة األمريكية حســب تصــريحاتها إلى إنجاح رؤية حل 

 . (0)بوش، وقيام دولة فلسطينية مع نهاية فترة الرئيس بوشالدولتين للرئيس 
 

يات المتحدة عن رغبتها في إنجاح المؤتمر، والعمل من أجل بدء مفاوضـــــــات الوأكدت الو           
مكثفة بين الفلســـطينيين واإلســـرائيليين، وحشـــد الدعم الدولي إلقامة دولة فلســـطينية، لكن هذا الحدث 

ـــــــــــــــــي كان معلنا من ـــــــــــــــــي ال جديد إن لم تمارس الواليات المتحدة األمريكـ ضــــغطا على ذ فترة، وبالتالـ
إسرائيل، فلم يتم تحديد جداول زمنية تتناسق وهذا الهدط لتحقيقس، ولم تصدر رؤية حقيقية، وبالتالي 
لم ينتج ما يســـعد الفلســـطينيين، لرف  الجانب اإلســـرائيلي التطرق وااللتزام بأي جداول زمنية إلقامة 

 .(3)الفلسطينيةالدولة 
 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

(1) http://www.reuters.com/artical/topNews/idaracae5300VX3000VX20090401 

 .17320، العدد 32/11/0227 صحيفة األخبار المصرية، أسرار اجتماع أنابوليس، يوسط، ثناء( 0)
(3) http://www.news.bbc.com.uk/hi/arabic/middle-east-news/news/newsid. 
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ومن الجدير بالذكر، أنس بالرغم من أن المؤتمر يخص الفلســـــطينيين واإلســـــرائيليين، فقد تم          

والهدط من  ( دولة ومؤسسة دولية، ومعظمهم غير ذي صلة بالموضوع مباشرة،42دعوة أكثر من )
وانتهى المؤتمر بإصــــــدار  .(1)الدول العربية غير المرتبطة بالصــــــراع هو التطبيع مع إســــــرائيلدعوة 

بيان مشــــــترا من قبل رئيس الوزراء اإلســــــرائيلي ايهود أولمرت والرئيس الفلســـــــطيني محمود عباس، 
يقضــي ببدء مفاوضــات الحل النهائي، وصــرحت وزيرة الخارجية األمريكية بعد المؤتمر بأن الواليات 

 عامالل ليين والفلســـطينيين خالمتحدة ســـتحاول المســـاعدة في التوصـــل إلى اتفاق ســـالم بين اإلســـرائي
، وأضــافت رايس أن الطرفين وافقا على العمل على إقامة دولة فلســـطينية مســـتقلة نهاية العام 0228
0228(0). 

 
 تعزيز االنقسام الفلسطيني دالالت مؤتمر أنابولير -2
 

، للتباحث 0227منذ إعالن الرئيس األمريكي جورج بوش عن تبنيس عقد مؤتمر في خريط          
حول ســـبل تســـوية للقضـــية وتطبيق رؤيتس المحددة للحل، ممثلة في قيام دولة فلســـطينية مســـتقلة إلى 
جوار إسـرائيل، دار جدل كبير حول معنى اإلعالن عن هذا المؤتمر، بعد سـيطرة حماس على غزة، 

واإلعالن عنس في ذلا ، فقد أرادت اإلدارة األمريكية بهذا المؤتمر (3)واالنقســــام الفلســــطيني الحاصــــل
التوقيت، اســتثمار وتكريس االنقســام الفلســطيني، بحيث يصــبح مجرد قبول الرئيس عباس بالمشــاركة 

مريكية األ في هذا المؤتمر، تكريســــــا لالنقســــــام ما بين الضــــــفة وغزة، وبين فتح وحماس، ألن اإلدارة
ترى في هذا االنقســـــام مبررا لســـــياســـــتها التي تدير الصـــــراع، دون الدخول في تفاصـــــيل الحل، التي 

رادة صادقة  .(4)تتضمن آليات وجداول زمنية وا 
 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 ،171، العدد لسياسة الدوليةمجلة ا، إسرائيل ولقاء أنابوليس، العودة إلى خريطة الطريق، جاد، عماد( 1)
 .122، ص0228مؤسسة األهرام، القاهرة،      

 ، العدد 08/11/0227، صحيفة األخبار المصرية( لالطالع على نص الوثيقة، الوثيقة اإلسرائيلية المشتركة، 0)
    17322. 

      ،19/11/0227 ،المصريةصحيفة األهرام محمد السعيد، العرب واإلسرائيليون واجتماع أنابوليس، إدريس، ( 3)
 .441177العدد     

 ، العدد 02/11/0227، ةللللللللرام المصريلللللللة األهللللصحيف( هويدي، فهمي، توريط العرب وابتزاز الفلسطينيين، 4)
    44178. 
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لكن اإلدارة األمريكية ومعها إسـرائيل، ال يسعيان إلى الحل بقدر إعطاء مسكنات الستمرار          

الحال على ما هو عليس، واعتبر " يراه ميكائيل " الباحث بالمعهد الفرنســــي للدراســــات االســــتراتيجية، 
الداخلي  ينيأن بوش يسـتهدط الهيمنة على منطقة الشـرق األوسـط، من خالل تعميق الشـرو الفلسط

حداث انشقاق داخل الساحة اإلقليمية، وذلا بموجب نظرية الفوضى   .(1)الخالقة وا 
 

ــــــــــــــ ( أن المجتمع عندما يصـل إلى أقصـى درجات الفوضى المتمثلة في 1434وقد ذكر ) الفراج،  هـ
راقة الدماء، أو إشـــاعة أكبر قدر ممكن من الخوط لدى الجماهير، فإنس يصــــبح من  العنط الهائل وا 

. وال شــــا أن الفوضــــى الخالقة تخدم (0)الممكن بناؤه منن جديد بهوية جديدة تحترم مصــــالح الجميع
مصــــــالح القوى المتنفذة من خالل مســــــاهمتها في خلق الطائفية التي تقوم في النهاية بتقســــــيم الدول 

 .(0)وبالتالي إضعافها، وكذلا من خالل تسهيل عملية التدخل العسكري الخارجي للقوى المتنفذة
 

ومهما يكن من أمر، فإن التوقيت الذي أعلن فيس عن المؤتمر، فيس داللة واضـحة على أن          
اإلدارة األمريكيـة تســــــــــــــتثمر الظروط الفلســــــــــــــطينيـة الـداخلية، لتمرير رؤيتها المتفقة دوما مع الرؤية 

 اإلسرائيلية، فاالنقسام الفلسطيني هو الذي مهد لهذا المؤتمر.
 

، ولم يعلن عن مؤتمر السالم إال في أواخر 0221لرئيس بوش تولى الرئاسة منذ مطلع فا          
، مع أن الفترة السابقة كان مناخها أفضل لعقد مؤتمر دولي للسالم، خصوصا أنس أعلن 0227العام 

عن رؤية لحل الدولتين، واإلعالن عن خارطة الطريق، التي تقضـــــــــــــي بإعالن الدولة الفلســـــــــــــطينية 
 ن فور االنقســــام الفلســــطيني فيكشــــيء طوال تلا الفترة، ول ل، إال أنس لم يحصــــ0222ام بحلول الع
، تم اإلعالن عن هذا المؤتمر في إشـــــــــــارة واضـــــــــــحة، إلى أن اإلدارة األمريكية تدعم 0227حزيران 

سياسة الرئيس محمود عباس وتسانده، بينما ال تعترط بوجود حماس، وهذا وحده يعمق ويزيد الشرو 
 ام الفلسطيني.واالنقس

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 ، مرجع سابق.توريط العرب وابتزاز الفلسطينيين( هويدي، فهمي، 1)
 هــ.1434ربيع األول  14، العربية الحدث، السبت، الفوضى الخالقة( الفراج، أحمد، 0)
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 المفاوضات: نتائج مؤتمر أنابولير -3
 

ـــــــــــ اإلسرائيلية، وحدد المؤتمر موعد الجولة           إطالق المفاوضات الثنائية المباشرة الفلسطينية ـ
، إال (1)0228، على أن يتم التوصــــــــــــل إلى حل مع نهاية العام 0227كانون األول  10األولى في 

، بعد 1978أن هذا مســتحيل بناء على التجارب الســابقة، فالحل النهائي كان قادما من كامب ديفيد 
، وفي أوســــــــلو بعد خمس ســــــــنوات أيضــــــــا من بدء تطبيقها، أي في 1983خمس ســــــــنوات، أي في 

، لكن شـــــــــــيئا من هذا كلس لم 0222، وفي خارطة الطريق بعد ســـــــــــنتين من إعالنها، أي في 1999
يحدث، لعوامل وتعقيدات معروفة، وبالتالي من االســــتخفاط بالعقل أن يضــــع مؤتمر أنابوليس إطارا 

أضــــــــيق من كل ما ســـــــــبقس، ال يتجاوز ســــــــنة واحدة من أجل حل صـــــــــراع طال عمره قرنا من  زمنيا
 .(0)وتشعبت قضاياه وتشابكت صوره الزمان،

 
بـاإلضــــــــــــــافـة إلى ذلـا تمكنـت إســــــــــــــرائيـل في أنابوليس من جعل خريطة الطريق المرجعية          

الرئيسية للمفاوضات التي ستجري مع الفلسطينيين، وجرى النص صراحة على ذلا، وهو ما يساعد 
إســــــرائيل على إنجاز مجموعة مكاســــــب تتوافق ورؤيتها الذاتية، فمن ناحية أولى  تم تجاهل المبادرة 

عربية، ولم يشــــــــر إليها رغم أن حضــــــــور الدول العربية جاء بقرار من الجامعة العربية، في ضــــــــوء ال
 .(3)وعود بأخذ المبادرة العربية في االعتبار

 
وبعد المؤتمر مباشـرة، بدأ رئيس الوزراء اإلسـرائيلي، في إطالق تصـريحات تتضمن الءات          

ة الالجئين، ال للعودة إلى حـدود ما قبل الخامس من قـديمـة مثـل ال إلعـادة تقســــــــــــــيم القـدس، ال لعود
، وهو 0228مشـــددا على اســـتحالة التوصـــل إلى تســـوية ســـياســـية في غضـــون عام  ،1927حزيران 

 .(4)صادق في ذلا
 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 .122ص ، مرجع سابق،إسرائيل ولقاء أنابولير، العودة إلى خريطة عماد، ( جاد،1)
 ، تحرير أحمد ، ثنائية االختراق والتفتيت2002 – 2002حال األمة العربية د وآخرون، ، حمد( محمو0)

 .،102، ص0228يوسط ونيفين مسعد، مركز دراسات الوحدة العربية، بيروت،      
 .122مرجع سابق، ص إسرائيل ولقاء أنابولير عماد،( جاد، 3)
 .127، صنفسه سابقالمرجع ال( 4)
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إذن رئيس الوزراء اإلســـــــرائيلي أعلن عن فشـــــــل المؤتمر وفشـــــــل المفاوضـــــــات التي ســـــــتلي          

الهــــدط  ، وعليــــس يمكن القول أن0227كــــانون أول  0المؤتمر، أو التي اتفق على انطالقهــــا في 
المعلن للمؤتمر هو إعادة الثقة بين الفلســطينيين واإلســرائيليين، وبدء عملية تفاو  قد قضــى عليها 

 رئيس الوزراء اإلسرائيلي بتصريحاتس اآلنفة الذكر.
 

ولم تســـــتطع اإلدارة األمريكية الرد على ذلا، ألنها متفقة مع الســـــياســـــة اإلســـــرائيلية، وبناء          
دارة األمريكية وبعد يوم واحد من انتهاء المؤتمر، إلى ســــــحب مشــــــروع قرار على ذلا اضــــــطرت اإل

، لمجرد (1)تقدمت بس إلى مجلس األمن لدعم عملية الســـــالم، عن طريق تبني وثيقة مؤتمر أنابوليس
أن إســــــــرائيل ترى في ذلا تدويال للقضــــــــية، وبالتالي يجوز التدويل عندما تعطى إســــــــرائيل شــــــــرعية 

عندما يحمل شــــبهة االلتزام، وفي الســــياق نفســــس صــــرح المتحدث باســــم الخارجية  التطبيع، وال يجوز
األمريكية بعد ســــحب المشــــروع قائال: " لســــنا متأكدين من أنس كانت هناا حاجة إلى إضــــافة شــــيء 

 .(0)إلى نتائج أنابوليس"، وكأن العرب هم الذين فتحوا مشروع القرار وليس الواليات المتحدة
 

تكن كلها كانت تصـــــــب في مصـــــــلحة  قول بأن معظم نتائج مؤتمر أنابوليس إن لمويمكن ال        
إســــرائيل والواليات المتحدة، بحيث انتزعت إســــرائيل من الرئيس بوش فكرة يهودية الدولة، أما النتائج 
على الصــعيد الفلســطيني، فإنس أوهم الجانب الفلســطيني بأن حال ما يلوح في األفق، وأن مفاوضــات 

ستقود إلى دولة فلسطينية، وعلى الجانب اآلخر ، عزز المؤتمر االنقسام الفلسطيني وزاد خالل عام 
من حدتس، وزاد من الحصـــــــــار على قطاع غزة، في حين أغدقت األموال والمشـــــــــاريع على الضـــــــــفة 

 الغربية، األمر الذي ال يجعل من االنقسام خالفا سياسيا، بل خالفا اجتماعيا واقتصاديا.
 

 كن القول أن سبب فشل المؤتمر يعود إلى سببين:ويم         
 التوقيت الخاطىء -1

 فكل أطراط الصراع األساسية كانت تعاني من أزمات في تلا الفترة على النحو اآلتي:         
 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 .104، صسابق مرجع، 2002 – 2002حال األمة العربية وآخرون،  ، حمد،( محمود1)
 .102، صنفسه سابقالمرجع ال( 0)
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: صـــــــــاحبة المبادرة، تواجس أزمات صـــــــــعبة في العراق، وهي غير مهتمة الواليات المتحدة األمريكية

 لممارسة أي ضغط على إسرائيل أو الفلسطينيين، من أجل أن يقدم تنازالت لنجاح المبادرة.
 حاالتس، إلدانتس بالتقصير في عدوانس على لبنان صيط عام: كان رئيس الوزراء في أضعط إسرائيل
 ، فال يمكن أن يقدم تنازالت حقيقية في هذه الظروط.0222

: انقسـام فلسطيني كبير ذو آثار خطيرة، ومن دون دعوة حماس إلى المؤتمر، فبالتالي الفلسطينيون
يل، وغير انقسام لم يسبق لها مث، وفي حالة األيديفإن الفلسطينيين ذهبوا إلى المؤتمر وهم مكتوفو 

سرائيل تستغل هذا االنقسام للتوضيح بعدم وجود شريا حقيقي  قادرين على اتخاذ قرارات مصيرية، وا 
 .(1)ومفو  من الشعب الفلسطيني

: غــاب النظــام العربي أو غيــب عن معــادلــة التــأثير، فلم يكن لــس دور في تلــا الفترة، ولم يكن العرب
ر من جدول أعمالس، أو يتهيئة مناو أفضـــــــــــل إلنجاح المؤتمر، أو للتغي أي دور عربي رســـــــــــمي في

 .(0)لتكون نتائجس على مستوى من المصداقية
 
 غياب مرجعية القانون -2
 

وهو في هذه الحالة القانون الدولي، الذي اســــــــــــتبدلت بس إمالءات القوي على الضــــــــــــعيط،          
فالســـلطة الفلســـطينية ضـــعيفة داخليا وخارجيا، وتعاني انقســـاما داخليا وظروفا دولية صـــعبة وموقط 
 عربي ســـــيء، األمر الذي فر  الشـــــروط اإلســـــرائيلية واألمريكية عليها، وعلى ســـــياســـــتها الداخلية،

 .(3)وغيب القانون الدولي الذي يعتبر األساس في عقد أي مؤتمر يتمخ  عنس اتفاقية
 

ومما ســـبق بيانس يتضـــح لنا، بأن مؤتمر أنابوليس، لم ينجح في وضـــع األمور في نصـــابها          
الصـحيح وبخاصـة في موضوع المفاوضات التي أعلن عن انطالقها، حيث أنها لم تستند إلى أسس 

قضـــــايا الحل النهائي، أو االتفاق على التمهيد لهذه المفاوضـــــات، بخطوات إســـــرائيلية واضـــــحة لحل 
 .0222تعيد األوضاع إلى ما كانت عليس قبل انتفاضة األقصى عام 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 .104، صمرجع سابق، 2002 – 2002حال األمة العربية وآخرون،  ، حمد( محمود1)
 .102، صنفسه سابقالمرجع ال( 0)
 .107، صنفسه سابقالمرجع ال( 3)
 
 
 
 



127 

 

باإلضــــافة إلى ذلا أعلن رئيس الوزراء اإلســــرائيلي بأن التواريخ ليســــت مقدســــة، في إشــــارة          
إلى عـــدم التزامـــس بـــأي ممـــا ذكر في المؤتمر، األمر الـــذي وافقـــت عليـــس اإلدارة األمريكيـــة بـــالفعـــل، 

 . (1)ن قد قدم بهذا الخصوصوسحبت مشروعا كا
 

وبناء على ما ســــــــــــبق، فإن مؤتمر أنابوليس أســــــــــــوأ من المؤتمرات التي عقدت في الفترات          
ة فإن تاشــــهشــــالرغم من الســــابقة، ألنس لم يقدم للفلســــطينيين إال مزيدا من اإلحباط واالنقســــام، وعلى 

قية، الفلســـــطينيين كافة إلى وقفة حقيالجانب اإلســـــرائيلي رفضـــــس جملة وتفصـــــيال، األمر الذي يدعو 
عادة في قراءة مواقفهم.  وا 

 
 مفاوضات الحل النهائي بعد مؤتمر أنابولير نحوالواليات المتحدة  سياسة -3
 

، وثبت أنس ال أســـــــــاس 0227اســـــــــتمر تأييد الواليات المتحدة القوي إلســـــــــرائيل خالل العام          
على لبنان، من  0222للشــائعات التي ترددت بأن خيبة األمل تجاه أداء إســرائيل خالل حرب تموز 

ية على كالممكن أن تضر بإحساس الواليات المتحدة بأن إسرائيل حليفتها، حيث وافقت اإلدارة األمري
( مليار دوالر خالل مدة 32(، لتصــل إلى )%02طلب إســرائيل، بزيادة المســاعدات المالية بنســبة ) 

( ســنوات، وظل التعامل على الصــعيد األمني واالســتخباراتي متواصــال بنفس المســتوى الســابق، 12)
( سنوات، كما 7حيث اسـتأنط األسـطول السادس األمريكي زياراتس لميناء حيفا بعد فترة توقط لمدة )

عالقات بين في تاريخ ال للمرة الثانيةقام رئيس هيئة األركان األمريكية المشــــــــــــتركة بزيارة إلســــــــــــرائيل 
 .(0)البلدين، كما زار وزير الدفاع األمريكي إسرائيل للمرة األولى من ثماني سنوات

 
ائيل تجاه وعلى الصـــــــــــعيد الســـــــــــياســـــــــــي، واصـــــــــــلت الواليات المتحدة تأييدها لمواقط إســـــــــــر          

الفلســـــــــــطينيين، بما في ذلا عزل حماس، ورف  التفاو  مع حكومة الوحدة الوطنية، ومواصــــــــــــلة 
 .(3)الحصار عليها

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 ( أبو دياا، ماجد، من مظاهرة دولية ... إلى مفاوضات بال مستقبل أنابوليس، مكاسب إسرائيلية أمريكية 1)

 .0228، العدد الرابع، مجلة العودةوخسائر فلسطينية،      
 ، السنة الرابعة، 42، العدد 2002 – 2002التوازن االستراتيجي في الشرق األوسط ( فاخر أحمد، تقرير 0)

 .4، المركز الدولي للدراسات المستقبلية واالستراتيجية، القاهرة،، ص0228تشرين األول      
 .2، صنفسه سابقالمرجع ال( 3)
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وعقب مؤتمر أنابوليس قبلت الواليات المتحدة بموقط إســـرائيل الخاص بأن تعزيز األفق الســـياســـي، 
لن يكون بديال للحاجة إلى تطبيق المرحلة األولى من خارطة الطريق، وهو تطبيق يجب على األقل 

 .(1)أن يحدث في وقت متزامن
 
أنــابولس فيمــا يتعلق بقضــــــــــــــيــة المفــاوضـــــــــــــــات يرى البع  أن دور الواليــات المتحــدة بعــد مؤتمر و 

 الفلسطينية اإلسرائيلية قد تمثل في النقاط اآلتية:
 
 الجولة الثانية من المفاوضات -1

لمواصـــلة  0227كانون أول  02عاود الوفد الفلســـطيني واإلســـرائيلي االلتقاء مرة أخرى في          
مليون دوالر في ميزانية عام  02ن رصـــــد المفاوضـــــات، إال أنس وقبل الجولة بيوم أعلنت إســـــرائيل ع

( وحدة في جبل أبو غنيم، و 222( وحدة استيطانية قرب القدس الشرقية، بواقع )742لبناء ) 0228
( في معاليس أدوميم، األمر الذي يعني أن المفاوضـــات ال جدوى منها، طالما أن االســـتيطان 042) 

 مستمر. 
 

ت كبير المفاوضـــــــــين الفلســـــــــطينيين، أن الجولة الثانية وردا على ذلا، أكد صـــــــــائب عريقا         
ســــتتضـــــمن االحتجاج على ممارســـــة إســـــرائيل االســـــتيطانية، وأن الفلســـــطينيين ســـــيطلبون من اإلدارة 
األمريكية الضـــــــــــــغط على إســـــــــــــرائيل، الحترام االتفاق الذي تم التوصـــــــــــــل إليس في مؤتمر أنابوليس، 

النمو الطبيعي للمســـــــــتوطنات، وأكد عريقات أن وضـــــــــرورة وقط النشـــــــــاطات االســـــــــتيطانية بما فيها 
المفـاوضــــــــــــــات لم تنطلق فعليا، وأن هاتين الجولتين تركزتا على تشــــــــــــــكيل اللجان، وبحثتا في وقط 
االستيطان فقط، دون الخو  في قضايا الحل النهائي األخرى، وعليس يمكن القول أن إسرائيل غير 

 . (0)قيام دولة فلسطينيةجادة منذ البداية، في التوصل إلى حل يفضي إلى 
 
 تشكيل لجنة ثالثية لمتابعة المفاوضات -2

اتفق الجانبان الفلســــــطيني واإلســــــرائيلي في أنابوليس على تشــــــكيل آلية للعمل على تطبيق          
المرحلة األولى من خارطة الطريق، ووافقت إســــــــــــرائيل بعد تردد ومماطلة على ذلا، وأصـــــــــــــر الوفد 

ن م الفلســــــطيني على مشــــــاركة الواليات المتحدة في هذه اآللية كرئيس ومراقب، وبعد عودة الجانبين
 أنابوليس تم االتفاق على تشكيل اآللية من وزير الجيش اإلسرائيلي " ايهود باراا " ورئيس 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ 
 .104، ص مرجع سابق، 2002 – 2002حال األمة العربية وآخرون، حمد،  ،( محمود1)
 ... إسرائيل تريدها على هواها، وبحماية دولية مفاوضات ما بعد أنابولر، محمد، عبد العاطي( 0)

                      http://arabi.ahram.org.eg/arabi/Ahram/true0.htm.1/12/2007. 
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الحكومة الفلســـــــطينية ســـــــالم فيا ، والجنرال " وليم فريزر " رئيســـــــا للجنة، ومراقبا لتطبيق الجانبين 

 .(1)خارطة الطريقاللتزاماتهما، بموجب المرحلة األولى من 
 

ولكن اللجنة لم تعقد أي اجتماع بعد مؤتمر أنابوليس بســـــــــــــبب تلكؤ الجانب اإلســـــــــــــرائيلي،          
آذار  1وخالل زيارة بوش للمنطقة أعلن عن انطالق عمل اللجنة رســـميا، األمر الذي تم بالفعل في 

باط زيارتها للمنطقة أواخر شــــ، بعد ضــــغط من وزيرة الخارجية األمريكية كونداليزا رايس أثناء 0228
من العام نفســـــس، وخفضـــــت إســـــرائيل مســـــتوى تمثيلها من وزير الجيش اإلســـــرائيلي إلى رئيس الهيئة 
األمنية والســــياســــية في الوزارة " عاموس جلعاد، األمر الذي اعتبره الفلســــطينيون تهربا إســــرائيليا من 

 . " (0)ستيطانتطبيق المرحلة األولى من خارطة الطريق وبخاصة تجميد اال
 

وأثناء االجتماع أكد رئيس الحكومة الفلسطينية سالم فيا  ضرورة تنفيذ ما اتفق عليس في          
مؤتمر أنابوليس، خصـــوصـــا تجميد االســـتيطان، وصـــرح فيا  في مؤتمر صـــحفي عقب االجتماع 

را أن االستيطان تببضرورة الوقط الشامل لألنشطة االستيطانية في األراضي الفلسطينية المحتلة، مع
 يقو  أمكانية قيام دولة فلسطينية.

 
 وتقديم مبادرات للحل مواصلة المفاوضاتالحث على  -3
 

التقى الوفد الفلســـطيني واإلســـرائيلي برئاســـة " تســـيفي ليفني " عن الوفد اإلســـرائيلي، وأحمد قريع عن 
زيرة أي تقدم لم يحرز، وزارت و الوفد الفلســـــــطيني عدة مرات بعد زيارة الرئيس بوش للمنطقة، إال أن 

، إال أن هذه الزيارات لم تشـــكل أي ضـــغط 0228الخارجية األمريكية المنطقة عدة مرات خالل عام 
على إســـــــرائيل، التي اســـــــتمرت في توســـــــعها االســـــــتيطاني، واجتياحاتها المتكررة ألراضـــــــي الســـــــلطة 

 .(3)الفلسطينية في الضفة والقطاع
 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 .102، ص مرجع سابق، 2002 – 2002حال األمة العربية وآخرون،  ، حمد،محمود( 1) 
 ، 12/4/0228، صحيفة الحياة اللندنية، هل يكون األمريكيون جادين في حل الدولتين؟ السيد، رضوان( 0)

 .       12447 العدد     
 02/11/0228، أنابولير بدال من عملية السالمتمديد المفاوضات وعملية ، ماجد، عزام( 3)

     http://www.arabs48.com/display.x/cid=7&sid=25&id=58577 
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نشــــــطا في المفاوضــــــات شــــــكليا، وربما كان  0228وكان دور الواليات المتحدة خالل عام          

وليس الحل، فقد كانت الجوالت  0229يحمل في طياتس حملة دعائية لالنتخابات الرئاسية األمريكية 
لحمل  0228أيار  3التي تقوم بها رايس في المنطقة ذات أهداط تكتيكية، حيث خصــــــصــــــت زيارة 

في  0227الدول العربية على تنفيذ االلتزامات التي قطعتها على نفســها في باريس في كانون األول 
( مليارات دوالر 7عـة الدولية بدفع )المؤتمر الـذي عقـد عقـب أنـابوليس، حيـث تعهـدت خاللـس المجمو 

( مليـار لـدعم الموازنـة ودفع رواتـب الموظفين، وبـالتـالي كـل ما قامت بس 1.2للفلســــــــــــــطينيين، منهـا )
 .(1)اإلدارة األمريكية هو أمور شكلية وتكتيكية وليست جوهرية

 
صــــــعيد  ، بدت كل الدالئل تشــــــير إلى اســــــتحالة أي تقدم على0228ومنذ منتصــــــط العام          

، عقدت وزيرة الخارجية األمريكية 0228تموز  31المفاوضـات بين الفلسـطينيين واإلســرائيليين، ففي 
جراء تقدم في  اجتماعا مع أحمد قريع وتســــيفي ليفني رئيســــا وفدا المفاوضــــات لدفع عملية الســــالم وا 

يدة، وفي دالمفاوضــات، في الوقت نفســس كانت إســرائيل قد نشــرت خططا جديدة لبناء مســتوطنات ج
تصريح لمحمد صبيح األمين العام المساعد لجامعة الدول العربية لشئون فلسطين واألراضي العربية 

ضــــعفا في األراضــــي الفلســــطينية  10، أكد  أن معدل االســــتيطان زاد 0228تموز  31المحتلة، في 
، وأشار إلى انمنذ أنا بوليس، بالرغم من وجود تفاهمات في المؤتمر نفسـس تشـير إلى وقط االستيط

(  4493أن هناا تســـــعة مشـــــروعات اســـــتيطانية داخل القدس في تلا الفترة، وأنس تمت مصـــــادرة ) 
 .(0)دونما من أجل تنفيذ المشروعات

 
وبالتالي فإن قضـــــــية االســـــــتيطان قضـــــــية خطيرة، ولكن األخطر منها هو صـــــــمت الطرط          

برعايتس، ولم يســـــتطع حتى أن يبقي األمور الوســـــيط الذي نظم مؤتمر أنابوليس وأطلق المفاوضـــــات 
كمـا كـانـت عليـس قبـل مؤتمر أنـابوليس، بل زادت األمور تعقيدا، وبناء على ذلا كان ال يمكن التنبؤ 

، وهـذا مـا كـان عليـس الحـال حيـث انتهى هـذا العام، بكل جوالت 0228ببصــــــــــــــيص أمـل خالل عـام 
نما كانت المفاوضـــات إضـــاعة المفاوضـــات الفلســـطينية اإلســـرائيلية، دون الوصـــول إلى  أي تقدم، وا 

 الوقت لصالح إسرائيل.
 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

سرائيل لدفع عملية السالم، 1)  ، 3/2/0228 ةللللرام المصريلللللصحيفة األه( رايس تبدأ اليوم زيارة لألراضي المحتلة وا 
 .44343العدد    
  ةللللللالمصري رامللللللللة األهللللللصحيف( رايس تشدد على ضرورة اإلسراع في إيجاد حل للنزاع الفلسطيني اإلسرائيلي، 0)

 .44429، العدد 07/8/0228    
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، في محاولة منها إلحراز أي 0228آب  02وزارت وزيرة الخارجية األمريكية المنطقة مرة أخرى في 

المفاوضـــــات، بالضـــــغط على الفلســـــطينيين للوصـــــول إلى حل، وهي تســـــعى بهذه تقدم على صـــــعيد 
، ويحســـن 0229الزيارات المكوكية إلى تحقيق انتصـــار، قد يخدم الجمهوريين في انتخابات الرئاســـة 

فعليا دون الوصـــــول إلى أي  0228من صـــــورة بوش، لكنها لم تســـــتطع أن تقدم شـــــيئا، وانتهى عام 
 .(1)تقدم
 

 :سبق بيانه، يمكن أن نعدد األسباب الموضوعية لفشل المفاوضات كما يأتيومما          
 

: إن المفاوضـــــات الفلســـــطينية اإلســـــرائيلية انطلقت بعد مؤتمر أنابوليس، وكانت رايس قد أقنعت أوال
بوش بأهمية المؤتمر ظنا منها بأنس باإلمكان انتزاع انتصـــــــــــار دبلوماســـــــــــي يحفظ لس ماء وجهس قبل 

رئاســــتس، وبالتالي لم يكن الهدط من هذه المفاوضــــات ســــوى تحقيق مكاســــب أمريكية، وليس انتهاء 
 حل القضية الفلسطينية.

: بمجرد بدء المفاوضـات الفلسـطينية اإلسـرائيلية عقب مؤتمر أنابوليس، بدأت إسـرائيل مع سبق ثانيا
يني على أولمرت اإلصــــــرار والترصــــــد، دبلوماســــــية المراوغة، وتصــــــاعد ضــــــغوط اليمين القومي والد

وحكومتس لدفعس لعدم التفاو  حول قضــــايا الحل النهائي، وبخاصــــة القدس والالجئين، وبدا للجميع 
 .(0)أنس انصاع لهذه الضغوط حتى ال تنهار حكومتس االئتالفية

عالنس في تلا الفترة عن تقديم ثالثا : الظروط اإلســــــــــرائيلية والحديث عن تورط أولمرت بالفســــــــــاد، وا 
، األمر الذي أشــاع مناخا من القلق في األوســاط الســياســية، وفي مثل هذا 0228في أيلول  اســتقالتس

 المناو ال يمكن إجراء مفاوضات سالم جادة.
: إنس لم يتبق للفلســــطينيين ما يقدمونس، فالحقوق الفلســــطينية المتبقية ال يمكن التنازل عنها بأي رابعا

المتحدة تضغط على الجانب الفلسطيني ليقدم أي تنازل حال من األحوال، وكانت إسرائيل والواليات 
عن حقوقس، حتى يمكن القول أنس يمكن التوصـــــــــــــل إلى اتفاق، باإلضـــــــــــــافة إلى ذلا فإن الوضـــــــــــــع 

 الفلسطيني كان سيئا، بسبب االنقسام الحاصل بين الضفة وغزة، والخالط على المرجعيات.
 

ل من المســـــتحيل التوصـــــل إلى اتفاق ســـــالم ووفقا للمعطيات الســـــابقة، كان من الصـــــعب ب         
 ، األمر الذي حدث بالفعل.0228نهاية العام 
 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 .44428، العدد 02/8/0228، صحيفة األهرام المصرية، دبلوماسية الوقت الضائع، رايس، كونداليزا( 1)
 .44422، العدد 0/9/0228، صحيفة األهرام المصرية( إسرائيل وتفريغ المفاوضات من مضمونها، 0)
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 الفصل الخامر

 السياسة الخارجية األمريكية والوضع الداخلي الفلسطيني
 2002 - 2012 

 
هذا الفصل السياسة الخارجية األمريكية تجاه الوضع الداخلي الفلسطيني في  الباحث تناول         

السياسة تناول األول  ثالثة مباحث( وذلا من خالل  0210 – 0228خالل والية أوباما األولى ) 
لسياسة موقط ا بينما تناول المبحث الثاني ،األولمنها الخارجية األمريكية خالل فترة أوباما األول، 

لسياسة الخارجية اتناول ف لثألمريكية تجاه االنقسام والمصالحة الفلسطينية، أما المبحث الثاالخارجية ا
 .األمريكية تجاه عملية المفاوضات في عهد والية أوباما األولى

 
 -2002المبحث األول: السياسة الخارجية األمريكية في فترة والية أوباما األولى )

                2012 ) 
اقتصر الباحث في هذا المطلب على تناولس العالقات األمريكية اإلسرائيلية الرتباطها للمباشر          

 بالعالقات األمريكية الفلسطينية، وهي محددة لرسم السياسة األمريكية تجاه القضية الفلسطينية.
 
 سياسة باراك أوباما -1

ى قبل حت  ائما ما يجدد التأكيد في كل مناسبةوباما دأكان الرئيس األمريكي باراا حسين          
خفاقات سلفس إأن و  ،بي  بأنس سيحدث ثورة في السياسة الخارجية األمريكيةألوصولس إلى سدة البيت ا

 كسبتها عداوات معظم شعوب أضرت بأمريكا و أالتي  " جورج دبليو بوش" الرئيس الجمهوري 
 

 وباماألرئيس ن اأهيبتها على العالم .. لكن وبالرغم من مريكا لتفر  أوتعود  ،العالم سيتم تجاوزها
لى بي  إال أنس لم يستطع أن يحقق شيئا  يذكر حتى عألنهاء واليتس الثانية في البيت اإعلى وشا 

. األخرى بمريكيين والشعو ألخفاق مكانتس وجعلها تهتز لدى اإلمريكي فأضعط هذا األمستوى الداخل ا
مريكا نفسها حين فقد الديمقراطيون سيطرتهم على مجلس الشيوو أن داخل ولذلا فقد جاء رد الفعل م

ات حيث هناا خشية كبيرة إذا لم يحقق انجاز  ،وباما وحزبسأنذار للرئيس إوهذا في حد ذاتس يعد جرس 
في سياستس على المستوى الداخلي والخارجي خالل فترتس المتبقية من واليتس على األقل ليستعيد من 

ال فإن األمريكي ة الناس بس وبأقوالســــــــها ثقاللــــــخ  اطي ن قد يسحبوا البساط من تحت الحزب الديمقر يوا 
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س النواب غلبية في مجلألصبح صاحب اأن أقوتس وتفوقس ال سيما بعد   ويستعيد الحزب الجمهوري

 .(1)مام آراء الجمهوريينأضطر الرئيس أوباما للخضوع ا وهو ما
 

وعدم تمكنس من الوفاء بوعوده قد  وباما خالل فترتيس الرئاسيتينأخفاقات التي رافقت إلإن ا         
موال ألصحاب رؤوس اأولئا أصاب كل الذين كانوا يعلقون عليس آماال  كبارا  بخيبة أمل خاصة أ

زمة ألن امريكا مأالكبيرة الذين سارعوا إلى دعمس وتسخير مليارات الدوالرات تحت تصرفس إلخراج 
 .(0)ماليةال
 

مريكية وخاصة الخارجية منها التي يتحكم فيها ألومن يتأمل قليال  في طبيعة السياسة ا         
البيت  لىإي رئيس يأتي أومن الصعب على  ،مريكية ثابتةألدارة اإلن سياسة اأالصهاينة سيجد 

، سييرهامن يتحكمون في ترادة إن يحدث فيها تغييرا  دون أطيا ابي  سواء  كان جمهوريا  أو ديمقر ألا
علنس ي والن كثيرا  من زعماء العالم يعرفون جيدا  هذه الحقيقة فإنهم لم يندفعوا كثيرا  في التفاعل مع ما

تيجة تذكر حتى ية نأوباما فظلوا منتظرين ومراقبين نتائج ما يتخذه من قرارات كلها لم تحقق أالرئيس 
مريكية وذلا بعكس الزعماء العرب الذين يصفهم ألاسة ان تحدث انقالبا  في السيأوال يمكن  ،اآلن

النية ومن السهل التالعب بهم والضحا عليهم بمجرد كالم معسول ليضعوا  ا،البع  بأنهم حسنو 
 نهم سرعان ما يكتشفون أن تقديراتهم وثقتهم كانتأرغم  مريكيةألدارة اإلوراقهم تحت تصرط اأكل 

ا  وفتر دارتس قد تراجعوا كثير إركان أالفلسطيني محمود عباس و ن الرئيس أفي غير محلها.. والدليل 
حكومة ة ولى إال سياسألوباما من جهود ال تخدم بالدرجة اأدارة إحماسهم ولم يعودوا يثقون فيما تبذلس 

مازن مؤخرا تعليقا على التعنت الصهيوني انس وصط  بوأقالس  شجع ماأالكيان الصهيوني.. ومن 
عماء كذلا هناا العديد من الز  تمرار بناء المستوطنات بأنها مضيعة للوقت.المفاوضات في ظل اس

ا أن ال يدع مجاال  للش مريكا وتأكدوا بماأمور في ألليس اإالعرب الذين صدموا بل وتفاجأوا بما آلت 
 (1) مريكيةألاللوبي الصهيوني هو الذي يسير السياسة ا

 
 ،راجع إلى تلا الكبرياء التي عرفوا بها أمام الشعوب ،لكن عدم اعترافهم بهذه الحقيقة         

ث فجوات وربما قد تحد ،معتقدين أنهم لو تخلوا عنها وتعاملوا مع الواقع فإن ذلا سيضعط هيبتهم
 قارات الخمسي الــــــــــفي وقت نجد فيس زعماء آخرين ف ،في السياج الذي يفصل بينهم وبين شعوبهم

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 .120، ص0229( األحمد، والمجالي عدنان، قضايا معاصرة، عمان، دار وائل 1)
 ، اليمن، دائرة التوجيس المعنوي للقوات المسلحة اليمنية،أوباما وقيام دولة فلسطينسبتمبر،  02( صحيفة 0)

    14/1/0212 . 
 مرجع سابق.سبتمبر،  22صحيفة ( أوباما وقيام دولة فلسطين، 1)
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وتحقيق  لوطنيةا ا على سيادتها واستقاللها وخدمة لقضاياهاـا حفاظـيقودون شعوبهم ويتقدمون صفوفه
وال يهم عند هؤالء الزعماء الوطنيين أن يبقوا متربعين على كراسيهم واضعين  ،األمن واالستقرار لها

 وبهم وقضاياها من اجل أنرجال  فوق رجل مثل البع  اآلخر الذين هم مستعدون أن يضحوا بشع
يزال  ي ماالذ ،ن العالم كلس قد تغير ما عدى في العالم العربيأرغم  ،يبقوا متحكمين في مصائرها

 .(1) و محكومينأسواء  كانوا حكاما   ،عليها الزمن اتسيطر عليس عقليات عف
 

ية دارة األمريكإلا ذا ما ظل العرب يعلقون آمالهم لتحقيق دولة فلسطين على ما تقولسا  و          
ألن ما أخذ  ،ن يعتمدوا على أنفسهمأوعليهم  ،بداأفان هذه الدولة المزعومة لن ترى النور  ،وتوعد بس

 .بالقوة ال يسترد بغير القوة
 

إن فوز الرئيس األمريكي باراا أوباما بوالية ثانية قد أحدثت ضجة كبيرة في الساحة الدولية           
بة بهذا الفوز، ولعل الفارق هنا أن السياسة الخارجية فـي إدارتـس السابقة لم كانت في مجملها راغ

تتغير، خاصة فيما يتعلق بالقضية الفلسطينية، ولم تكن بأحسن حال من اإلدارات السابقة من 
حتالل ياز التام لالالديمقراطيين والجمهوريين في إدارة الصراع في الشرق األوسط، بسبب االنح

 .(0)اإلسرائيلي 
 

إال أنس عجز عن تحقيقس في  0229ورغم حصول أوباما على جائزة نوبل للسالم في العام          
المنطقة، لذا لم يحصل فوزه بوالية ثانية على درجة كبيرة من التفاؤل قياس ا لمعطيات وسلوا الفترة 

 ــــــة القادمــــة،مرحلـاألولى وستبقى سياسة أوباما إزاء األراضي الفلسطينية المحتلة على حالها خالل ال
لطالما تراوحت مكانتها األولى الباردة وضعفها في التدخل بالصراع لصالح الحل العادل. وحتى لو 
وعد أوباما شيئ ا آخر في خطاب رسمي جديد موجس للعالم العربي على غرار خطابس السابق في 

فة عامة ما يخص الشرق األوسط بصجامعة القاهرة، حيث استبشر العرب بتغيير السياسة األمريكية ب
والقضية الفلسطينية بصفة خاصة، حين وعد بحل الدولتين ووقط االستيطان والتهويد، لكنس لم يحسن 
صنع ا بتنفيذ وعوده التي وعد بها في خطابة ـ وكما وصط القرضاوي خطـاب أوباما ـ بأنـس لم يخرج 

ياهو ومضيس في المخططات التهويدية واالستيطانية وهو ما زاد عنجهية نتن .عن إطار العالقات العامـة
 ةـــــــفي األراضي الفلسطينية، وفر  المزيد من الوقائع الجديدة على األر  يستحيل معها إقامة دول

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 مرجع سابق.سبتمبر،  22صحيفة ( أوباما وقيام دولة فلسطين، 1)
 ، مرجع سابق.آفاق التحوالت البنيوية في النظام السياسي الفلسطيني( محيسن، 0)
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فلسطينية قابلة للحياة. بل إن الرئيس أوباما وعد الكيان بنقل سفارة بالده من "تل أبيب" إلى مدينة 

قد أعطت نتنياهو الضوء األخضر لفر  وقائع تهويدية تجعل من  القدس، وبذلا تكون إدارة أوباما
 .(1)ان وتجريدها من الوجود العربي مدينة القدس عاصمة كاملة للكي

 
كما أن حجم المساعدات المالية والعسكرية األمريكية التي تقدمها إدارة أوباما للكيان          

الصهيوني ازدادت أضعافا مضاعفة عن اإلدارات السابقة. وال ننسى الفيتو األمريكي الذي أشهرتس 
وتمويلها  عنصريإدارتـس فـي مجلس األمن الدولـي ضد قرار إدانة االستيطان والتهويد وجدار الفصل ال

للجدار الفوالذي التي ضربت بس الحدود األرضية المصرية زمن مبارا، وفي حالة مماثلة أشه ر  الفيتو 
ضد عضوية فلسطين في اليونسكو، وأيضا تم التلويح بإشهاره ضد طلب التصويت على عضوية 

ارتس بتجميد ذلا تهديد إددولة فلسطينية رسمية أو غير رسمية العضوية في األمم المتحدة، باإلضافة ل
المساعدات المالية األمريكية المخصصة للسلطة فـي حـال ذهابهـا إلـى األمم المتحدة لطلب العضويـة، 
كما ال ننسى موقط إدارة أوباما والكونجرس من قضية الالجئين الفلسطينيين، حيث أقرا قانونا بعدم 

لغاء الت لمالية زامها األخالقي واإلنساني بوقط المساعدات ااالعتراط بقضية الالجئين الفلسطينيين، وا 
 .(0)مة لألمم المتحدة بهذا الخصوصاألمريكية المقد

 
ومع ذلا يمكن القول إن القضية الفلسطينية أصبحت تشكل تحديا  جديا  وكبيرا  إلدارة أوباما          

تس شهدتس خالل فترة رئاس في طريقها إلى استيعاب حقبة جديدة من عدم اإلهمال والالمباالة التي
في  جيةاالستراتيرضت مصالحها ـاألولى الباردة التي أغرقت الواليات المتحدة في أزمات خطيرة، وع

منطقتنا للتهديد الخطير، وشوهت صورتها لدى العرب وغير العرب، إذ ال يمكن إلدارة أوباما من 
ضية لمتحدة األمريكية إال بالتعاطي مع القالنجاح في ترميم الخراب الذي ألحقتس إدارة بوش للواليات ا

الفلسطينية بإنصاط وواقعية، وعدم الكيل بمكيالين وال تنحاز للجالد ضد الضحية، وهذا ال يتحقق 
إال باالعتراط بالقوى الحقيقية والفاعلة التي تمثل الشعب الفلسطيني، والتعامل معها وفق منظور 

قم األمريكية، بعد أن تأكدت إدارة الرئيس أوباما فر  حماس كر  النظرية الواقعية التي تتبناها السياسة
في معادلة الصراع في المنطقة يصعب تجاوزه، وهو ما عبر عنس أثناء خطابس في القاهرة، وفيس أشار 
 إلى نقاط عملية وأخرى نظرية فيما يتعلق بالقضية الفلسطينية، أي إنها كانت عمليا  تتعلق بكل العب

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 .122، مرجع سابق، صقضايا معاصرة( األحمد، والمجالي عدنان، 1)
 ، سبتمبر وأثرها عللى الوطن العربي 11السياسة الخارجية األمريكية بعد أحداث ( علي أحمد الحوامدة، 0)

 .78، ص0229رسالة ماجستير، الملكية األردنية، كلية الدفاع الوطني      
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قوي في الساحة الفلسطينية، فيما كانت نظريا  وبروتوكوليا  فيما يتعلق بالالعب الضعيط وهو السلطة 
الفلسطينية بعكس حماس، لدرجة أنس طلب من الكونغرس تعديال  في القانون يسمح للواليات المتحدة 

 07في  ةبالتعامل مع حكومة تضم وزراء من حماس، حسب صحيفة لوس أنجلوس تايمز الصادر 
 .(1)0229نيسان )أبريل( 

 
وقد سعى الرئيس األمريكي أوباما منذ اليوم األول لتنصيبس إلبداء االهتمام بإيجاد حل          

للقضية الفلسطينية، وكان تعيينس المبكر لجورج ميتشل مبعوثا خاصا للشرق األوسط إشارة مهمة على 
د أن صوت إلى جانب إسرائيل طوال وجوده في ذلا، غير أن أوباما لم يصل إلى الرئاسة إال بع

مجلس الشيوو، وبعد أن أعطى كافة التعهدات والضمانات التي تحتاجها إسرائيل، ثم إنس أحاط نفسس 
بمجموعة من المستشارين المعروفين بميولهم للصهيونية، كما أنس قد يكون أكثر حذرا وأكثر استرضاء 

ر سلمة اإلفريقية، وهو ما يعني أن أوباما يريد االنخراط المباشإلسرائيل لتأكيد ابتعاده عن أصولس الم
والعاجل في ملط الصراع العربي ـ اإلسرائيلي، ولكن من منطلق االنحياز إلسرائيل، وبمستشارين 

 .(0)ستخدمها أسالفس من قبل وفشلواوأدوات ا
 

ويدرا أوباما أن أي حل قد يصل إلى الحد األدنى الذي يوافق عليس الفلسطينيون والعرب          
بمقتضى قيامس بضغط هائل على إسرائيل، وهو ما سيؤدي إلى وقوط اللوبي الصهيوني اإلسرائيلي 

لظروط ا القوي في وجهس بما لس من نفوذ في الكونغرس واالقتصاد واإلعالم، وعلى هذا فليس هناا في
 .(3)نة الكثير أمام أوباما ليفعلسالراه
 

 وفي صباح اليوم األول بعد تنصيبس رسميا  رئيسا  للواليات المتحدة األمريكية، أجرى الرئيس بـاراا

جملة من االتصاالت مع عدد من قادة دول الشرق األوسط ليؤكد لهم  01/1/0228أوباما األربعاء 
سعي إدارتس لتعزيز قرار وقط إطالق النار بعد العدوان اإلسرائيلي على قطاع غزة، والعمل على 

عادة بناء ما دمرتس الحرب في ال  طاع قوضع نظام مراقبة للحد من "تهريب" السالح لحركة حماس، وا 
 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 ، القاهرة، دار الفجر الجـديد تطور السياسة الدولية في القرن التاسع عشر والعشرين( سليم، محمد السيد، 1)
 .011، 0229للنشر والتوزيع      

 .122، مرجع سابق، صقضايا معاصرة( األحمد، والمجالي عدنان، 0)
  .81مرجع سابق، صالسياسة الخارجية األمريكية، ( علي أحمد الحوامدة، 3)
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بالتعاون مع السلطة الفلسطينية في رام اهلل. كما أكد لهم التزام إدارتس باالنخراط مباشرة في العملية 

سرائيلالسلمية بين الفلسطيني  .(1)ين وا 
 

طرفس لكسر سياسة الصمت التـي انتهجها  كانت اتصاالت أوباما هذه الخطوة األولى من         
يوما ، هي عمر المرحلة االنتقالية. كما أنها مثلت كذلا  77حيال الصراع الفلسطيني اإلسرائيلي لمدة 

 .(0)غزة أول تحرا رسمي لس نحو الصراع بعد العدوان اإلسرائيلي على قطاع
 

ق باستثناء ذلا الذي عبر فيس عن شعوره بـالقل اللهم -فأوباما لم يدل بتعليق رسمي واحد          
خالل  -العميـق لسقوط مدنيين أبرياء من الجانبين الفلسطيني واإلسرائيلي خالل العدوان على غزة 

يوما  هي مدة العدوان على القطاع، بذريعة أن الصمت تحتمس ضرورات أن تتحدث الواليات  00فترة 
لس بعد توليس و اما والمتحدثون باسمس يؤكدون بأن لديس الكثير ليقالمتحـدة بصوت واحد. وحينها كان أوب

 .الرئاسـة رسميا
 

أشارت مسارعة أوباما، ومنذ اليوم األول لس في الرئاسة، إلى التعاطي المباشر مع الصراع           
ويتـس علـى لاإلسرائيلي، إلى األهمية التي ستوليها اإلدارة األمريكية الجديدة لذلا الصراع وأو  العربي

قائمـة أجندتها المزدحمة. ويبرز تعيين السناتور السابق، جورج ميتشيل، كمبعوث خاص إلى الشرق 
توليها إدارة أوباما لملط العملية السلمية في المنطقة. ويعرط عن ميتشيل أنس  األوسط، األهمية التـي

لس في  ألحكام األيديولوجية. ويسجلشخصية تمتاز بالواقعية وبالبراغماتية والعمل الجاد، والبعد عن ا
هذا السياق نجاحـس فـي التوصل إلى اتفاق بين بريطانيا وحكومة إيرلندا الشمالية في شهر نيسان/ 

 .(3)ن، وهو االتفـاق الذي وضع حدا  لعقود طويلة من الصراع بين الطرفي٨٩٩١أبريل 
 

ســـــــبق بيل كلينتون ليرأس لجنة ، عينس الرئيس األ0222وبعد تفجر انتفاضـــــــة األقصـــــــى أواخر عام 
تحقيق في أسـباب االنتفاضـة وخلفياتها، ولتقديم مقترحات عن كيفية الخروج من دائرة "العنط". وفي 

 ره ــــــــي ذلا الحين، جورج بـوش. وطالـب تقريــــــــى الرئيس الجديد فــــــ، قدم ميتشل تقريره إل0221عام 
 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 .021، ص0229، 1القاهرة، مكتبة الشروق، ط كيف ينتخب الرئير األمريكي؟( الشوربجي، منار، 1)
 .100، ص0228، 1. الدوحة، مركز الجزيرة للدراسات، طباراك أوباما والعالم العربي ( بيومي، عالء،0)
 .104( المرجع السابق نفسس، ص3)
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السلطة الفلسطينية بوقط التحري  على العنط ووضع حد لس. في حين طالب "إسرائيل" بتجميد بنـاء 

 .(1)المستوطنات في الضفة الغربية
       

 العالقة بين الرئير باراك أوباما وجماعات الضغط  -2
 

أوساط  كمبعوث خاص لس إلى منطقة الشرق األوسط أثار قلقـا  فـي إن تعيين أوباما  لميتشيل         
بع  قيادات اللوبي اإلسرائيلي في أمريكا. فرغم أن اللوبي الصهيوني يقر بأن ميتـشيل كـان واحدا  

عاما  قضاها كعضو في مجلس الشيوو عن والية ماين، إال  12من أكبر المؤيدين إلسرائيل طوال 
غماتية الرجل وواقعيتس تشكل تحديا  حقيقيا  إلسرائيل في الواليـات المتحدة. فمثال  أن ثمة من يرى أن بر 

يغمز إبراهام فوكسمان، رئيس منظمة مكافحة التشويس الصهيونية األمريكية من طـرط ميتشيل، حسب 
" قائال بـأن هـذا األخير يتعامل 01/1/0229تصريح للصحيفة اليهودية األمريكية "ذا جويش ويا 

وسيط نزيس بطريقة نزقة. ومأخذ المنظمات الصهيونية األمريكية عليس، أنـس قـد يكون متوازنا، في ك
 .(0)ليس منحازا  بالكلية إلسرائيلعملس كمبعوث خاص إلى الشرق األوسط، و 

 
إن تعهدات أوباما السابقة النتخابس كرئيس، بالتحرا السريع والمباشر لكسر الجمود علـى          

العملية السلمية بعد انتخابس، ثم مباشرتس التحرا بعيد انتخابس فعليا ، تشير إلى أن الرجل يبحث  مـسار
عن مجد أعجز رؤساء سابقين من قبلس. فثالثة رؤساء، بدءا  من جورج بوش األب، مـرورا  ببيـل 

ائيلي، ينش  ر كلينتـون، وانتهاء بجورج بوش االبن، سعوا بطريقة أو بأخرى لتحقيق اتفاق فلسطيني إس
من ناحية دولة فلسطينية، بغ  النظر عن شكلها وتعريفها ومضمونها، ويدمج من ناحية أخرى 
"إسرائيل" فـي فضاء المنطقة، لتعيش بأمن وسالم. إال أن الحظ لم يكن حليط أي منهم، وذلا عائد 

ياق، فـي هـذا الـس بالدرجة األولـى إلى السياسات والمواقط اإلسرائيلية المجهضة ألي جهد أمريكي
  للهم إذاادون أن تملـا اإلدارات األمريكيـــــة المتعاقبـــــــة، إرادة سياسيــــــة حقيقة للضغط علـى إسـرائيل، 

اسـتثنينا، ضغوطات إدارة بوش األب على حكومة إسحاق شامير لحضور مؤتمر مدريد أواخـر عـام 
 نهــــــاأي يرى بع  المراقبين ــي الضغوط التــــــــة. وه، تحت طائلة تجميد المساعدات األمريكي٨٩٩٨

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 شر، ، عمان، دار وائل للنواقع ومستقبل االستراتيجية اإلسرائيلية، تحديات القرن القادم( فهمي، عبد القادر، 1)

 .87، ص0228، 1ط      
 .0228، بيروت، مسار المفاوضات الفلسطينية اإلسرائيليةات واالستشارات، ( مركز الزيتونة للدراس0)
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، لصالح كلينتون. ويـرى ٨٩٩١ساهمت بدرجة و بأخرى، في خسارتس لالنتخابات الرئاسية أواخر عام 

ذا كان الحال كذلا، فكيط سيمكن ألوباما التعامل مع  المراقبـون أنفسهم، أنها وظفت كآلية ردع وا 
هذا الملط الشائا، خصوصا  وأن كثيـرين داخل مؤسسات صنع القرار األمريكي يقرون أن أي حل 

/ ١٢يستلزم تنازالت إسرائيلية "مؤلمة"!؟ أضـط إلى ذلا أن أوباما أشار في خطاب التنصيب ) 
بأنس يريد أن يسلا منهجا  جديـدا  فـي التعامل مع العالم اإلسالمي يقوم على االحترام  (،٨/١٢٢٩

اد اإلسالمية، دون إيج -المشترا. ولكن، كيط يمكن ألوباما أن يعيد صـياغة العالقات األمريكية 
حل عادل للقضية الفلسطينية، خصوصا  وأن ثمة شبس اتفاق، أن القضية الفلسطينية هي المدخل 

 إسالمية جديدة تقوم على االحترام األساس ألي استقرار في المنطقة، أو لتدشـين عالقـات أمريكيـة
 ؟ (1)المشترا

 

لإلجابة على هذين التساؤلين البد من استعرا  خلفية سريعة للتحوالت في رؤية أوباما          
 للمسألة. ومقاربتـس

 
 سياسة الرئير باراك أوباما تجاه إسرائيل -3
 

بعد تأمينس لموقع المرشح عن الحزب الديمقراطي للرئاسة األمريكية، سارع أوباما لمحاولة          
الشكوا التي أثيرت حولس خالل الحملة االنتخابية التمهيدية للحزب الديمقراطي، خصوصا   تبديد كل

حملتا كلينتون  ،مـن قبـل منافستس هيالري كلينتون، بأنس شخص ال يمكن الوثوق بس كصديق إلسرائيل
ومكين، استغلتا جملة من التصريحات والمواقط السابقة لدخول أوباما إلـى مجلـس الشيوو األمريكي 

 .(0)فس مع قضايا الشعب الفلسطيني، والتي يمكن أن يستشط منها تعاط١٢٢٢أوائل عام 
 

ومع دخول أوباما  كما ربطتس عالقات بناشطين فلسطينيين مثل إدوارد سعيد ورشيد الخالدي.       
مجلس الشيوو األمريكي، بدأت لغتس ومواقفس حيال الصراع العربي اإلسـرائيلي باالنتقال السريع من 
دائرة التعاطط مع قضايا الفلسطينيين، إلى دائرة االنحياز التـام إلسـرائيل. ويشهد على ذلا سجلس 

 رائيل. وبرزإس ةحـرى فــــــــي مصلالتصويتي في مجلس الشيوو لصالح أي قرار يصب بطريقة أو بـأخ
 هذا التحول في خطاب أوباما ومواقفس بأجلى صوره في خطابس أمام مـؤتمر لجنة العالقات األمريكية

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
      .122ص، 0228، 1، مركز الجزيرة للدراسات، الدوحة، ط جدلية االستيطان وآفاق التسوية( الزرو، نواط، 1)
 .0228، 1، عمان، دار أسامة، طالسياسة األمريكية بين الدستور والقوى السياسية( العيتاوي، ياسين، 0)
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ي بإسرائيل والحلم الذي ، والذي بالغ فيس أوباما بـالتغن0228اإلسرائيلية )إيباا( في شهر حزيران 

 .(1)تمثلس
 

وبلغ األمر بأوباما في ذات الخطاب إلى حد إعالن تأييده أن تكـون "القـدس الموحدة"          
لى اليوم.  عاصمة إلسرائيل، وهو ما يخالط مواقط اإلدارات األمريكية منذ نشأة دولة "إسرائيل" وا 

ألمـر ا غيـر أن حملتس عادت وتراجعت عن هذا التصريح، بذريعة أنس فهم على غير مقصده، وبـأن
 متروا للمفاوضات النهائية بين الفلسطينيين واإلسرائيليين.

 
كما يشير برنامج السياسات الخارجية ألوباما ونائبس جو بايدن إلى التزامهما المطلق نحو          

إسرائيل، واستمرار دعمهما تطوير منظومة دفاع خاصة بها ضد الصواريخ، وتأييدهما الستمرار تـدفق 
قتصادي والعسكري األمريكي على "إسرائيل". ويشير البرنامج إلى أن أولى أولوليات إدارتهما الـدعم اال

فـي الشرق األوسط سيكون أمن "إسرائيل". كما يدعو البرنامج إلى تصدير السالح األمريكي إلى 
 .(0)عالقة بين أعضاء تحالط الناتو"إسرائيل تحت ذات القواعد التي تحكم ال

 
الرغم من أن أوباما قد جعل من مسألة الوصول إلى "سالم دائم" هدفا  رئيسا  إلدارتس،  وعلى         

إال أن تحقيق مثل ذلا السالم يتطلب تنازالت إسرائيلية، وهو األمر الذي يدركس أوباما، مثلما يدرا 
ضب غتماما  أن مثل هذه التنازالت وقيام ضغط أمريكي على "إسرائيل" سوط يغضبها، وبالتالي سي

االنحيـاز و  حلفاءها فـي واشنطن. فكيط يوفق أوباما إذن ما بين األمرين، التزامس بتحقيق "سـالم دائـم"
 .(3)المطلـق إلسرائيل

 
في خطابس السابق اإلشارة إليس أمام )إيباا(، حاول أوباما "المرشح" للرئاسة، أن يفلسط          

أساس أنس مصلحة إسرائيلية عليا. "كل األطياط السياسية في إسرائيل تدرا بأن األمن  األمر علـى
ل ما فـــــي أن نعمل ك -كأصدقاء إلسرائيل  -الحقيقي يتأتى من خالل سالم دائم. ولذلا ينبغي علينا 

 طاتاجهدنــا لمساعدة إسرائيل وجيرانها لتحقيق هذا الهدط". ولكن لتحقيق هذا الهـدط ثمـة اشتر 
 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 ، رؤية إسالمية، مركز الزيتونـة للدراسـات حقوق وثوابت في القضية الفلسطينية( محسن، صالح، 1)
 .0212واالستشارات، بيروت، مؤسسة فلسطين للثقافة، دمشق،     

 ، الدوحة، مركز الجزيرة القوة الصلبة والقوة الناعمةالمتحدة األمريكية بين  الواليات( عبد السالم، رفيق، 0)
 .0228للدراسات،      

 دار ، بيروت، الالسياسة الخارجية األمريكية بين مدرستين، المحافظية الجديدة والواقعية( قبيسي، هادي، 3)
 .032، ص0228، 1العربية للعلوم، ط      
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نيين كما حددها أوباما في ذات الخطاب، فعلى الفلسطي علـى الجانب الفلسطينـي والعربـي تحقيقها أوال  

فيا ، ومطلوب من  -محاربة اإلرهاب، وعلى العرب التطبيع مع "إسرائيل" ودعم حكومة عباس 
مصر العمل على وقط تهريب السالح إلى غزة. وفي مقابل ذلا، ستقوم إسرائيل باتخاذ خطوات 

ة الغربية طينيين، وتحسين الظروط االقتصادية في الضفمناسبة ومتوافقة مع أمنها لتسهيل حركة الفلس
واالمتناع عن بناء مستوطنات جديدة في الضفة الغربية، وذلا حسب تعهدها إلدارة بوش في مؤتمر 

. صحيح أن أوباما يشير في الخطاب ذاتس إلى "حاجة" الفلسطينيين 0227أنابوليس في شهر نوفمبر 
م باالزدهار، إال أن أي اتفاق مع الفلسطينيين ينبغي أن يحافظ إلى دولة متصلة ومتماسكة وتسمح له

علـى يهودية دولة "إسرائيل"، ضمن حدود آمنة ومعترط بها وقابلة للدفاع. والقدس ستبقى عاصمة 
وينبغي أن تبقى غير مقسمة.بل حتى تأكيده في فترة التنافس في االنتخابات الرئاسية على  إسرائيل

صلحة اإلسرائيلي، يفلسفها أوباما بم -ر في إيجاد حـل للصراع الفلسطيني نيتس االنخراط المباش
إسرائيل. منتقدا  بذلا سياسات بوش في المنطقة، والتي ضاعفت من عزلة الواليات المتحدة هناا 

 .(1وزادت من المخاطر على أمن إسـرائيل، بسبب بروز أعدائها مثل إيران وحزب اهلل وحماس)
 

ياز أوباما إلى "إسرائيل" أكثر فأكثر في إسناده وزارة الخارجية إلى هـيالري اتضح انح         
وهي المعروفة بتأييدها الشديد إلسرائيل. كما يجري الحديث عن تعيين دينس روس، مستشارا   كلينتون،

لها في الخارجية فيما يتعلق بملط الشرق األوسط. وروس هذا، يهودي ومعروط بانحيازه التام إلى 
ائيل. كما أن المستشارين الذين أحاط بهم أوباما نفسس فيما يتعلق بالشرق األوسط، معروط عنهم إسر 

االنحياز التام لـ"إسرائيل" كذلا، ويأتي على رأسهم دينيس مكدونغس، وكان مستشار الشؤون الخارجية 
الذين خدموا  أحدزعيم األغلبية الديمقراطية السابق في مجلس الشيوو، توم داشيل، ودان شبيرو، وهو 

 .(0في مجلس األمن القومي تحت إدارة كلينتون، وهو يهودي أمريكي)
 
 السياسات المحتملة ألوباما -4
 

وكخالصة لما سبق، يرى البع  أن أوباما يميل أكثر إلى أسلوب االنخراط المباشر          
 كل عـــــــام،والعربي اإلسرائيلي بشفي ملط المفاوضات الفلسطينية اإلسرائيلية بشكل خاص،  والعاجـل

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 ، موقع الجزيرة نت، أوباما ونتنياهو، جدل الخطابات ... بانتظار الخطاب العربي الغائب( الحسن، بالل، 1)

    02/2/0229. 
سرائيل، تحالف استراتيجي وأزمات ت( الحمد، جواد، 0)  ،0212، عمان، مركز الشرق األوسط، كتيكيةأمريكا وا 

 .180ص      
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ولكن مـن منطق االنحياز لـ"إسرائيل" أوال . وهو بذلا يسلا منهجا  أقرب إلى منهج الرئيس األسبق 
كلينتون. إال أن ثماني سنوات من فشل إدارة كلينتون في تحقيق نتائج جوهرية على هذا المسار، 

قد تدفع أوباما إلى  0222كامب ديفيد الماراثونية في صيط عام  وخـصوصا  بعـد فشل مفاوضات
حذر أكبـر، وذلـا حتى ال تتلطخ سمعة مؤسسة الرئاسة األمريكية، بفشل كذلا الذي تلطخت بس إدارة 

 بيل كلينتـون بعـد فشل كامب ديفيد الثانية.
 

فـي  يكيات الدبلوماسية األمريكيـةأيضا، فإن أوباما القادم إلى الرئاسة بوعود لتغيير دينام          
وجزء منس منطقة الشرق األوسط، قد يسعى إلى حل في إطار أوسع. فأوباما أعلن غير مرة  العالم،

بأنس سيسعى إلى الحديث مع إيران وسوريا )منطق الجزرة(، فضال  عن سحب القوات األمريكية 
نهج إدارة سلفس بوش، والتي كانت تصر شهرا . وهو بذلا يخالط  12المقاتلة من العراق في غضون 

على التعامل مع "قوى الممانعة" في المنطقة بمنطق العصا بالدرجة األولى. ولعل إدارة أوباما، ترى 
 بـأن انفراجـا  على تلا الجبهات كفيل بحلحلة بع  طالسم التسوية الفلسطينية اإلسرائيلية.

 
ما أكثر في العملية السلمية ومحاولة تحقيق نتائج أيضا ، ومما قد يسهم في انخراط أوبا         

ملموسة على صعيدها، حقيقة كونس يستمع إلى مستشارين آخرين غير رسميين، والذين لهم آراء أكثر 
اعتداال  حـول الصراع في الشرق األوسط، ويطالبون بسياسية أمريكية أكثر توازنا ، وال يتورعون عن 

وذلا على عكس مستشاريس المباشرين المنحازين كليا  لـ"إسرائيل".  نقد إسرائيل إذا اقتضت الحاجة،
مـن هـؤالء المستشارين غير الرسميين والذين يستمع إليهم أوباما، الرئيس األمريكـي األسـبق جيمـي 
كـارتر، ومستشار األمن القومي السابق في عهد كارتر، زبنغيو بريجينـسكي، وروبـرت أومـالي، 

األسبق بيل كلينتون. وهؤالء الثالثة مثال ، يرون بأنس البد من إدماج حركة حماس  المـساعد للرئيس
بطريقـة أو بأخرى في العملية السلمية، وواحد من االقتراحات التي يقدمونها في هذا الصدد، هو أن 

 .يتم ذلا عبـر حكومة وحدة وطنية فلسطينية، تحت سلطة محمود عباس
 
 لرئير أوباماموقف إسرائيل من سياسة ا -2
 

 من الواضح أن أوباما، سيواجس تحديا  رئيسيا  في مسعاه لتنشيط عجلة التسوية الفلسطينية         

اإلسرائيلية. هذا التحدي يكمن في التساؤل حول قدرتس عمليا  على الضغط على "إسرائيل" للتجاوب 
ن كان ينطلق من زاوية االنحياز المطلق ل ـي ـ"إسرائيل"، إال أن ذلـا ال يعنمع جهوده ورؤيتس. فهو وا 

تجاوب هذه األخيرة مع جهوده. فمثال ، دائما  ما ماطلت الحكومات اإلسـرائيلية بالوفـاء بالتزاماتهمـا 
 إلدارتي بيل كلينتون وجورج بوش، كمـــــــا فـــــــي عدم التزام رئيس الوزراء اإلسرائيلـــــــي األسـبق بنيـامين 
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، ٨٩٩١نتنياهو ببنود اتفاقية واي ريفير التي وقعها مع الرئيس الفلسطيني الراحل ياسر عرفات عـام 
وكذلا تملص حكومة رئيس الوزراء اإلسرائيلي الحالي إيهود أولمرت من التزاماتها التي تعهدت بهـا 

 .0227في مؤتمر أنابوليس أواخر عام 
 

ل" في الواليات المتحدة، وخصوصا  في الكـونغرس وفي كل مرة، فإن أنصار "إسرائي         
جاهزون إلحباط أية ضغوط حقيقية قد تمارس على "إسرائيل" إلرغامها على قبول شيء  األمريكي،

ترفضس. كما أن استطالعات الرأي اإلسرائيلية التي ترجح فوز حزب الليكود اليميني في االنتخابات 
 جعل من الصعب التكهن بإمكانية نجاح أوباما بالضغط علـىالتشريعية شهر شباط/ فبراير القادم، ت

حكومـة بقيـادة الليكود، وبرئاسة بنيامين نتنياهو، والذي سبق لس أن أفشل ضغوطات الرئيس كلينتون 
 بـضغط مقابـل مارسس الكونغرس، اضطر كلينتون إلى التراجع في كثير من القضايا أمام نتنياهو.

 
فإن مستقبل التسوية السلمية الفلسطينية اإلسرائيلية، لن يعتمد على صدق وبجملة واحدة،          

صراره على الخروج بحل في سنوات حكمس، بقدر ما أنس سيعتمد بالدرجة األولى على  نوايا أوباما وا 
قدرتـس فـي الضغط على إسرائيل، وكسب الكونغرس األمريكي إلى جانبس، وهو أمر مشكوا بس، اللهم 

سرائيلي  -ذلا الحل يأتي ضمن توافق أمريكي إال إذا كان غيـر هـذا أمريكي ثانيا . ب -أمريكي أوال ، وا 
 .فليس بوسع أوباما وحده فعل الكثير أو ذاا،

 
 

 السياسة الخارجية األمريكية تجاه االنقسام الفلسطيني والمصالحة: الثانيالمبحث 

ــــة البحــــث في مواقط الرئيس األمريكي           ــــامــــا" تجــــاهإن عملي ــــاراا حســــــــــــــين أوب  الحــــالي"ب

رق األوســـــــــط والقضـــــــــايا الســـــــــياســـــــــية الراهنة أضـــــــــحى مهما، نظرا لمكانة  عملية الســـــــــالم في الشـــــــــّ

ــــة  ــــات المتحــــدة األمريكي ــــتكالوالي ــــة الكبيرة التي حظي ــــة اإلعالمي ــــة في العــــالم، والتغطي  قوة مهيمن

ــديمقراطيواآلمــال المعقود 2008بهــا االنتخــابــات الرئــاســــــــــــــيــة األمريكيــة لعــام   ة على المرشــــــــــــــح ال

 .أوباما بصفتس وجها جديدا في السياسة األمريكية، حامال لواء التغيير االيجابي
 

المعايير و  تت االنتخابات الرئاســـية األمريكية بعد ثماني ســـنوات عجاط تراجعت فيها القيمأ         
ربت الجماعي، وض على العملالدولية أمام سياسات إدارة الرئيس"بوش اإلبن" التي فضلت األحادية 

 .والعراق بالقوانين الدولية عر  الحائط آما حدث في معتقل غوانتانامو
 

 وقــد نظر العــديــد من البــاحثين إلى عمليــة انتخــاب "بــاراا أوبــامــا" بــاهتمــام نظرا لتبعــاتهــا         

 سياستهــــــــا ةــــــــودراسيبة اإلدارة الجديدة كالكبيرة على األوضاع الدولية، ورغبتهم في التعرط على تر 
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ذا ما  ر والبحث التغيي ت أهميةكنت ســترغب في اقتفاء أثار اإلدارة الســابقة أو أنها أدر كاالمتوقعة، وا 

 .ثر عقالنية وتوخيا للحذر وتحسبا لعواقب األموركعن سياسة أمريكية أ
 

لعادة ل إلى وصــفس رئيســا خارقاوأثيرت تســاؤالت عديدة عن حقيقة أوباما وســياســتس، بالنظر          
أن يخضـــع و  غيره من الســـاســـة األمريكيين البدكيرتقي حقا إلى حجم التطلعات المعقودة عليس أم انس 

ة وصــراعات داخلي لضــغوط ومحاذير صــناعة القرار الســياســي في المؤســســات األمريكية من تحزب
لا سياسيين يرددون ما تريده ت ولوبيات تحول بخطوطها الحمراء العديد من رجال السياسة ألنصاط

 .الكتل
 

ن أل ما يحظى صــنع القرار الســياســي األمريكي باهتمام واســع النطاق في المجتمع الدوليك         
ألمن وعلى ا الواليات المتحدة األمريكية تعد الدولة األقوى في العالم ببســـطها لســـيطرتها على مجلس

اجد الدول وتتو  نية، آما تؤثر في ســـــــياســـــــة العديد منالكثير من المؤســـــــســـــــات المالية العالمية والوط
هذا المبحث من خالل النقاط وتمت معالجة  .عسكريا في مناطق متعددة من الحيز الجغرافي الدولي

 اآلتية:
 
 المصالحة الفلسطينية -1

 

حالة االنقسام السياسي بين الضفة الغربية وقطاع غزة المستمر منذ تتابعت الجهود إلنهاء          
، والبدء بإجراءات تشكيل حكومة توافق وطني خالل المدة القانونية 0227منتصـط حزيران )يونيو( 

عالن الدوحة 2011المحددة بخمســـة أســــابيع، وذلا اســــتنادا  إلى اتفاق القاهرة  ، والتأكيد 2012، وا 
ات الرئاســـــــــــــية والتشـــــــــــــريعية والمجلس الوطني لمنظمة التحرير، وتخويل الرئيس على تزامن االنتخاب

الفلســـطيني، بالتشـــاور مع القوى والفعاليات الوطنية، بتحديد موعد إجراء االنتخابات بعد مرور ســـتة 
أشـــــهر على تشـــــكيل الحكومة، واســـــتئناط عمل لجنتي المصـــــالحة المجتمعية والحريات العامة التي 

 .(1)ي اتفاق القاهرةجرى تشكيلهما ف
 

منظمات ة و ـ، ففي حين رحبت دول عربية وأجنبيإعالن الدوحةوقد تباينت ردود الفعل على          
 التعاون الخليجـــــــــي واألمم ة ودول مجلسـة عديدة باالتفاق أهمها، مصر وجامعة الدول العربيـــــــدولي

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 .2014، أيار، اتفاق الشاطىء ومستقبل المصالحة الفلسطينية، 27ير اإلستراتيجي ر ( التق1)

 (. 2) انظر: ملحق  .www. Alzaytouna.netعلى الرابط:       
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المتحدة واالتحاد األوروبي، شــــــــرعت إســـــــــرائيل باتخاذ إجراءات عقابية )عقوبات اقتصــــــــادية( ضـــــــــد 
أما الواليات ،  2012تموز  09الســلطة الفلســطينية، وهّددت بوقط المفاوضــات الجارية بينهما منذ 

 -لسطينيفالمتحدة األمريكية فلم يختلط موقفها كثيرا  عن الموقط اإلسرائيلي، فاعتبرت أن االتفاق ال
الفلسـطيني "مخيبا  لممال وي عقد الجهود األمريكية لتحريا عملية السـالم". واســتبقت الواليات المتحدة 
اإلعالن عن تشــــــــكيل الحكومة الفلســــــــطينية وأعلنت، على لســــــــان )آن باترســــــــون(، مســــــــاعدة وزير 

ون فلســـــطينية تك الخارجية األمريكية لشـــــؤون الشـــــرق األدنى، أنها لن تقدم مســـــاعدات مالية لحكومة
حركة "حماس" جزءا  منها ، إال إذا قبلت "حماس" بشـــــــــــروط اللجنة الرباعية الدولية، وهي نبذ العنط 

 .(1)واالعتراط باالتفاقات السابقة، واالعتراط بحق إسرائيل في الوجود
 

وفيما تتفاوت التفســـــــيرات بشـــــــأن الظروط الضـــــــاغطة التي دفعت الحركتين الفلســـــــطينيتين          
نهاء حقبة االنقســام بين الضــفة الغربية وقطاع غزة الممتدة إعالن الدوحة األكبر إلى التوقيع على  وا 

ألكثر من ســــــــت ســــــــنوات متصــــــــلة، طرحت أســــــــئلة حول أســــــــباب ودوافع االتفاق على تطبيق بنود 
ســـــــيما بعد الفشـــــــل الذي م نيت بس جوالت وجهود  ال لســـــــطينية في هذا الوقت تحديدا ،المصــــــالحة الف

المصـــــالحة فيما ســــــبق. وأية انعكاســــــات للبيئتين اإلقليمية والدولية تلا التي دفعت الطرفين للجلوس 
 حول مائدة الحوار؟ وما هي آفاق المصالحة الفلسطينية واحتماالتها في ضوء هذا الواقع الجديد؟.

 
 حصار غزة وعزلة "حمار" -2
 

، لم تكن حركة "حماس" جزءا  من النظام الســــــياســــــي الفلســــــطيني، 2002حتى مطلع عام          
حيث عزفت الحركة عن المشـــــاركة في مكونات النظام الســــــياســـــي. وكان لها أن رفضــــــت العرو  

طعت الموقط، وقاالتي تلقتها لالنضــــــــمام ألطر منظمة التحرير الفلســــــــطينية، واســــــــتمرت على ذات 
، ألسباب سياسية، عزتها إلى كون 1772االنتخابات الفلسـطينية األولى )الرئاسـية والتشريعية( عام 

أن االنتخابات هي أحد إفرازات اتفاقية أوســـــــــــــلو وتجري تحت ســـــــــــــقط االتفاق الذي ســـــــــــــبق لها أن 
الثــاني( )كــانون  7عــارضــــــــــــــتــس. كمــا قــاطعــت "حمــاس" االنتخــابــات الرئــاســــــــــــــيــة التي جرت بتــاريخ 

 ددـــــــــــــمن ع %22ة ـــــــــــح بنسبــــــــة فتـــــــــح حركــــــاس مرشـا الرئيس محمود عبــــ، وفاز فيه2005يناير
 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 ، مرجع سابق.اتفاق الشاطىء، 27التقرير االستراتيجي  (1)
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 25وافقت على المشـــــــــــاركة في االنتخابات التشـــــــــــريعية الفلســـــــــــطينية الثانية في  المقترعين، إال أنها

، لقناعتها بأن االنتخابات تجري، هذه المرة، استنادا  إلى إعالن القاهرة 2002)كانون الثاني( يناير 
طيني البالغ عددها ( مقعدا  من مقاعد المجلس التشــــــــــريعي الفلســــــــــ72، وحصــــــــــدت الحركة )2005

 .(1)( مقعدا132)
 

بإعالن فوزها بأغلبية مقاعد المجلس التشـــــــــــريعي الفلســـــــــــطيني، انتقلت حركة "حماس" من          
المعارضة إلى السلطة. وعلى أثر ذلا، اضطلعت الحركة بمهمة تشكيل الحكومة الفلسطينية برئاسة 
"إســــــماعيل هنية"، دون أن تفلح في إقناع أو اســــــتمالة أٍي من الكتل البرلمانية بالمشــــــاركة معها في 

يلها، وكان ثمن ذلا ما تعرضـــــت لس من حصـــــار ومقاطعة خارجيين ومن جدل حول الوضــــــع تشـــــك
 الحكومي المأزقي داخليا .

 
ورغم محاوالت "حماس" إعادة إنتاج نفسها بصورة معتدلة ومقبولة من قبل المجتمع الدولي          

ي الحركة ف وصـــــوغ خطاب ســـــياســـــي بعيدا  عن شـــــعارات األيديولوجيا التي صـــــبغت فكر وممارســـــة
. يلاليات المتحدة نيابة  عن إســــرائالســــابق، إال أنها جوبهت هي وحكومتها بمقاطعة دولية تقودها الو 

وأعلن األمريكيون واألوروبيون عن حجب المســاعدات الدولية عن الســلطة الفلســطينية، إن لم تمتثل 
وط المقاومة. واتســـــــاقا  مع الضـــــــغالحركة لمطالبهم المتعلقة باالعتراط بإســـــــرائيل والتخلي عن خيار 

األمريكية تحفظت كثير من البلدان العربية في تعاملها مع الحكومة الفلسطينية في غزة، واندرج ذلا 
 .(2)لمقاطعة الدولية واإلقليمية ضدهابشكٍل أو بآخر في سياسة ا

 
، وصــــــــــــــفت الحكومة 2007وعقـب ســــــــــــــيطرة "حمـاس" على قطـاع غزة منتصــــــــــــــط العام          

"تنظيم إرهابي سيطر على القطاع وحولس إلى منطقة معادية"، ومن ثم  سرائيلية حركة "حماس" بــــــاإل
أمعنت إســــــــرائيل في إطباق الحصــــــــار على القطاع وفق صــــــــيغة جديدة كان من أبرز مضــــــــامينها، 

 ـــــــة منهــــامحاولـ يـــــــة فـاالدعاء بأنها ملتزمة فقط باالتفاقيات التي وقعت عليها مع السلطة الفلسطيني
 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 .0228، بيروت، مسار المفاوضات الفلسطينية اإلسرائيلية( مركز الزيتونة للدراسات واالستشارات، 1)
 مرجع سابق. ،حقوق وثوابت في القضية الفلسطينية( محسن، صالح، 0)
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عليها، بوصــــــــــفها ســــــــــلطة احتالل وفق أحكام القانون الدولي للتنصــــــــــل من االلتزامات المفروضــــــــــة 

، برغم أنها ما تزال، في حقيقة األمر، 2005اإلنســــــــــاني، وبدعوى أنها انســــــــــحبت من القطاع عام 
 .(1)دود القطاع ومياهس ومجالس الجويتسيطر على ح

 
الســــــياســــــية التي ومن المؤكد أن الحصــــــار اإلســــــرائيلي المفرو  على قطاع غزة، والعزلة          

تعرضت لها حركة "حماس"، وعدم قدرتها على تقديم النموذج األمثل في الحكم، كان ذلا كلس محفزا  
ودافعا  قويا  أدى إلى موافقة الحركة على اســـــــــتقبال وفد منظمة التحرير الفلســـــــــطينية في غزة وتوقيع 

 طاع غزة.اتفاق  للمصالحة ينهي حالة االنقسام المرير بين الضفة الغربية وق
 
 المصالحة الفلسطينية ربط المفاوضات ب -3
 

اإلدارة األميركية تصـــــر على إطالة عمر حصـــــار غزة واالنقســـــام الفلســـــطيني، وكالهما إن          
اســـية أمام مبادرة أميركية دبلوم. و يهدد بنســط أي اتفاق قد تتوصــل إليس أي مفاوضـــات إن اســتؤنفت

ية "اإلســــرائيلية" قد يبدو القول إن العقبة الرئيســــ-الفلســــطينيةمكثفة وضــــاغطة الســــتئناط المحادثات 
أمام االســـتجابة العربية لهذه المبادرة هي عقبة أميركية قوال ينقضـــس ظاهر الواقع، لكن العامل الثاني 

بعد العامل األول المتمثل بالشــروط التي أعلنتها  -األهم الذي يحول دون اســتئناط هذه المحادثات 
االحتالل التي يرأســها بنيامين نتنياهو الســتئنافها والتي قادت الرئاســة الفلســطينية إلى حكومة "دولة" 

لجنة "اإلســـــــــــرائيلية" التي تبنتها "ال -هو الشـــــــــــروط األميركية  -موقفها الحالي الراف  الســـــــــــتئنافها 
دقية صــ الرباعية الدولية" إلنهاء االنقســام الفلســطيني الراهن الذي ال يمكن ألي محادثات ســالم ذات

أن تنطلق دون إنهائس، بقدر ما يســتحيل إنجاز المصــالحة الفلســطينية طالما اســتمر الربط المجحط 
بين إنجازها وبين عملية التفاو ، كما أثبتت تجربة المفاوضــــــــــــــات الفلســــــــــــــطينية مع حكومة إيهود 

الذي فشــل ة و أولمرت الســابقة التي حاولت تحييد هذا العامل الثاني بعدوانها على قطاع غزة قبل ســن
 .في تحييده

 
ذا كانت "دولة" االحتالل "اإلســــــــرائيلي" بتواطؤ أميركي تســــــــعى إلى إزالة عقبة االنقســــــــام           وا 

 الفلسطيني بوسائل عسكرية، فإن هذه هي المعضلة التي تحاول الدبلوماسية العربية حلها بوسائل 
سباق  يــــنعقاد مؤتمر القمة العربي المقبل، فسياسية في محاولتها االستجابة للمبادرة األميركية قبل ا

 محموم مع أي حل عسكري "إسرائيلي" يدرا القادة العرب أن الصمود الفلسطيني سيفشلس 
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مرة أخرى، لكنهم يدركون أيضـا أن أي عدوان "إسـرائيلي" واسع جديد على قطاع غزة سوط يضعهم 

رهم للضغوط األميركية عليهم للضغط بدو  في موقط محرج قد يجعل من المستحيل عليهم االستجابة
على طرفي االنقســــــام الفلســــــطيني إلنهائس، مما يعني وأد المبادرة األميركية الجديدة في مهدها، غير 
أن األهم من وجهة نظر شــــــــــركاء الســــــــــالم العرب هو أن أي عدوان كهذا ســــــــــيؤجل اســــــــــتئناط أي 

 إلى أجل غير مســــمى في المدى المنظور،"إســــرائيلية" يأملون في اســــتئنافها  -محادثات فلســــطينية 
وهذا هو ما تســـعى إليس "دولة" االحتالل "اإلســـرائيلي" للتنصـــل من اســـتحقاقات "عملية الســـالم"، كما 

 . (1)يقولون
 

هو ما يفســـر رفع االهتمام العربي بالمصـــالحة الفلســـطينية إلى مســـتوى القادة، ويفســـر  اوهذ         
القمم العربية المصــــــــــــــغرة التي انعقدت مؤخرا، والزيارات المحمومة للعواصــــــــــــــم العربية والعاصــــــــــــــمة 
األميركية التي قام بها وزراء خارجية عرب، والجوالت العربية التي قامت بها وفود طرفي االنقســــــــــام 

لســـطيني، كما يفســـر التشـــدد المصـــري مع حركة )حماس( في "قطاع" غزة حد المخاطرة بالظهور الف
كمن يشــــــارا في حصـــــــار القطاع ببناء الجدران الفوالذية تحت األر  وفوقها وفي البر وفي البحر 
ممـــا رفع وتيرة التوتر بين الجـــانبين وهـــدد بـــانفجـــار أزمـــة يبـــدي الطرفـــان حـــاليـــا كـــل الحرص على 

ا، مما يعطي خطأ لهذه الحركة العربية الدبلوماســـــــية المكثفة عنوان المصـــــــالحة الفلســـــــطينية احتوائه
بينما العنوان الحقيقي لها هو إزالة عقبة االنقســـــام الفلســـــطيني من طريق االســـــتجابة العربية للمبادرة 

ها طاألميركية الضــــاغطة من أجل تجنيد شــــبكة إســــناد عربية لتراجع الرئاســــة الفلســــطينية عن شــــرو 
 "اإلسرائيلية" "دون شروط".  -المعلنة الستئناط المفاوضات الفلسطينية 

بصـراحتس ووضـوحس المعهودين لم يترا رئيس الوزراء ووزير الخارجية القطري الشيخ حمد بن جاسم 
بن جابر آل ثاني أي مجال للشا في االرتباط الوثيق بين إنجاز المصالحة الفلسطينية وبين "عملية 

"اإلســــــرائيلية" عندما قال بعد محادثاتس مع وزيرة الخارجية األميركية هيالري  -لفلســــــطينية الســــــالم" ا
كلينتون في واشــــــــــنطن مؤخرا إن "األمر األهم هو كيط يمكن خلق حكومة وحدة بين الفلســــــــــطينيين 

 . (0)بحيث يمكنهم التركيز على كيفية التعامل مع عملية السالم"
 

ق المجحط بين المصــــــــالحة الفلســــــــطينية وبين اســــــــتئناط المفاوضــــــــات وهذا االرتباط الوثي         
 ةـى األرجح السبب الرئيسي في رفع االهتمام بالمصالحـة" هو علـ"اإلسرائيلي -ة ـالفلسطيني

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 18/1/0212االنترنت لإلعالم العربي ، شبكة المصالحة الفلسطينية والمفاوضات، ربط أم فصل، ناصر، نقوال( 1)

     http://www.amiong/print/php?=opimionm&ig=9056. 

  .نفسس سابقالمرجع ال( 0)
 



109 

 

 
 

الفلســــــــطينية إلى مســــــــتوى القادة العرب عشــــــــية انطالق الحملة الدبلوماســــــــية األميركية لتحريا هذه 
المفاوضــــات بإرســــال مســــتشــــار األمن القومي جيمس جونز والمبعوث الرئاســــي "للســــالم في الشــــرق 
 ةاألوسـط" جورج ميتشـل إلى المنطقة لهذا الغر ، فهؤالء القادة يواجهون استحقاق الرد على المبادر 

، وهم يدركون تماما أن اســـتمرار 0212األميركية في مؤتمر قمتهم في ليبيا في شـــهر آذار / مارس 
االنقســـــــــام الفلســـــــــطيني يمثل عقبة رئيســـــــــية أمام توافقهم على رد موحد، ويدركون كذلا أنس حتى لو 

دول لقطر باســـــم جامعة ا اتقدمت به تياســـــتجابت إدارة باراا أوباما إلى طلب رســـــالة الضـــــمانات ال
العربية بصــفتها الرئيس الدوري للقمة العربية فإن أي "رســالة ضــمانات" أميركية إن كانت كافية لكي 

ــــــــــــــــــتتراجع الرئاســـــة الفلســـــطينية عن شـــــرطها المعلن الســـــتئناط المفاوضـــــ كامل  بتجميد ات المتمثلـ
، فإنها لن 14/1/0212بتاريخلالســتيطان "اإلســرائيلي" "لفترة مؤقتة"، كما قال الرئيس محمود عباس 

تكون كافية دون إنجاز المصــــالحة الفلســــطينية إلســــقاط االتهام "اإلســــرائيلي" لعباس بأنس غير مؤهل 
 .(1)للوفاء بأي اتفاق تتمخ  المفاوضات عنس طالما استمر االنقسام الفلسطيني الراهن

 
فى عندما ن ولم يكن المتحدث الرســـمي باســـم الخارجية المصـــرية الســـفير حســـام زكي مقنعا         

أن تكون المصــــــالحة الفلســــــطينية شـــــــرطا الســــــتئناط المفاوضــــــات الفلســـــــطينية مع "دولة" االحتالل 
، ال بل إنس أكد االرتباط الوثيق بين األمرين (0)(12/1/0212"اإلســــــــرائيلي" )الشــــــــرق األوســــــــط في 

محمود  اعندما قال إن "المفاو  الفلســــــــطيني هو الممثل في منظمة التحرير الفلســــــــطينية ورئيســــــــه
عباس )أبو مازن("، فهذه الحقيقة وحدها تؤكد االرتباط وال تنفيس كون هذا المفاو  طرط أســـــاســـــي 

ميركية التي األ -في االنقســام وبالتالي في المصــالحة وهو طرط مثقل ومقيد بالشــروط "اإلســرائيلية" 
ة الفلســـطينية إنجاز المصـــالح تبنتها اللجنة الرباعية الدولية والتي ما زالت تمثل العقبة الرئيســـية أمام

منذ انطلق الحوار الفلســـــــــطيني إلنجازها في القاهرة قبل خمس ســـــــــنوات، كما أكد زكي االرتباط بين 
األمرين عندما أوضــح بأن "عملية المصــالحة مرتبطة بعملية الســالم على أســاس أنها تعزز الموقط 

عبس، في لشـــــعبس، كل شـــــ  كممثل الفلســـــطيني الداخلي" وبالتالي تعزز صـــــدقية المفاو  الفلســـــطيني
المفاوضـات وتنفي عنس التهمة "اإلسـرائيلية" المتكررة بأن االنقسام الفلسطيني الراهن ال يجعلس مؤهال 

ــــتصريح سابق أكثر وضوحللوفاء بأي اتفاق تتمخ  المفاوضات عنس. وكان زكي في  ــــا فـ ي الربط ـ
 ةــــــــفلسطينية الــــــــا قال إن إنجاز المصالحعندم بين المصالحة الفلسطينية وبين استئناط المفاوضات
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تبادل األســـرى بين حماس وبين دولة االحتالل يمكن أن يقود إلى رفع الحصــــار عن قطاع وصـــفقة 
 . (1)غزة وفتح حدوده مع مصر

 
دارة أوباما قبل غيرهم           إن ميتشــل الذي يســعى إلى تنفيذ "مبادرة الســالم العربية" يدرا هو وا 

 –في فلســــــطين هو حجر الزاوية ألي ترتيبات ســــــالم عربية  اإلســــــرائيلي -أن حل الصـــــراع العربي 
ية الوطنية الفلسطينة المطاط على الوحدة ـــــــــــي نهايـــــــــــاه يعتمد فـــــــــــإسرائيلية، وأن نجاح أو فشل مسع

كضـمانة أسـاسـية ألي تسوية سياسية قد يتوصل إليها، لذلا فإن تعويم المفاو  الفلسطيني سياسيا 
ي في معزل عن التوافق الوطني الفلســـــــــطيني ليس ضـــــــــمانة كافية واقتصـــــــــاديا وأمنيا بالدعم الخارج

 .لنجاح مساعيس
 

لقــــد طغى التركيز على تراجع الرئيس األميركي عن مطــــالبتــــس في بــــدايــــة عهــــده بتجميــــد          
هودي في الضــفة الفلســطينية لنهر األردن كشــرط الســتئناط أي محادثات ياالســتيطان االســتعماري ال

ال لفلســـطينيين الخاصـــة بقطاع غزة، عندما قالية" على تراجع أوباما عن وعوده "إســـرائي -فلســطينية 
إن "األزمة اإلنســـانية المســـتمرة" في القطاع واســـتمرار إغالق معابره وعدم تمكين الفلســـطينيين هناا 
من العيش بكرامة وفقدانهم "األمل" يتعار  مع متطلبات "إســـــــــــــرائيل" األمنية وال يســـــــــــــمح بتقدم أي 

ناء للســــــالم" مضــــــيفا أنس "يجب على إســــــرائيل أن تتخذ خطوات ملموســــــة تجعل هذا التقدم "مســــــار ب
ممكنا"، لكن أوباما بعد ســـنة من هذه الوعود يبتز مصـــر بالمعونات األميركية لها لكي تضـــيط بعدا 
عربيا إلى الحصـــــار "اإلســـــرائيلي"، ويضـــــغط اآلن على شـــــركاء الســـــالم العرب لكي يضـــــغطوا على 

ســــــطينية كي تســــــتأنط التفاو  مع "دولة" االحتالل على أرضــــــية إحكام حصــــــار غزة الرئاســــــة الفل
وتعميق االنقســـــام الفلســـــطيني، مما يعني فقط إصـــــرارا أميركيا على إطالة عمر الحصـــــار واالنقســـــام 
 امعا، وكالهما يهدد بنســـــــــط أي اتفاق قد تتوصـــــــــل إليس أي مفاوضـــــــــات إن اســـــــــتؤنفت، وليس لهذ

فسيرين: إما أن اإلدارة األميركية ليست جادة حقا في التوصل إلى أي اتفاق اإلصرار إال واحدا من ت
اإلســــــرائيلي فحســــــب كما فعلت طوال أكثر من ســــــتين عاما  -وأنها تواصــــــل إدارة الصــــــراع" العربي 

ما ضــــوء أخضــــر أميركيا لعدوان إســــرائيلي جديد واســــع على "قطاع" غزة، مما يؤكد بأن  مضــــت، وا 
 . (0)ي "عملية سالم" لها صدقية ما زالت عقبة أميركيةالعقبة أمام استئناط أ

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
  .مرجع سابق المصالحة الفلسطينية والمفاوضات،، ناصر، نقوال( 1)
 .نفسه سابقالمرجع ال( 0)
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    في عهد  المفاوضات: السياسة الخارجية األمريكية تجاه عملية الثالثالمبحث 
 والية أوباما األولى                 

 
 كي تجاه عملية الســــــــــالم في عهد الرئيس أوباما هاجس تحســــــــــينيطغى على الدور األمر ي         

 يز على حــــل الصــــــــــــــراعككيــــة في الشــــــــــــــرق األوســــــــــــــط من منطق أن عــــدم التر يالصــــــــــــــورة األمر 

نقطة  شــكليفي المنطقة، وبحكم أن ذلا كية األخرى يالفلســطيني اإلســرائيلي ســيعقد الســياســات األمر 
 .كيةية في الحكم الذي سيصدره الرأي العام العربي على السياسة األمر يجوهر 

 
 كيـــة معيات المتحـــدة األمر يـــوتزامن وصــــــــــــــول بــــاراا أوبــــامـــا إلى ســـــــــــــــــدة الحكم في الوال         

 من نقطــة حتــاريجعــل الرئيس أوبــامــا يدخول القضــــــــــــــيــة الفلســــــــــــــطينيــة في دائرة من الجمود، ممــا 

 نطالقــة من مخلفــات العــدوانالنطلق منهــا لمعــالجــة هــذا الملط، فهــل ســــــــــــــتكون هــذه اية التي يــالبــدا

 أنابوليس والذي ة ســــــــــــتكون من نتائج مســــــــــــاريأم البدا(؟  0228/0229)  اإلســــــــــــرائيلي على غزة

ســــــرائيل، يأســــــفر عن فشــــــل ذر   مأع ترا آثاره على مفاوضــــــات الســــــالم بين الســــــلطة الفلســــــطينية وا 

ثر من كأ ق مســـــدود طيلةيق التي وصـــــلت إلى طر يية ســـــتكون من العودة إلى خارطة الطر كأن الحر 
 اثني عشر عاما.

 
حداث قطيعة معيكية لحل الصــــــــــــــراع تتراوح بين ضــــــــــــــرورة التجديفالتصــــــــــــــورات األمر            د وا 

 كية تجاهيمر بن، وحتمية التمســـــــــــا بالثوابت األالكية الســـــــــــابقة التي تبناها بوش ايالســـــــــــياســـــــــــة األمر 

إقامة  ىفضي إلية أمن إسرائيل وحل الدولتين الذي يا االلتزام بحماـــــتصدرهيي ـــــالم والتـــــة الســـــعملي

 5دولة فلسطينية مستقلة
 

 ا عملية الســـــالم وتحســـــين صـــــورتها المشـــــوهة بســـــبب ســـــياســـــةيكية في تحر يفالرغبة األمر           

 الســـــــــــــــــــابقـــــة والتي اســــــــــــــتهـــــدفـــــت العـــــالم العربيالحرب على اإلرهـــــاب المتبعـــــة من قبـــــل اإلدارة 

 واإلســـــــــــالمي بالخصـــــــــــوص، تدفع بإدارة أوباما إلى اتخاذ إجراءات مســـــــــــتعجلة وتكثيط المســـــــــــاعي

حقق السالم ي إلقناع الطرفين الفلسطيني واإلسرائيلي باستئناط المفاوضات للوصول إلى اتفاق نهائي
  .واألمن بينهما
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 ســــــــــــــتصــــــــــــــطـــدم بمجموعـــة من العقبـــات التي تحول دونغير أن هـــذه التصــــــــــــــورات والمســــــــــــــــاعي 

ــــــــــــــــــــــــــــثر  تحقيق األهــــداط المرجوة إلدارة أوبــــامــــا وتقوقع عمليــــة الســــــــــــــالم في دوامــــة الجمود والتعـ

حد أل جاد حليقس على تجاوز هذه العقبات وا  يبقى التســــــــــــــاؤل مطروحـا حول مدى قدرة أوباما وفر يو 
 .أعقد الصراعات في العالم في العصر الحالي

 
  :ت إدارة أوباما لحل الصراع الفلسطيني اإلسرائيليتصورا -1
 

 : لتزام بأمن إسرائيلاال  -أ
 

 كيـــــة متقـــــدمـــــة في الوطن العربي في الفكرية أمر يـــــتمثـــــل إســــــــــــــرائيـــــل قـــــاعـــــدة عســــــــــــــكر          

 ة آبــــار النفط في الحــــاالت الطــــارئــــة وجســــــــــــــرهــــايــــكي بــــاســــــــــــــتعمــــالهــــا لحمــــاياإلســــــــــــــتراتيجي األمر 

الرافضة  لوطنيةب األنظمة اية وقوة محلية لتأديـــة واألسيو ـــقييالرابط بين المنطقتين اإلفر  يـــاإلستراتيج
  .(1)كيةيللهيمنة األمر 

 
 كي الثــــابــــت حيــــال إســــــــــــــرائيــــليخرج الرئيس بــــاراا أوبــــامــــا عن هــــذا الموقط األمر يولم          

 د أوبــامــا علىكــ، وأت المتحــدةيــاوالحرص على العالقــة الخــاصـــــــــــــــة التي تجمع بين إســــــــــــــرائيــل والوال

 على التزامس حيث أصــــــــــــــر 0228و باا في ماييالتزامـس بـأمن إســــــــــــــرائيـل في خطـابـس أمـام منظمة ا

 يـــةمقراطيات المتحـــدة في المنطقـــة ذات الـــديـــالثـــابـــت بـــأمن إســــــــــــــرائيـــل بـــاعتبـــارهـــا أقوى حلفـــاء الوال

إســرائيل  التي تعتبر كية المهيمنةية األمر يتوافق مع الرؤ يوتضــح من هذا الموقط أن أوباما  ،الوحيدة
ــــا مــــدلال، و  ــــا اســــــــــــــتراتيجي ــــديحليف ــــاق جهوده لتب ــــدرج في ســــــــــــــي ــــن  د التلميحــــات المغرضــــــــــــــــــة التيي

 ني حول تعـــاطفـــس مع الفلســــــــــــــطينيين وعـــداوتـــسينـــة واليمين الـــديســــــــــــــوقهـــا المتشــــــــــــــــددون الصــــــــــــــهـــاي

 كيــــةييز خــــاص من قبــــل اإلدارات األمر كفمســـــــــــــــــألــــة أمن إســــــــــــــرائيــــل تحظى بتر . (2)إلســــــــــــــرائيــــل

 في ةيكية للتســــــــــــــو يلـا ألن االحتيـاطـات األمنية تأخذ بعدا واضــــــــــــــحا في أي مبادرة أمر المتعـاقبـة، ذ

 ات المتحــدةيـتضــــــــــــــح أن الواليالشــــــــــــــرق األوســــــــــــــط ففي مختلط مبـادراتهـا منـذ روجرز حتى أوبـامـا 

التي من  منيةألســـرائيلي عبر طرح مجموعة من الترتيبات اإلكية تشـــدد في الدفاع عن األمن اياألمر 
 .الفعلي على الهيمنة اإلسرائيليةشانها اإلبقاء 
 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 مجلة العلوم ، تأثير المصالح األمريكية على تسوية الصراع العربي ـ اإلسرائيلي، ابن سلطان، عمار (1)
 .4991، جامعة الجزائر، العدد األول، السياسية والعالقات الدولية     

 .41/44/2002، موقع الجزيرة نت، أوباما والعالم العربي واإلسالمي، فوازجرجس، ( 2)
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 لمتـــس إلى الرأي العـــام العربي واإلســــــــــــــالمي من جـــامعـــة القـــاهرةكد الرئيس أوبـــامـــا في كـــوأ         

كي ياألمر  هدد األمنيخاصــــــــــة ما بعلى ضــــــــــرورة التصــــــــــدي لشــــــــــتى أشــــــــــكال العنط، و  2009في 
ســرائيليات المتحدة األمر يبالعالقة الخاصــة بين الوالواإلســرائيلي، بإقراره  د على متانة كأمع الت كية وا 

ية وضـــــرورة خيدعائم ثقافية وتار  األواصـــــر التي تجمعهما، واســـــتحالة التخلي عنها ألنها ترتكز على
مكن يوي ال اخ مأســـــــيرغبة متأصــــــلة في تار  اإلقرار بأن رغبة اليهود في وجود وطن خاص لهم هي

 .(1)يةد الناز يعلى  مع اإلشارة إلى ما تعر  لس اليهود ألحد نفيس
 

 ده أثناء اســــــــــــتقبالس لرئيس الوزراء اإلســــــــــــرائيلي نتنياهو فيكفالتزام أوباما بأمن إســــــــــــرائيل أ         

 اتيــــــة بين الواليــــــبــــــإصــــــــــــــراره على العالقــــــة غير العــــــاد ،0229مــــــايو  4 وميالبيــــــت األبي  

ـــل يالمتحـــدة األمر  ســــــــــــــرائي ـــة وا  ـــا قو كي ـــاره هـــذه األخيرة حليف ـــاعتب ـــب ـــا للوالي  اات المتحـــدة، بوصــــــــــــــفهـــي

 ذا ل كي،يمقراطية الوحيدة في الشــــــرق األوســــــط، لذا فهي تشــــــكل مصــــــدر إعجاب الشــــــعب األمر يالد

 كيــة وأنــس من مصــــــــــــــلحــةيات المتحــدة األمر يــفــإن أمن إســــــــــــــرائيــل أمر بــالغ األهميــة بــالنســــــــــــــبــة للوال

 ضـــــــــــمان أمن رتكزي، و (2)ة مســـــــــــتقلةيهوديدولة كئيل كي ضـــــــــــمان أمن إســـــــــــراياألمن القومي األمر 

 :(3)إسرائيل بالنسبة ألوباما على مجموعة من الترتيبات األمنية التي تشمل
 
 ة ـنياألم ة الفلسطينية واضطالع األجهزةـوسيع نطاق التعاون األمني بين إسرائيل والسلطـ ت
 ب القوات يدر ت أشكالس والمساهمة في  ضد إسرائيل بكافة يالفلسطينية بمهمة التصدي للتحر    
 .ن المالي والتأطيرييالفلسطينية على الصعيد   
 يلية سرائإلا ريالعمل على نشر قوات دولية في منطقة األغوار لمراقبة الحدود، وتطبيق المعايـ 

 .لكترونيةإلا ة المرور بين ضفتي نهر األردن، باالستعانة بالتقنياتكعلى حر    
 كون قادرة ت ة في نقاط مفصلية في الضفة الغربية، بحيثيإسرائيل بنقاط مراقبة عسكر احتفاظ ـ 

 .بالشكل المطلوب ع، إذا عجزت الشرطة الفلسطينية عن القيام بمهامهايعلى التدخل السر    
 .احتفاظ إسرائيل بالسيادة على الحيز الجوي الفلسطينيـ 
  .لسطينيةمنع دخول األسلحة الثقيلة إلى األراضي الف ـ

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 ، 142، العدد شئون عربية، التراجع األمريكي في عملية السالم في الشرق األوسط، حسين، رجاء أحمد( 1)

     0229. 
 الشروق ( ليلى، ل، صدمة فلسطينية وعربية من الءات نتنياهو، ضغوط أوباما تذهب في مهب الريح، 2)

 .15/2/2007، 2239، الجزائر، العدد اليومي    
 .1/7/2007، الدوحة، موقع الجزيرة نت، غياب الدراما عن خطة أوباما، الستارعبد قاسم، ( 3)
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 على إعادة  ة والعملـكيية واألمر ـير اإلسرائيلييا، استنادا إلى المعاـ" أمني شاذ اع غزة "ـار قطـاعتبـ 
 .ان عليس قبل سيطرة حماس عليسك وضعس إلى ما  
 

 قة التي تقارب بها القضـــــــــــية الفلســـــــــــطينية، فالمقاربةيلم تحدث إدارة أوباما قطيعة مع الطر          

 كية حيال عملية الســــــــــــالم متمحورة حول إســــــــــــرائيل، فهييتبناها صــــــــــــناع الســــــــــــياســــــــــــة األمر يالتي 

 ســــــــــــــرائيــل وســــــــــــــتســــــــــــــعى إلى تعميقهــا، وهي تعمــل على إزالــةة مع إيــســــــــــــــتبقي على عالقــاتهــا القو 

 تشـــــــــكيل قوات مســـــــــلحة فلســـــــــطينية والســـــــــيطرة الكاملة علىكالعواقب التي تهدد األمن اإلســـــــــرائيلي 

لكل  األجواء الفلســــــطينية والتحكم في منافذ الدخول والخروج من األراضــــــي الفلســــــطينية واالســــــتجابة
 .متطلبات األمن اإلسرائيلية

 
 ة للصــــــراع معيوتراهن إســــــرائيل على دور الرئيس أوباما في دعم مصــــــالحها في أي تســــــو          

 ارتـس إلى إســــــــــــــرائيل على الخطوطيـالفلســــــــــــــطينيين، وأطلعـت الحكومـة اإلســــــــــــــرائيليـة أوبـامـا خالل ز 

 :(1)علىة مع الفلسطينيين والتي تقوم يالحمراء اإلسرائيلية في التسو 
 
 لىع رهاب وعمل أوباماإلومة التي تصفها إسرائيل باضرورة توقط الفلسطينيين عن المقا -1

 .ات المقاومة وحلها للحفاظ على أمن إسرائيلكعلى المساهمة في تفكيا حر     
   ضد إسرائيل واالستعداديى وضع حد للتحر ـى العمل علـة علـحث السلطة الفلسطيني -2

 س ووسائليومناهج التدر   في دور العبادة والمساجد يلفر  رقابة على منع التحر     
 .اإلعالم   
 لتزام الرئيس أوبــامــا بمــا جــاء في رســـــــــــــــالــة الضــــــــــــــمــانــات التي بعــث بهــا بوش لرئيس الوزراءا -3

         ي الناشيء بعدـغرافو ميراط إدارة أوباما بالواقع الدـا اعتـى رأسهـيل شارون، وعليأر     
   أن  جبية لفر  الحدود الدائمة بين إسرائيل والفلسطينيين ي، لذلا فكل تسو  1967 حرب    
 ة ـاالستيطاني ة، أي استمرار وجود التجمعاتـغرافيو ميتأخذ في الحسبان تلا التغيرات الد   
 .اإلسرائيلية تحت الحكم اإلسرائيلي   

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 .0/12/0211 موقع أون الينوماكين في ميزان المصلحة اإلسرائيلية، ، أوباما النعامي، صالح( 1)

      OldArticle&cid. 
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      قامة إ ة الدائمة من خالليجزء من التسو كتحقق الحل العملي لمشكلة الالجئين الفلسطنيين ي -4

 .الدولة الفلسطينية وتوطينهم ضمن حدودها وليس داخل دولة إسرائيل    
 

ــالعودة و يوال             ذهــب إلى التوطين حفــاظــا على الطــابعيــعترط أوبــامــا بحق الالجئين ب

 غرافي على أمنهــا، فيلح على اســــــــــــــتيعــابو مياليهودي إلســــــــــــــرائيــل والتقليص من خطر الهــاجس الــد

 .(1)ضهم ومساعدتهم على تحصيل لقمة العيشيالالجئين في بلدان عربية مع ضرورة تعو 
 

 يلي علىســـــرائإلرتكز التصـــــور الرئيســـــي بالنســـــبة ألوباما لحل الصـــــراع الفلســـــطيني ايما ك         

ـــاظ على إســــــــــــــرائيـــل كـــة حمـــاس، واتخـــاذ كـــالتزامـــس بعزل حر  ـــدابير للحف ـــة كـــل الت ـــهوديدول  ة تكوني

 ة عهـدتـس األولى، تشــــــــــــــبـث أوبـاما بموقفس هذايـوعلى عتبـة نهـا القـدس عـاصــــــــــــــمتهـا الموحـدة لألبـد،

واشــنطن  على التزام"  لحظة فرصللة" حمل عنوان  ذيال 17/5/2011خ يد في خطابس بتار كحيث أ
 ب الســــــــــــــالحيــــ"، ووقط تســــــــــــــر  اإلرهــــاب بــــأمن إســــــــــــــرائيــــل من خالل وضــــــــــــــع إجراءات لمنع "

وات األمن ق ســرائيلي بتدرج وتنســيقس لتوليإلوضــمان أمن الحدود بفاعلية ووجوب إتمام االنســحاب ا
لمبادئ د أوباما على أن هذه اكأ. و المدى الزمني لهذا االنتقالتفاق على الالفلسطينية المسؤولية مع ا

يين من أن د اإلســـــرائيلكالجغرافية مقابل تأ توفر أســـــاســـــا للمفاوضـــــات: معرفة الفلســـــطينيين لحدودهم
 .(2)أمنهم سيكون مضمونا

 

 ل ما عداه ثانويككية، و يبقى هو األصـــــــــل في الســـــــــياســـــــــة األمر يفااللتزام بأمن إســـــــــرائيل          

ـــل فقط والحفـــاظ على تفوقهـــا العســــــــــــــكري والتقنييوأمن إســــــــــــــرائيـــل ال  ـــاع عن إســــــــــــــرائي  عني الـــدف

 جتيــاحالضـــــــــــــــا حق إســــــــــــــرائيــل في الهجوم وايعني أيل الــدول العربيــة مجتمعــة، بــل كــالنوعي إزاء 

 27 ة منيالتي شـــــنتها على قطاع غزة بدا " الرصلللاص المسلللكوب" ما حدث في عملية كوالعدوان 
ــــــــــــــنقطاوهذا الحق تمتعت بس إسـرائيل من دون ، ( 3)0228ديسـمبر  ــــــــــــــاع منـ ــــــــــــــذ عهـ  د إدارة ليندونـ

 .(4)جونسون
 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 ، مرجع سابق.غياب الدراما عن خطة أوباماعبد الستار، ( قاسم، 1)
 كز ، مر بالدولة الفلسطينية المستقلةعزل إسرائيل في األمم المتحدة لن يأتي براا أوباما:  ،جويسآرم، ( 2)

 .2/10/2011الزيتونة للدراسات واالستشارات، بيروت،      
      http://www.alzaytouna.net/arabic/?c=2348&a=143477 

      ، مركز الزيتونة للدراسات واالستشارات، بيروت أوباما يتحدث عن إسرائيل ل فلسطين، ، نعومتشومسكي (3)
     41/1/2040.http://www.alzaytouna.net/arabic/?c=199&a=114070                    

 .2/40/2009، موقع الجزيرة نت، الدوحة، عهد أوباما، آمال عربية أم أوهام، ، أسعد( أبو خليل1)
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قامة الدولة الفلسطينية حل -ب  الدولتين وا 
 

 كي بــاراا أوبــامــا علىيولي إدارة الرئيس األمر ئحــات مســــــــــــــيأجمعــت تصــــــــــــــورات وتصــــــــــــــر          

مقاربة  على أن أي يدكأســـاس لحل القضـــية الفلســـطينية وحرصـــوا على التأكمصـــطلح حل الدولتين، 
 .(1)الدولتينقناة حل  جب أن تمر عبرياإلسرائيلي  ـ للصراع الفلسطيني

 
حيث " ة بوشيرؤ  د، فحل الدولتين هو الحل الذي سمي "يغير أن هذا التصور ليس بالجد         

 ح إلقـــــامـــــة دولـــــة فلســــــــــــــطينيـــــة مســــــــــــــتقلـــــةييـــــده الصــــــــــــــر يعن تـــــأ 0220 أعلن في خطـــــابـــــس في

ام ع موقط بشــــأن هذه المســــألة والذي ســــاد منذ ذتخااكي بخصــــوص يواضـــعا بذلا حدا للتردد األمر 
 شـــــــــــــرط لحل الصـــــــــــــراع في الشـــــــــــــرقكول إشـــــــــــــارة إلى إقامة دولة فلســـــــــــــطينية أ، بيد أن (2)1727

 من نسحابالإلرغام العراق على ا 1992 في نوفمبر الصادر يوسط وردت في القرار األممألا
 .(3)عاز من إدارة بوش األبيت بإيالكو 

 

ة، كييأمر  حيةوتمســــــــــا أوباما بحل الدولتين مرجعس عامالن رئيســــــــــان هما اعتباره ضــــــــــرورة مصــــــــــل
رة د على أن النظكؤ يفالعامل األول ، كية المســـــاندة إلســـــرائيلينســـــجامس مع تصـــــورات الدوائر األمر او 

عادة هي إال شكل من أشكال إما في عهد أوباما  اإلسرائيلي ـــــــ كية لطبيعة الصراع الفلسطينيياألمر 
نهائس، لذا تنظر إدارة أوباما "  إدارة الصراع االنتشار لمصالحها من خالل " وليس العمل على حلس وا 

ث صــرح ة، حييـــــــــــــــتفرضــها مقتضــيات مصــلحية ســياســية واقتصــاد ةيضــرورة حيو كإلى حل الدولتين 
ـــــــــــقور يدافيد بتراالجنرال  ـــــــــــكييالقوات األمر  ائدـ ي آسيا أن حل الصراع الفلسطيني اإلسرائيلي ــــــــــــة فـ

جعل ي سـتان، مماكأهدافس في العراق وأفغانسـتان وباكي على إنجاز ياألمر  ضـروري لمسـاعدة الجيش
 ، (4)يـكيمستندة إلى موقط الجيش األمر  ة أوبامايرؤ 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
  موقع، حتى اآلن ال أحد يعرف ما هو تعريف حل الدولتين الذي تتحدث عنه إدارة أوباما هشام، ( عبد اهلل،1)

 .5/11/2007، أنفوس يسو      
    http://www.swissinfo.ch/ara/detail/content.html?cid=7389022  

 ، مؤسسة 113، العدد أوراق كارنيغيحل الدولتين يستوجب وجود حياة سياسية فلسطينية،  ،ميشيلدن، ( 2)
 .10، ص2010كارنيغي للسالم الدولي، واشنطن،     

 سابق. ، مرجعحتى اآلن هشام، ( عبد اهلل،3)

 .20/7/2007، أوباما وحل الدولتين التصفوي، الجزيرة نت، شفيق، منير( 4)
http://www.aljazeera.net/NR/exeres/75BD15ED‐1A45‐4977‐A3E1‐08E6C0C829E8.htm 
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في  ة لمنهج بوشيهو إال اســـــتمرار  الدولتين ما العامل الثاني، فيبين أن تصـــــور أوباما حول حلأما 
ق وشــــــروط الرباعية والدول المانحة يطة الطر يعلى خر  يدكإدارة المشــــــكلة الفلســــــطينية من خالل التأ

 .والوصول إلى حل الدولتين ةي" إلنجاز تسو  أنابوليس ونهج "
 

 ناقتصـــــــار الخالط بيكي واإلســـــــرائيلي، مع ين األمر ية تناغم التصـــــــور يد هذه الرؤ كما تؤ ك         
 إدارة أوبـــامـــا وحكومـــة نتنيـــاهو على التفـــاصــــــــــــــيـــل وليس على المبـــدأ، بوجود توافق على الشــــــــــــــقين

 دعو إلى االســــــــــــــتنتاج أنياألمني واالقتصــــــــــــــادي المتعلقين بمســــــــــــــتقبـل الـدولـة الفلســــــــــــــطينيـة، ممـا 

 ها جوصـــــــــــــيغة التفافية تهدط إلى إ " برىكعة يكي المتمســـــــــــــا بحل الدولتين "خديالموقط األمر 

 الحقوق الوطنية للشـــــــــعب الفلســـــــــطيني وتحقيق األمن اإلســـــــــرائيلي من خالل اســـــــــتبدال إطار عملية

ــدوليــة ومؤتمر مــدر   د المتمثــل بــاألر  مقــابــل الســــــــــــــالم بــإطــاريــالســــــــــــــالم الــذي حــددتــس القرارات ال

 .(1)آخر
 

 ىعلحل ســــــــياســــــــي في إطار إقامة دولة فلســــــــطينية كالمفارقة في تصــــــــور "حل الدولتين"          

 أنــس موضــــــــــــــع إجمــاع دولي من خالل قرارات الشــــــــــــــرعيــة الــدوليــة 1927حزيران حــدود الرابع من 

غير  ،الذي نص على إقامة هذه الدولة 0220 الصــــــادر في مارس 1397 قرار مجلس األمن رقمك
 ط محـــدد لحـــل الـــدولتين الـــذي تتبنـــاه إدارة أوبــامـــا وأصــــــــــــــبحيتمثـــل في غيـــاب تعر يأن اإلشــــــــــــــكـــال 

 دل على ضـــــــــعطيبلوماســـــــــية، هدفها إطالق المفاوضـــــــــات، غير أن التشـــــــــخيص لعبة دكســـــــــتخدم ي

سالم  لالـــــــمكن أن تؤدي بالفعل إلى إحيى إسرائيل ــــــاالحتماالت بقيام إدارة أوباما بفر  شروط عل
 نهائي، باعتبار أن الدولة الفلســــــــــــــطينية المنشــــــــــــــودة ســــــــــــــتكون ناقصــــــــــــــة الســــــــــــــيادة خدمة لهواجس

 .(2)كتنفس الغمو يط أوباما لماهية تلا الدولة يتعر جعل ياألمن اإلسرائيلية، مما 
 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 ، مركز الزيتونة للدراسات أوباما وحل الدولتين ... إدارة أزمة أم أفق تسوية، زعمةت، طارق محمد( 1)
 .0/12/0212واالستشارات، بيروت،      

     http://www.alzaytouna.net/arabic/?c=1501&a=90936 
 ، موقع سويس أنفو، غموض أوباما وهواجر األمن اإلسرائيلي ... وسراب حل الدولتين( ماضي، محمد، 2)

    15/5/2007 . 
     http://www.swissinfo.ch/ara/detail/content.html?cid=7400246 
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 نياحر فتر  التوفيق بين موقفي الطرفين المتنـــيط حـــل الـــدولتين يلتعر د الحقيقي يـــفـــالتحـــد         
وضــــع  اإلســـرائيلي املة لمواقفهم إزاء حل الصـــراع، فالطرطكوبراعة الرئيس أوباما في رســـم صـــورة 

 :(1)ة للدولة الفلسطينية أهمهايمجموعة من االشتراطات والتفاصيل السياد
 .لسالح الثقيلد الكامل للدولة الفلسطينية من ايالتجر  -1
 .ة بينها وبين الدول األخرىيحظر األحالط العسكر  -2
 .تواجد الجيش اإلسرائيلي على طول نهر األردن -3
 .وجود إسرائيلي في معابر الحدود -4
 .استمرار السيطرة اإلسرائيلية على المجال الجوي -5
 حق وصول إسرائيل إلى محاور السير العميقة في الضفة -2
 

 ولــةعني إقــامـة ديقوم على فكرة أن حــل الـدولتين يقـابـل هــذه القيود تصــــــــــــــور فلســــــــــــــطيني ي         

 نتدابية أي المنطقة المحتلة من قبلالمن مســـــــــــــاحة فلســـــــــــــطين ا %22فلســـــــــــــطينية مســـــــــــــتقلة على

ــــدس 1927حزيران  إســــــــــــــرائيــــل أثنــــاء حرب ــــا الق ــــة بمــــا في ذل  التي تشــــــــــــــمــــل الضــــــــــــــفــــة الغربي

 1967عــــام  حزيرانرائيــــل في حــــدود الرابع من الشــــــــــــــرقيــــة وقطــــاع غزة، إلى جــــانــــب دولــــة إســــــــــــــ

، (2)194 جاد حل عادل لقضــــــــــية الالجئين على أســــــــــاس القرار الدولي رقميوا   ،وعاصــــــــــمتها القدس
ا ــــــــــلدولية، بما فيها ة سياسية متوازنة تستند إلى قرارات الشرعيةيصبو إلى تسو يفالمسعى الفلسطيني 

بعنوان  بعنوان 22/11/1774الصــــــــــــــادر عن الجمعية العامة لألمم المتحدة بتاريخ  3032 القرار
 ر الـــمصــــــــــــــــيـــر وحـــقيـــ"اقـــرار حـــقـــوق الشــــــــــــــــعـــــــب الـــفـــلســــــــــــــــطـــيـــنـــي الـــــــذي ربـــط بـــيـــن حـــق تـــقـــر 

 .(3)1348 بان حربإن هجروا من أراضيهم يعودة الالجئين الفلسطينيين الذ
 

سرائيلية اإل مسـتقلة هي الهواجس األمنيةفالمشـكلة األسـاسـية في وجس إقامة دولة فلسـطينية          
ة والتحكم في الفلســطيني المتمثلة في تشــكيل قوات مســلحة فلســطينية، والســيطرة الكاملة على األجواء

 تعار  مع ة تــــــــالفلسطيني ةــــــة للدولــــــــة، فحقوق السيادة الكاملــــــــمنافذ الدخول والخروج من تلا الدول
 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 ،  2/7/2009، موقع الجزيرة نت، الدوحة، مواصفات الدولة التي يعرضها اإلسرائيليون، الزعاترة، ياسر( 1)
http://www.aljazeera.net/NR/exeres/0DEC5444‐8614‐4ADF‐BD72‐D6D9B90EB826.htm 

 .مرجع سابق ،ةيالدولتين ... إدارة أزمة أم أفق تسو أوباما وحل ، طارق محمدزعموت، ( 2)
 . 9/12/2010، مركز الزيتونة للدراسات واالستشارات، الدولة الفلسطينية عقبات وآفاق، سليمان، فهد( 3)

http://www.alzaytouna.net/arabic/?c=199&a=135328 
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تعار  ت أوباما أن تلا المخاوط الالفلسطينية تتعار  مع متطلبات األمن اإلسرائيلية، رغم اعتقاد 
  .(1)بالضرورة مع فكرة حل الدولتين

 
ضــــعفها، مما و  فالعقبة الرئيســـية أمام حل الدولتين هو االنكشــــاط األمني للدولة الفلســــطينية المرتقبة

سب التعبير متطرفين ح جعل ذلا الحل غير مجد لوجودية وقابلة للحياة، و يدفع بإسرائيل لجعلها قو ي
مع احتمال ســــــيطرة حماس  يلي، فإســــــرائيل تمنح تلا الدولة مســــــؤولية األمن، الصــــــطدامهااإلســــــرائ
 :(3)هامن العقبات أهم يدصطدم بالعديفحل الدولتين . (2)عليها

 

 ىـة جدواها، إلرغامها عليى الحكومة اإلسرائيلية ومحدودـة علـي الضغوط الدوليـتدن -1
 ي ـقصائالوا األخرى ذات الطابع القمعي والتصنيفيوقط االستيطان والكط عن إجراءاتها     
 .للسكان الفلسطينيين    

 .وابحكمخطط االستيطان المندفع بدون  -2
 اتي سالمؤسو  نقسام السياسي والجغرافيالعتري الحالة الفلسطينية على خلفية ايالضعط الذي  -3

 .بين غزة والضفة الغربية     
 

 صــــــــــــــطدم بالمواقط اإلســــــــــــــرائيلية من خالل اإلجراءاتيفلســــــــــــــطينية ق إقامة الدولة اليفطر          
   المرتكزاتين تحـــــت االحتالل من أجـــــل تقو ياالســــــــــــــتيطـــــانيـــــة، والضــــــــــــــغط على الفلســــــــــــــطيني

 الموضــــــــــــــوعيــــة للــــدولــــة المرتقبــــة،غير أن القســــــــــــــوة اإلســــــــــــــرائيليــــة رافقتهــــا الفرقــــة المتفــــاقمــــة على

  .المستوى الفلسطيني والعربي
 

 غال اإلســــــــرائيلي في التوســــــــع في عملية االســــــــتيطان فييالواقع المتمثل في اإلأمام األمر          

 اغرافيـــو ميالضــــــــــــــفــة الغربيــة وبشــــــــــــــكـــل أخص في القـــدس الشــــــــــــــرقيـــة والــذي أنتج واقعـــا جغرافيــا ود

 س في حـــل الصــــــــــــــراع القـــائم،يـــدا، و أمـــام عجز إدارة أوبـــامـــا عن القيـــام بـــدور الوســــــــــــــيط النز يـــجـــد

ـــــــــر البنييحراز تقدم في تطو إنتيجة عدم  مستحيال،أصبح الوصول إلى حل الدولتين  ـــــــــحتية التـ في  ةـ
 ن، هـــذا العجز شــــــــــــــكـــل نفيـــايجراءات المعقـــدة للتحكم في وجود الفلســــــــــــــطينيإلالضــــــــــــــفـــة الغربيـــة وا

 شــــــــــــانيصــــــــــــارما للزخرفة الخطابية المتعلقة بقولس: ســــــــــــأواصــــــــــــل االلتزام النشــــــــــــط بحل دولتين تتعا

 .(4)جنبا إلى جنب بسالم وأمن
 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 . مرجع سابق.أوباما ... وهواجر األمن اإلسرائيلية وسراب حل الدولتين غموض ،ماضي، محمد( 1)
(2 )Giora Eiland. Is the two –state solution still viable ? weinberg founders conference. 

 .الفلسطينية عقبات وآفاق، مرجع سابقالدولة ، سليمان، فهد( 3)
 ، مرجع سابق.أوباما يتحدث عن إسرائيل ل فلسطين( تشومسكي، نعوم، 4)
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ألوضــــــاع ا مكننا إحداث التغيير" فإنينعم  ؤمن بشــــــعار حملتس االنتخابية "يزال يورغم أن أوباما ال 

لغربية أراضـــي الضـــفة ا ل ما تبقى منكعلى األر  تنذر بقرب زوال فرصـــة حل الدولتين بســـبب تآ
عهد  أصـــــبحت تتالشـــــى في د فيها، وفرصـــــة إقامة الدولة الفلســـــطينيةيتحت وطأة االســـــتيطان المتزا

 (.1)أوباما
 

ذا            ا في حــد ذاتــس، فــإن الصــــــــــــــعوبــات الراهنــة التي تواجهــسيــان حــل الــدولتين تصــــــــــــــفو كــوا 

 وم علىقيللقضــــــــــــــية الفلســــــــــــــطينية ألنس  تقو  من إمكانيات نجاحس، فحل الدولتين حل تصــــــــــــــفوي

 تضـــــــــــمن شـــــــــــطبا نهائيا للحق الفلســـــــــــطيني والعربييخية، و ين فلســـــــــــطين التار م %82 التنازل عن
 ر فلســـــــــــطين منير المصـــــــــــير وتحر يل فلســـــــــــطين، وشـــــــــــطب حقوق العودة وتقر كواإلســـــــــــالمي في 

 .(2)بإقامة دولة الكيان الصهيوني 1948 االغتصاب الذي تعرضت لس في عام
 

 ونس مصـــــــــمما لكي تكون إســـــــــرائيلكما أن الصـــــــــعوبات الراهنة التي تواجس هذا الحل هو ك         

 فلح في تحقيق أي من الحقوق الفلســــــــــــــطينية، بل إنس ســــــــــــــيمنحية، ولهذا لن يهوديدولة ذات غالبية 

 ضــــــــا مطلقا للتمييز ضــــــــد المواطنين الفلســــــــطينيين، ثم إنشــــــــاء دولة فلســــــــطينية علىيســــــــرائيل تفو إ

 متناثرة في الضــــــــــفة الغربية وال تتصــــــــــل بغزة بصــــــــــفة حقيقية، وســـــــــــيلغي عمليا حق عودة ايشــــــــــظا

 .(3)الالجئين الفلسطينيين
 

 كي في اآلونـة األخيرة، حيث فســــــــــــــر جورج ميتشــــــــــــــليوطرأت تطورات على الموقط األمر          

الشـــرط  ن أننابع مة، فهذا التطور يهوديحل الدولتين بقيام دولة فلســـطينية إلى جانب دولة إســـرائيل 
ة ييهودبلالعتــــــــراط  ي إلى الضمان المسبقــــــــرمييد حل الدولتين ياع نتنياهو عن تأــــــــاألساسي المتن

ية تصـــــــــــفية القضـــــــــــ هدط إلىيين، فتصـــــــــــور أوباما حول "حل الدولتين" يالدولة من قبل الفلســـــــــــطين
 1948ير عرب وتهج ة الدولةيق إلغـاء حق العودة وانتزاع االعتراط بيهوديالفلســــــــــــــطينيـة عن طر 

خضاع الضفة الغربية للمفاوضات  اسية زاء أســــــــر  أجـــــعيا ــــمم واالعتراط بالقدس عاصمة لها، وا 
 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 ، مرجع سابق.غموض أوباما، وهواجر األمن اإلسرائيلية وسراب حل الدولتين، ماضي، محمد( 1)
 .12/4/2007ا؟ موقع الجزيرة نت، الدوحة حل الدولتين حل تصفوي ... لماذ، شفيق، منير( 2)

     http://aljazeera.net/NR/exeres/5EFE9C4C‐21EA‐4185‐8222‐84B23D6BB46htm  
 إعالن بوسطن حول الدولة الواحدة، مؤتمر أمريكا الشمالية األول لتدارر حل الدولة ( المستقبل العربي، 3)

 .2007، المستقبل العربي، مركز دراسات الوحدة العربية، بيروت، تموز في فلسطين ل إسرائيل الواحدة     
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دور افيغ ر الخارجية اإلسرائيلييوز  يـع مساعـة تنسجم مـ، وهذه الصيغ(1)المبادلةمنها للمصادرة أو 

ين " من خالل المطالبة بتبادل سكاني ب ليالضم والتحو "  تصبو إلى استكمال مخطط" التي  ليبرمان
ٍإسرائيل وسكان المستوطنات اليهود في الضفة على قاعدة إلحاق  ن من مواطنييالسكان الفلسطيني

قوم على ييرمان تزعمس لبياإلسرائيلية، فمشروع "حزب إسرائيل بيتنا" الذي  هذه المستوطنات بالسيادة
- 10- 10الدولة رسميا من دولة إسرائيل إلى دولة الشعب اليهودي، ليقر الكنيست في  يير اسمتغ

 نسجم مع مطلب ليبرمانيوهو ما ، (2)" مقراطيةية الديد قانون "الوالء للدولة اليهوديبالتحد  2010
في  السكانمن تعداد  %02 عيشون داخل إسرائيل حاليا والبالغ عددهمين يبنقل الفلسطينيين الذ

ة يهوديسرائيل دولة إ تم االتفاق على إخالئها بحيث تصبحيإسرائيل إلى المستوطنات اإلسرائيلية التي 
 .خالصة

 

عتراط رف  اال واجس الرئيس أوباما صــــــــعوبة الضــــــــغط على نتنياهو الذي نجح في مناورتس حينوي
ط مع التفاو  الالمشـــــــرو  د علىيعلنا بحل الدولتين وتمســـــــا بالنمو الطبيعي لالســـــــتيطان والتشـــــــد

 .إسرائيل على تحسين وضعهم االقتصادي وضمان أمن يزكالفلسطينيين والتر 
 
 عتدالالالتطبيع العربي مع إسرائيل ومساندة محور ا -ا
 

ســـــين لتح مكن إدراج اقتراب أوباما للتعاطي مع القضـــــية الفلســـــطينية في إطار المســـــاعيي         
ـ  الفلســـــطيني يز على حل الصـــــراعكاألوســـــط من منطق أن عدم التر كية في الشـــــرق يالصـــــورة األمر 

ة في يوهر نقطة ج شــكليكية األخرى في المنطقة وبحكم أن ذلا ياإلســرائيلي ســيعقد الســياســات األمر 
 .(3)كيةيالحكم الذي سيصدره الرأي العام العربي على السياسة األمر 

 
 الفلســـــــــطيني اإلســـــــــرائيلي وتحســـــــــينحل للصـــــــــراع  جاديوفي إطار ســـــــــياســـــــــة الربط بين ضـــــــــرورة إ

 ات المتحــدة في العــالم العربي واإلســــــــــــــالمي، صــــــــــــــرح الرئيس أوبــامــا في حوار معيــصــــــــــــــورة الوال

 .(4)" كية ليست عدوا لإلسالمياألمة األمر آب بأن "  27 خيقناة العربية بتار 
 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 ، مرجع سابق. أوباما وحل الدولتين التصفوي، شفيق، منير( 1)
 ، عقبات وآفاق.الدولة الفلسطينية، سليمان، فهد( 2)
 ، مرجع سابق.غموض أوباما، وهواجر األمن اإلسرائيلية وسراب حل الدولتين، ماضي، محمد( 3)
                                                                                                  ، عقبات الدولة الفلسطينية( سليمان، فهد، 4)
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 للبحـث في عالقات قائمة علىســــــــــــــعيـس  2007حزيران  4يوم  د في خطـابـس بـالقـاهرةكـمـا أك          
 قصــــــــــــــي أحـــدهمـــايكـــا ال يالمصــــــــــــــــالح واالحترام المتبـــادلين، وانطالقـــا من مبـــدأ أن اإلســــــــــــــالم وأمر 

 اآلخر وال مجــال للمنـافســـــــــــــــة بينهمــا، وبنــاء على تصــــــــــــــورات الرئيس أوبــامــا فــإن تحســــــــــــــين العالقــة

 لذيا جاد حل للصراع الفلسطيني اإلسرائيلييكية تمر عبر بوابة إيات األمر يبين اإلسالم والوال
 .كيةية الجماعات السياسية المهددة للمصالح األمر كسهم في إضعاط شو ي
 

هد ع كي إلى فكرة أن البعد األحادي القائم على اللجوء إلى القوة فييســـــتند التحليل األمر يو          
وأدت إلى  كيةياألمر  بن أســهمت في توجس الدول العربية خيفة وابتعادها عن الســياســةالإدارة بوش ا

قوى ســياســية ة لأحمدي نجاد مســاند تزعمس الرئيسيكالي يقوة إقليمية ذات ثقل بتوجس رادكران يبروز إ
ة حماس في األراضـــــــي كفي لبنان وحر  حزب اهللكمة ذات توجهات إســـــــالمية كة لألنظمة الحايمعاد

 ". الممانعة سمى محور "يالفلسطينية في إطار ما 
 

 وتهدط تصــــــــورات أوباما إلى إحداث قطيعة مع ســــــــياســــــــة بوش، التي أســــــــفرت عن نتائج         

 :(2)ر تماما تتمثل مالمحس فييإقليمي مغاارثية في المنطقة من أهمها مشهد ك
 

 رب ـحو  2003في غضون ست سنوات: حرب العراق  ثالث حروب الخروج من أنقا  -1
 .2002 ، وحرب غزة2006لبنان     

  مسبوقة ات غيريعربية وصلت إلى مستو ـ  دة وانقسامات عربيةيحرب باردة إقليمية جد -2
 ن ".والمعتدليالممانعين  عرط بصراع "يفيما     

 .والمواجهة اد أفضلية خيار المقاومةيسرائيل مقابل ازدإتراجع فرص وخيارات السالم مع  -3
 .د النزاعات الداخلية خاصة في السودان، الصومال واليمن ولبنان وفلسطينيتزا -4
 

تباع  ةالدبلوماســـيدة تحاول تغليب يألوباما اســـتنادا إلى المتغيرات الجد يدةفالســـياســـة الجد          وا 
والتصـــــــــــالح مع البلدان  ات المتحدة في العالميعن الوال يدة" إلعطاء صـــــــــــورة جد يةكالقوة الذ حل "

 .(2)ينيالعربية دون التخلي عن الحلفاء التقليد
مالمح   4مكن رصــــده فييد يوالنتيجة المنطقية لمجمل األوضــــاع الســــابقة تشــــكل شــــرق أوســــط جد

 :(3)رئيسة هي
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 .2006، 131، العدد مجلة شئون عربية، أوباما والشرق األوسط، نوايا جديدة تفتقد الرؤية، العناني، خليل( 1)
 .14/1/2006ا؟ موقع الجزيرة نت، الدوحة حل الدولتين حل تصفوي ... لماذ( شفيق، منير، 2)
 ، مرجع سابق.والشرق األوسط، نوايا جديدة تفتقد الرؤية أوباما( العناني، خليل، 3)

     http://aljazeera.net/NR/exeres/5EFE9C4C‐21EA‐4185‐8222‐84B23D6BB46htm  
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 ى ـــــــــــق" إلوالعرا ةيي من القلب "مصر والسعودــــــالت النظام اإلقليمـــــــي تفاعـــــــز الثقل فكـنتقال مر اـــــ 
  .إسرائيل يا" وانتهاء أطروحة التوازن العربي معكران وتر ياألطراط "إ   
 ألمن ا ة "ـــــأطروح اءــــنتهاى ــــــستراتيجية في منظومة األمن اإلقليمي أدت عمليا إلاحدوث تحوالت ـــــ 
 ". اإلقليمي العربي" لتحل محلها أطروحة "الترتيبات األمنية الثنائية   
 وضوح ب ي وهو ما تجسدهـــــى نظيره اإلقليمـــــــي إلــــــــة النموذج من المحيط العربـــــــأنماط الدولتحول ـــــ 
 .ياكران وتر يحالتا إ   
 ي انتهاء مقاربة العمل الجماعي مقابل ترسيخ سياسة ــــــعنيا ــــــــدو وهو مــــــة العــــــــي طبيعـــــــالتحول فـــــ 
 المحاور.   
 

يث ح خارج المحيط العربيـ النموذج  ــ فبروز سياسة المحاور أدى إلى تنامي أنماط الدولة         
 ة في الســــــــــــــيــــاســـــــــــــــــة الخــــارجيـــة إلدارة أوبـــامــــا في الشــــــــــــــرقيـــران تمثـــل حجر الزاو يأصــــــــــــــبحـــت إ

 وريمحراني مع بقيــة الملفــات العربيــة واإلقليميــة والــدور الياألوســــــــــــــط نظرا لتشـــــــــــــــابكــات الملط اإل

ــــــــران فيإل ــــــــي العـ لحد ا دفع بأوباما إلىيتل أبيب بتزعمها لمحور الممانعة، مما القات بين واشنطن و ـ
 سيـــــطرط نز كيـــــا ككيـــــة، وبروز تر ية على اإلضــــــــــــــرار بـــــالمصــــــــــــــلحـــــة األمر يـــــمن القـــــدرة الســــــــــــــور 

 عبــأ بحــال الوهن العربي، واعتبــارهــا قوة إقليميــة نــاشــــــــــــــئــة تســــــــــــــعى لمــد نفوذهــا في العــالم العربيي

 .(1)في ظل األبواب األوروبية الموصدة أمامها
 

صبو ينطقة الم خص السـياسـة الخارجية لبالده فييواسـتنادا إلى هذا التنامي فإن تصـور أوباما فيما 
ل كلى ع القضــــــــــــــاء ز ثقلـس على التعـاون مـا بين الـدول من اجلكرتكز مر يإلى تبني اقتراب واقعي 

هذا  قوميالمنطقة، و  رقابة على المجتمعات الســــياســــية في" وممارســــة  ةيالســــياســــات المواز  أشــــكال "
 :(2)محاور أساسية أال وهيثالثة االقتراب على 

    ي ــــــــة فــــــالمنخرط راطــــــطألالتي تقوم على مباغتس الخصوم السياسيين وا :الدبلوماسية الهجومية* 
 .غير متوقعة معها بخطواتات المتحدة أو المتداخلين يعالقات متشابكة مع الوال   
 ة ــــــــــالسياس ة إلدارةــــــــــرة ومختلفــــــــيى االجتهاد لوضع رؤى مغاــــوتقوم عل :التفكير خارا الصندوق* 
 التعاطي مع الصراع  الل محاولة رسم نهج مختلط عن الرؤساء السابقين فيــــة من خـــــــالخارجي   
   اللــــــة، أو من خــــــــــــــالرؤى المطروح لكفي الشرق األوسط، وذلا سواء من خالل االنفتاح على    
 .ئةيم مبادرات جر يتقد

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 ، عقبات وآفاق.الدولة الفلسطينية، سليمان، فهد( 1)
 ، مرجع سابق.نوايا جديدة تفتقد الرؤيةأوباما والشرق األوسط، ( العناني، خليل، 2)
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 ي ـالمتحدة ف اتيتقوم على ضرورة وجود تعاون حقيقي مع حلفاء الوال :الضغط على الحلفاء* 
 .سمى محور االعتداليالمنطقة أو ما    
 

 دة إلدارة أوبـامـا على إشــــــــــــــراا الحلفـاء المتمثلين في المملكة العربيةيـالمقـاربـة الجـد زكوتر          

 ســــــــــــرائيلإم ودائع بخطوات تطبيعية تجاه ية ومصــــــــــــر واألردن بصــــــــــــفة خاصــــــــــــة في تقديالســــــــــــعود

 ا المفاوضــــــــــــــات اعتمادا على مبادرة الســــــــــــــالم العربيةيلتشــــــــــــــجيعها على وقط االســــــــــــــتيطان وتحر 

الدول  والتي قدمت إلى إســــــــرائيل إمكانية إحالل الســــــــالم مع، 0220 التي اعتمدت في بيروت عام
 1948 نةســ حد للصــراع والتخلي عن المطالبة بدولة فلســطينية بحدود ما قبلافة، ووضــع كالعربية 

 .(1)وحال متفقا عليس لمشكلة الالجئين
 

ومســـــــلمين،  كا من حكام عربييد حلفاء أمر يرتكز تصـــــــور إدارة أوباما على مواصـــــــلة تأيو          
  يالممانعة، وتعر  ل على دعم قوىيخاصــــــــــة الدول النفطية وتفادي زعزعة أنظمتهم، وعدم التعو وب

جع جية تشــــــيهادئة وتدر  انتهاج دبلوماســــــية د من النكســــــات، فالحل األنجع هويكا لمز يمصــــــالح أمر 
 .(2)التطبيع وتساند محور االعتدال

 
 م شــــــــــــــبكة أمان إقليمية للطرفين العربييســــــــــــــعى تصــــــــــــــور أوبـامـا حول التطبيع إلى تقـديو          

لعودة ا للمســــــــاومات الموجعة للفلســــــــطينيين والمتمثلة في حقواإلســــــــرائيلي عبر توفير غطاء عربي 
ســـرائيل األمنية إ ران وحزب اهلل، وتلبية حاجياتيين المتمثلة في تغيير العالقة مع إيوالقدس، والســـور 

األمنية، فمقاربة أوباما  ة حماس وحزب اهلل من خالل الضـــــــــماناتكعبر توفير حلول لمســـــــــألتي حر 
ا والنظر إلى عملية السالم على أنه تمكن من إزالة هواجس انعدام الثقة دةيتصبو إلى إقامة بيئة جد

 كة.تصب في سياق المصالح المشتر 
 
مايو  يف حات العاهل األردني الملا عبد اهلل الثاني عن مقاربة أوباما التطبيعيةيشـــــــــــــفت تصـــــــــــــر كو 

ر يإلى تطو  د عزم أوباما على عقد صــــــــفقة مع الدول العربية واإلســــــــالمية تســــــــتندكحيث أ، 2007
 مهيدات انـــــاالستيط ى وقطــــــ" للسالم تنطوي عل ة وخمسين دولةـــــــحل السبع ى "ـــــدة تسميمبادرة جد
 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  ، مركز الزيتونةالمحادثات الفلسطينية اإلسرائيلية المباشرة دفاعا عن مقاربة إقليمية، المعشر، مروان( 1)
 . 15/7/2010للدراسات واالستشارات،       
     http://www.alzytouna.net/arabic/?c=201&a=125182 

 ، مرجع سابق.قراءة في خطاب أوما( جرجس، فواز، 2)
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 عام العربية المحتلة في حرب إسرائيل باالنسحاب من األراضيإلقامة الدولة الفلسطينية مع تعهد 
 .(1)واإلسالمية ل الدول العربيةكمقابل تطبيع العالقات مع  1927

 
  ك عملية السالميمساعي إدارة أوباما لتحر  -2
 ب ودور ميتشيليمفاوضات التقر  -أ
 

 الدولية إلى جانب التحقيقتعتبر المفـاوضــــــــــــــات من الوســــــــــــــائـل الســــــــــــــلميـة لحل النزاعات          

 ة القضــــــــــائية، وتتطلب المفاوضــــــــــات توفر المقومات التاليةيوالوســــــــــاطة والتوفيق والتحكيم والتســــــــــو 

  :(2)بين طرفي الصراع
 

 . د األهداط المراد تحقيقهايتحدـــــ 
 .ن إدراا واضح للطرط اآلخريتكو ـــــ 
 .مكن التحرا ضمنسي الذيد هامش المناورة يتحدـــــ 
 .مهايد التنازالت الممكن تقديتحدـــــ 
 

 ســــــــرائيلية المباشـــــــرة وغير المباشــــــــرةإلوبالعودة إلى المفاوضـــــــات والتفاهمات الفلســـــــطينية ا         

 د دائمــاكــرتكــازهــا على حســـــــــــــــابــات معــادلــة الفرص والمخــاطر، والتي ظلــت تؤ بــامكن االســــــــــــــتنتــاج ي

 .بر بكثير من احتماالت النجاحكبأن احتماالت الفشل أ
 

 وفي هذا الســــــياق أعلنت الســــــلطة الفلســــــطينية قرار العودة للمفاوضــــــات غير المباشــــــرة مع         
 وايم كي الخاص للشـــــرق األوســـــط الســـــيناتور جورج ميتشـــــل فييســـــرائيل وذلا عبر المبعوث األمر إ

المباشـــرة عبر  ، وقد ســعت إدارة أوباما إلى التوصـــل إلى شـــكل من أشــكال المفاوضـــات غير2010
لق على المتتالية وأط يةكبا من الجوالت المكو يوثها الخاص للمنطقة جورج ميتشـــــــــل بعد عام تقر مبع

 ين الطرفينبالتنقل ب اــــــعبره يـــــــكيب" بقيام السيناتور األمر يات التقر ــــــل مصطلح "مفاوضــــــهذا الشك
 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 ، مرجع سابق.غموض أوباما، محمدماضي، ( 1)
  ،تقرير سيناريو الصراع الفلسطيني ل اإلسرائيلي بعد فشل المفاوضات( مركز الزيتونة للدراسات واالستشارات، 2)

    10/5/2010. 
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نما لالنتقالب المواقط، ليس من أجل التوصــــــل إلى اتفاق يلتقر   إلى المفاوضـــــــات المباشـــــــرة حول وا 

تعيين ميتشل على اهتمام الرئيس باراا  دلي، و (1)ا الحساسة الثالثة القدس والحدود والالجئينيالقضا
، الخارجية ا في ســــياســــتسينا محور كالفلســــطينية ر  أوباما بالصــــراع في المنطقة واعتباره حل القضــــية

لموالين بين البروتســتانت الموالين لبريطانيا والكاثوليا ا راعمسـتلهم ا من تجربة ميتشــل في ف  الصــ
لقد نجح ميتشـــــــــــل خالل عامين من المفاوضـــــــــــات الجدية  ايرلندا، يرلندية في شـــــــــــمالالللجمهورية ا

الطرفين المتصارعين إلى اتفاق تاريخي ع رط باتفاق بلفاست أو اتفاق  يصالإ( في 1662-1668)
 ل العقباتي" التي تكســـــــــــــر الجليد وتز  الجرافة إلى ميتشـــــــــــــل دور "، فأســـــــــــــند (2)" العظيمة "الجمعة

ــــــــــــا عملييلتحر  ، وتزامنت جهود أوباما(3)ولوجية والدبلوماسية أمام المفاوضاتيديالسيكولوجية واإل ة ـ
لمنطقة في الوضـــــع في ا ثيرا عنكختلط يبين الفلســـــطينيين واإلســـــرائيليين  الســـــالم مع وضـــــع راهن
اإلرادة  بيرة نحو السالم بفضل توافرك فيها أطراط الصراع تحقيق اختراقاتمراحل سابقة استطاعت 

المتحـدة دورا مكمال لتســــــــــــــهيل التعامل مع بع   اتيـلـدى أطراط الصــــــــــــــراع، في حين لعبـت الوال
دارة أوباما اصــطدمت بتوقط عملية الســالم بســبب الحرب  العقبات، أما في هذه الفترة، فإن مســاعي

صـــــرار اإلســـــرائيلية على غزة، الحكومة اإلســـــرائيلية برئاســـــة بنيامين نتنياهو على رف  اســـــتئناط  وا 
ورف  تنفيذ أي من   2008ســمبر يمن النقطة التي توقفت عندها في د مفاوضــات الوضــع النهائي

ق وعلى رأســـها وقط االســـتيطان مقابل اســـتمرار االنقســـام يطة الطر ياألولى من خر  التزامات المرحلة
 ياكران وتر ياســــتمرار ســــياســــة التجاذب والمحاور بين الدول العربية واإلقليمية "إالفلســــطيني و  الداخلي

 .(2)يدةتهدد المنطقة من مخاطر حقيقية تشمل احتماالت نشوب حروب جديوما 
 

صفحة تتضمن تفاهم رايس في  11 وقد ورثت إدارة أوباما رسالة من إدارة بوش مكونة من         
 سمبريعندها في د المفاوضـات بين الجانبين والنقطة التي توقفتوملخصـا لمضـمون  30/1/2008

 فاق على واشنطن، وتم االت إسرائيلي في -فلسطيني ـ كييس تمخ  عن لقاء أمر يفتفاهم را، 2008
 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 ، مفاوضات التقريب غير المباشرة بين 64التقرير االستراتيجي ( مركز الزيتونة للدراسات واالستشارات، 1)
 .21/1/2010 بيروت، ،الفلسطينيين واإلسرائيليين، الخلفيات واحتماالت النجاح والفشل    

 ،  الدوحة،مركز الجزيرة أوهام التعويل على أوباما في حل الصراع الفلسطيني اإلسرائيلي، غانم، اسعد( 2)
 .18/2/2011للدراسات،     

 .1/10/2011، موقع سويس أنفو، الشرق األوسط يتمخض أوباميا، ماضي، محمد( 3)
     http://www.swissinfo.ch/ara/detail/content.html?cid=361924 

 الموقف السياسي على ضوء التطورات مع اإلدارة األمريكية والحكومة اإلسرائيلية واستمرار ( عريقات، صائب، 1)
 .1/3/2010، دائرة شؤون المفاوضات، منظمة التحرير الفلسطينية: رام اهلل، حمار انقالب     
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 :(1)يأتيما 
 
 الميت  رــــــــة والبحــــــشمل القدس الشرقييبما  1927حزيران  4 ي خارطةـقاعدة المفاوضات ه -1

 .وغور األردن والمناطق الحرام وقطاع غزة    
 قطاع و  شمل ربطا جغرافيا بين الضفة الغربيةيتبادل األراضي بشكل متفق عليس وبما  مبدأ -2

 .غزة    
 بالتساوي بين  تم االتفاق على اقتسامها 1927حزيران  4 ةـة المناطق الحرام عشيـساحم -3

 .الدولتين    
 .هدط عملية السالم تحقيق مبدأ الدولتين استنادا لهذا التفاهم -4
 

ومن  اتيتو افة المســكثفت اللقاءات الفلســطينية اإلســرائيلية على كوعلى ضــوء هذا االتفاق          
ة يالجد لقاء، إال أن المفاوضـــــات 288 ا المفاوضـــــات عقدت يلجنة لكافة قضـــــا( 12) ضـــــمن ذلا

القدس، الالجئين،  ا الحدوديمازن وأولمرت ووصـــــلت إلى تبادل طروحات حول قضـــــا جرت بين أبو
 .و األسرى المياه، األمن

 
فرت أســـ صـــطدمت جهود ميتشـــل بفترة من الشـــد والجذب بين إدارة أوباما وحكومة نتنياهوا         

بدال من المطلب  2009عن قرار تقليص إســرائيلي مؤقت لالســتيطان لمدة عشــرة أشــهر في نوفمبر 
نجاز المقدرة قيد اإلوالوحدات  كي بالتجميد التام، حيث اســـتثنى القرار القدس والمباني الرســـميةياألمر 

أوباما بالقرار وباشـــــرت الضـــــغط على  وحدة، ورغم التعنت اإلســـــرائيلي رحبت إدارة  4000بحوالي 
لجنة  كية والغطاء العربي عبريالضـــغوط األمر  الســـلطة الفلســـطينية للعودة إلى المفاوضـــات، وأثمرت
، غير أن انطالق (2)المفــاوضـــــــــــــــاتالعودة إلى  المتــابعــة للمبــادرة العربيــة بموافقــة الســــــــــــــلطــة على

ة القدس عن خطط إلقامة يعالن بلدإبســــبب   2010 وة ماييالمفاوضــــات تأجل من مارس إلى غا
كي يرامات شلومو" شمال القدس أثناء وجود نائب الرئيس األمر "  وحدة سكنية في مستوطنة  1600

لعربي   ايد التفو يجدوت ول وماييغير أن جوالت ميتشــــــــــل خالل شــــــــــهري أبر  ،في المنطقةين جوبا
القمة العربية في ليبيا لخو  المفاوضات، أسهمت في إطالق هذه المفاوضات عمليا  للسـلطة أثناء

لالستيطان،  ة مدة التقليص المؤقتيخ نهاي، تار 2010على أن تنتهي في سبتمبر  2010و ماي في
 يب:واختلفت دوافع األطراط الثالثة في الذهاب إلى مفاوضات التقر 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 ، مرجع سابق.كيةيالموقف السياسي على ضوء التطورات مع اإلدارة األمر ( عريقات، صائب، 1)

 ، مفاوضللللللات التقللللللريب غيللللللر المباشلللرة بين 24التقرير االستراتيجي ( مركز الزيتونة للدراسات واالستشارات، 2)
 ، مرجع سابق.الفلسطينيين واإلسرائيليين، الخلفيات واحتماالت النجاح والفشل    
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 كيةيالدوافع األمر أوال: 
 

 ا عملية الســـــــــالم على أمل التوصــــــــــل إلى اتفاق نهائييكية إلى تحر يســـــــــعت اإلدارة األمر          

 لمباشــرة من المفاوضــاتق يخطوة على طر كخالل عامين، وتعاطت مع المفاوضــات غير المباشــرة 
صعبة وجها ا اليالقضا اجل التوصل إلى اتفاق نهائي مع مراعاة الموقط اإلسرائيلي بضرورة مناقشة

ممنوحة من مع انتهاء المهلة ال لوجس، وعجلت باالنتقال إلى المفاوضات المباشرة قبل سبتمبر تجاوبا
 .طانلالستي الجامعة العربية وقبل انتهاء مهلة التقليص المؤقت

 
 الدوافع الفلسطينيةثانيا: 

 :(1)تمثلت الدوافع الفلسطينية في االنخراط في المفاوضات غير المباشرة في
 
 .لجمود الفكري وعدم امتالا اإلرادة السياسية للتخلي عن خيار المفاوضاتاـــــ 
 رة ـــخيألدات ايتهد وأوروبا، خاصة معات المتحدة يدم توتير العالقات مع الوالــــــى عــــــرص علـــــــالحـــــ 
 السالم. ا في ظل تعثر عمليةيبالتخلي عن دعم السلطة سياسيا واقتصاد   
عاقة التوصل إلى ـــــ   .تفاق سالم نهائياتحميل مسؤولية اإلخفاق للطرط اإلسرائيلي وا 
 

متابعة  ةجتماع لجنوتدعم الموقط الفلسطيني بالغطاء العربي حيث نص البيان الختامي ال         
 :(2)على 2009نوفمبر  12 مبادرة السالم العربية في

 
 دون بة ــــــإلسرائيليا ةـــــــمكانية استئناط المفاوضات الفلسطينيإيد االلتزام بالموقط العربي بعدم كأت -1

ا ـة بمـــــــة المحتلــــــــــالفلسطينيي ــــــاألراض قيام إسرائيل بتنفيذ التزامها بالوقط الكامل لالستيطان في    
 .فيها القدس الشرقية

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 ، مفاوضات التقريب غير المباشرة بين 24التقرير االستراتيجي ( مركز الزيتونة للدراسات واالستشارات، 1)

 ، مرجع سابق.الفلسطينيين واإلسرائيليين، الخلفيات واحتماالت النجاح والفشل    
 ة لة اإلسرائيليلة والحكوملكييالموقف السياسي على ضوء التطورات مع اإلدارة األمر صائب، ( عريقات، 2)

  .مرجع سابق ،واستمرار انقالب حمار     
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    دســــــا القـــــــــــــــــى رأسهــــــــــــــة وعلـــــــا الرئيسييــــــي حول القضاـــــــــالنهائع ــــــــات الوضــــــــاستئناط مفاوض -2

 .2009سمبر يوالالجئون من النقطة التي توقفت عندها في د    
   اط ــــــــــاستئن اتــــــطلبان ومتـــــــــــــي حول االستيطــــــــــكيع الموقط األمر ـراب عن القلق من تراجـــــاإلع -3

 .المفاوضات    

 
 : (1)استخدام قيو عملية السالم المعلقة عن طر يونجح الرئيس عباس في توظيط سينار          

 د على الموار  د السيطرةيبقمع الفلسطينيين المعارضين وتشد :لمناورة على الخطوط الداخلية* ا
 .المالية الفلسطينية   
  ا يالر ، القاهرة ات الخارجية على خطوطكبالقيام بالتحر  :على الخطوط الخارجيةالمناورة * 
 .سلكبرو  ،وواشنطن   
 

جودها و  واســـــتنادا إلى هذه المناورات، تمكنت الســـــلطة الفلســـــطينية من الحفاظ نســـــبيا على         
 :(2)ق توظيط نوعين من األدواتيزه عن طر يالرمزي وتعز 

 

 من خالل بناء  ات المقاومة الفلسطينية المعارضةكالسعي الستهداط حر عبر  :أدوات الصدام* 
  .الذرائع واستعمال الضغط النفسي   
 الوحدة الوطنية  ق المستمر لضرورة المصالحة وتحقيقيمن خالل التسو  :أدوات االمتصاص* 
 المال  جابي وتوظيطي،اإلصغاء اإل جابيةيالفلسطينية باستعمال التجاوب المرحلي، الوساطة اإل   
 .السياسي   
 

 الدوافع اإلسرائيليةثالثا: 
 

 ب حرصــــــــــــــا على العالقـة معيـاتجهـت حكومـة نتنيـاهو مضــــــــــــــطرة إلى مفـاوضــــــــــــــات التقر          

الشــــــــــروط  ات المتحدة وعدم توســــــــــيع هوة الخالط مع إدارتها، وحاولت قدر اإلمكان تحســــــــــينيالوال
ات ية للواليوشـــــفو  في القدس، وقدمت تعهدات ضـــــبابيةبرفضـــــها التجميد التام لالســـــتيطان وخاصـــــة 

صرارها على استئناط المفاوضات من النقط  يـــــــا فـــــــــتوقفت عنده يـــــــة التـــــــالمتحدة بهذا الصدد، وا 
 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 لمفاوضاتاالتقرير سيناريو الصراع الفلسطيني ل اإلسرائيلي بعد فشل ( مركز الزيتونة للدراسات واالستشارات، 1)
 مرجع سابق.    

 .المرجع السابق نفسه( 2)
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صاد ا االقتيبنقاش قضـا وعدم االعتراط بأي تفاهمات سـابقة غير موقعة، وطالبت  2009 سـمبريد

فع ب، والدايمفاوضــــــــــات التقر  الســـــــــالم واألمن عند التوصــــــــــل إلى صــــــــــيغةوالمياه والعالقات وثقافة 
بالتفاصــــــيل، مع رف  التعاطي  ة هو إغراق المفاوضـــــاتيا الثانو يهتمام بالقضــــــاالاألســـــاســـــي من ا

المباشـــرة مجرد خطوة تقنية ومدخال نحو  بشـــكل جدي مع قضـــية الحدود، واعتبار المفاوضـــات غير
 .(1)ا الفرعيةيانطالقا من نقاش القضا الشروع فيها المفاوضات المباشرة التي تصر على

 

 ســـــــرائيل دون الحصـــــــولإإن موافقة الطرط الفلســـــــطيني على اســـــــتئناط المفاوضـــــــات مع          

 على أي مقـابــل وعـدم الحصــــــــــــــول على تنـازالت في ملط المســــــــــــــتوطنـات، تحمــل في طيـاتهــا بــذور

على  مقاربات التحليل الســـياســـي المقارن يدكاإلخفاق في تحقيق األهداط التفاوضـــية، إضـــافة إلى تأ
اقع إلى المو  س مع األهداط الفلســــطينية وتؤدي عملية إســــقاطها علىكأن األهداط اإلســــرائيلية تتعا

 :(2)لمطالب اإلسرائيلية تنص علىوا. ل المطالب الفلسطينيةكإلغاء 
 
 .ة الدولة اإلسرائيليةيح بيهودياالعتراط الفلسطيني الواضح والصر ـ 
 راضي األ الموافقة الفلسطينية بمبدأ توسيع االستيطان وعدم إزالة المستوطنات الموجودة فيـ 

  .الفلسطينية   
 . ة إلسرائيليأبدة و يعاصمة حصر كاملة كالعتراط الفلسطيني بالقدس ـ ا
 . الموافقة الفلسطينية بتوطين الالجئين الفلسطينيينـ 
قامـا الدوليـد لحدودهيإسرائيل بأي تحدالموافقة الفلسطينية بمبدأ عدم إلزام ـ   ةـة دولـة وا 
 .فلسطينية منزوعة السالح بحدود مؤقتة    
 .(3)قبول الجانب الفلسطيني باستئناط المفاوضات دون شروط مسبقةـ 
  .دة بعد توقيع االتفاقيم أي مطالب جديالموافقة الفلسطينية على االلتزام بعدم تقدـ 
 

 :(4)فلسطينية في تقابل هذه المطالب رغبة
 .إقامة دولة فلسطينية في األراضي الفلسطينية: قطاع غزة والضفة الغربيةـــــ 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 التقرير سيناريو الصراع الفلسطيني ل اإلسرائيلي بعد فشل االستشارات، ( مركز الزيتونة للدراسات و 1)

 ، مرجع سابق.المفاوضات    
 .المرجع السابق نفسه( 2)
 ة لسرائيليإلكية والحكومة اي، الموقف السياسي على ضوء التطورات مع اإلدارة األمر صائب( عريقات، 3)

 ، مرجع سابق.رواستمرار انقالب حما     
 .المرجع السابق نفسه( 4)
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 .أن تكون القدس الشرقية عاصمة للدولة الفلسطينيةـ 
 .االعتراط بحق العودة لكل الالجئين الفلسطينيينـ 
 . زالة المستوطنات اإلسرائيلية من األراضي الفلسطينيةـ إ
 . ايافة القضاكطرح مبادئ للحل النهائي حول ـ 
  .مع حكومة أولمرت االستناد إلى منظومة توقط المفاوضاتـ 
 . د سقط زمني إلتمام المفاوضات مع الجانب اإلسرائيلييضرورة تحدـ 
 .1927حزيران  5تمام انسحاب القوات اإلسرائيلية إلى خطوط إلد مدة زمنية يتحدـ 
 

 02من  اجتماعا 31ثر منكب بين المطالب المتعارضة بإجرائس أيسعى جورج ميتشل للتقر          
  (1):جهة تتضمن بعرضس رسائل ضمانات على الجانب الفلسطيني من، 0229نوفمبر  –آب 
 
 . سرائيلي غير شرعيإلكية بأن االستيطان ايإقرار اإلدارة األمر  -1
 . كية بأن ضم القدس الشرقية إلى إسرائيل غير شرعييإقرار اإلدارة األمر  -2
 تقوم شهرا  24اء المفاوضات في مدة ـل جهد ممكن إلنهكـة ببذل ـكييتعهد اإلدارة األمر  -3

 .عندها الدولة الفلسطينية المستقلة    
 

  وعقد ميتشل بالمقابل صفقة مع نتنياهو بخصوص االستيطان مفادها
 

 .وحدة استيطانية في الضفة الغربية  300استمرار بناء  -1
 . استثناء القدس من الصفقة -2
 

 يأتي: اتفق ميتشل مع نتنياهو على ماأما على صعيد استئناط المفاوضات فلقد 
 

 .العودة إلى المفاوضات دون شروط مسبقة -1
 واألمن. تضمن مواضيع المفاوضات: القدس، الحدود، المستوطنات، الالجئين، المياه -2
 .32/7/0228 س فييعدم اإلشارة إلى تفاهم را -3
 .(2)ة األطراط في طرح مقترحاتهايحر  -4 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 ، مرجع سابق.الموقف السياسيب، ( عريقات، صائ1)
 .المرجع السابق نفسه( 2)
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 واســـــــتئناطكي تراجعا بشـــــــأن وقط االســـــــتيطان يبناء على ما ســـــــبق، شـــــــهد الموقط األمر          

رســــــــائل وتغطية التراجع بإرســــــــال  0228ديســــــــمبر  المفاوضــــــــات من النقطة التي توقفت عندها في
ــــة االســــــــــــــتيطــــان أو ضــــــــــــــم القــــدس، ورغم أهميتهــــا المعنو   ة، إاليــــتطمينــــات حول عــــدم شــــــــــــــرعي

 .أنها تفتقد لألهمية القانونية
 

 0212سبتمبر  0 مباشرة فيب تحولها إلى مفاوضات يوالنتيجة األساسية لمفاوضات التقر          
على ضـــــوء  ا ملحوظاكالتوافق على قضـــــيتي األمن والحدود، وشـــــهدت عملية الســـــالم حرارغم عدم 

ثر المباشــــــرة، رغم التع كي لالنتقال من التفاو  غير المباشــــــر إلى المفاوضــــــاتياالســــــتعجال األمر 
حصــول  ن ودونير شــهر على مدا ل الذي حققتسيالكبير الذي اعترى تلا المفاوضــات والحصــاد الهز 

، واســـــتمرارها في فر  نظام (1)ســـــتيطانالوا ديميتشـــــل على تعهدات إســـــرائيلية لوقط عمليات التهو 
حصـــــــار على القدس الشـــــــرقية وهدم البيوت وتهجير  اإلغالق الداخلي على الضـــــــفة الغربية وفر 

 .الحصار على قطاع غزة ديالسكان ومصادرة األراضي وتشد
 
  المفاوضات المباشرة وغير المباشرة إشكالية -ب
 

النتقال ل يفتر  المنطق التفاوضي تحقيق تقدم نوعي على مستوى التفاو  غير المباشر         
 مرحلةكأشــــــــــــــهر  بأربعةإلى صــــــــــــــيغـة المفـاوضــــــــــــــات المبـاشــــــــــــــرة، غير أن المهلـة الزمنيـة المحددة 

االســـــتيطان و  مســـــتوى قضـــــايا التهويدنقضـــــت بالفعل دون اإلفضـــــاء إلى نتائج معتبرة على اانتقالية 
 .(2)وتهديد المقدسات

 
 وبــالرغم من عــدم تحقيق مفــاوضـــــــــــــــات التقريــب تقــدمــا ملحوظــا في الظروط والنضــــــــــــــوج         

 الســــــــياســــــــي، وتهيؤ البيئة لالنتقال إلى المفاوضــــــــات المباشــــــــرة، أصــــــــرت إدارة أوباما على اإلطالق

 ضــــــــــوخها للمطالب اإلســــــــــرائيلية المتمثلة في، مما يدل على ر 2010ســــــــــبتمبر  2الرســـــــــمي لها في 

 اســـــــتئناط المفاوضـــــــات المباشـــــــرة بدون شـــــــروط مســـــــبقة ووقط تام لألنشـــــــطة االســـــــتيطانية وغياب

 .(3)حدود متفق عليها للدولة الفلسطينية
 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 .19/8/0212 الدوحة، ،رة.نتي، موقع الجز أحجية المفاوضات المباشرة وغير المباشرةعلي، بدوان، ( 1)

سرائيلوسط أحمد، ي ،أحمد( 0)  ارات ـز اإلمك، مر استراتيجية التفاوض المباشر بين الفلسطينيين وا 
 .9/7/0212، بو ظبيأ ،والبحوث اإلستراتيجية للدراسات      

 .مرجع سابقدفاعا عن مقاربة إقليمية،  ،اإلسرائيلية المباشرة -المحادثات الفلسطينية، مروانالمعشر، ( 3)
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 فاالنتقال إلى المفاوضـــــــات المباشـــــــرة حيلة إســـــــرائيلية من اجل تفرغ هذه األخيرة للمســـــــائل         

مفاوضـــات ما ل امتدادكالتكتيكية، والتظاهر بانتهائها لإلســـراع في الدخول في المفاوضـــات المباشـــرة 
اق على إلى االتف لنهائي، غير أن صــعوباتها أدتقبل أنابوليس المخصــصــة لبحث ملفات الوضــع ا

 .(1)مبادئ عامة ينخرط الطرفان المتفاوضان في تحديد تفاصيلها
 

 يز الهســــــــــــــتيري على ضــــــــــــــرورة قبول الســــــــــــــلطــةكإن انتهــاج نتنيــاهو لعبــة المنــاورات بــالتر          

تصـــــلة الم الداخليةالفلســـــطينية بإجراء مفاوضـــــات مباشـــــرة مع حكومتس، يدخل في نطاق الحســـــابات 
مهلة  انتهاء بوضـــــــع االئتالط الحكومي القائمة على ضـــــــرورة البدء في المفاوضـــــــات المباشـــــــرة قبل

تلــا  نتقــال إلىالا التجميــد الجزئي لبنــاء المســــــــــــــتوطنــات، وأثمرت في إقنــاع الرئيس أوبــامــا بــأهميــة
 .(2)المفاوضات قبل شهر من الموعد المقرر

 
لدى  امةتشـــاط القناعة التاكســـرائيلية المعلنة بشـــأن المفاوضـــات يتيح ن تحليل األفكار اإلإ         

 . إلسرائيليا نتنياهو بأن الظروط الراهنة للطرفين األمريكي والفلسطيني توفر فرصا لتمرير الحل
 

مواقفس ب فعلى الصـــــعيد الفلســـــطيني اعتمد إســـــتراتيجية اســـــتنزاط الســـــلطة الفلســـــطينية عبر التحصـــــن
 :(3)عتبارات أساسيةالها استنادا إلى ثالثة وتوجيس االتهامات 

 
 .سرائيلية في الصراع غير المتكاف  مع الفلسطينيينإلوظيط القدرات الذاتية والتحالفية اـ ت
 .ن من القدرة على المواجهةيالضغوط االحتاللية وعمليات تيئيس الفلسطينيـ 
 .عن المقاومة المسلحةحالة االنقسام الفلسطيني وضعط السلطة الفلسطينية وتخليها ـ 
 
 سياسة أمريكا تجاه المفاوضات -0

وباما، أ أما على الصــعيد األمريكي، فنتنياهو اغتنم ظروط التوتر التي يعاني منها الرئيس         
ــتـــــــائــج انــتــخـــــــابـــــــات الــكــونــغــرس الــجــزئــيـــــــة فــي نــوفــمــبــر   2010الــمــتــمــثــلـــــــة فــي الــقــلــق عــلــى ن

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
سرائيل،، عبد اهللاألشعل، ( 1)   ة،الدوح ،نت رة يموقع الجز  المشاهد الخطيرة في مسرح مفاوضات السلطة وا 

    21/7/2010. 
http://www.aljazeera.net/NR/exeres/B2CEA23C‐C238‐43A5‐8A12‐E0435F9A81C6.htm 

 . 0/8/0212 الدوحة، ،نت رةي، موقع الجز معسكر االعتدال محلل المفاوضات المباشرة ،فهميهويدي، ( 2)

    http://www.aljazeera.net/NR/exeres/C9FB761A‐E5B9‐4195‐9415‐024590539EB1.htm 

            ز ك، مر اإلصرار اإلسرائيلي على المفاوضات المباشرة: األهداف والنتائج المتوقعة، إبراهيمعبد الكريم، ( 3)
 .9/8/0212االستراتيجية، أبو ظبي،  اإلمارات للدراسات و البحوث    
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ية مع اإلســــــتراتيج ةكوالحرص إلى إرضــــــاء اللوبي الصــــــهيوني وعدم رغبة أوباما في تعري  الشــــــرا

 .(1)المنطقة ول لصناعة القرار األمريكي فيألإسرائيل للخطر، إذ تظل هي المحدد ا
        

 يعاز إســـرائيلي الضـــغط بشـــكل مكثط على الفلســـطينيينإة بـــــــــــــــــلقد مارســـت اإلدارة األمريكي         

 بهدط االلتفاط على الشـــــــــــــروط المســـــــــــــبقة وبهدط االنتقال إلى المفاوضـــــــــــــات المباشـــــــــــــرة والمتمثلة

 :(2)في
 
  .2008استئناط المفاوضات من النقطة التي توقفت عندها في ديسمبر  -1
 ام ـع يمي لقيام الدولة الفلسطينية على أر  مطابقة للمساحة المحتلةاالعتراط بالمبدأ اإلقل -2

  .مع تبادل األراضي 1621    
 .استمرار تجميد االستيطان في الضفة الغربية -3
 

 وبــامــا ألن هــذه الشــــــــــــــروط تعني في جوهرهــا، تفكيــا حكومــة نتنيــاهوأوقــد تــدخلــت إدارة          

 حيث بعث الرئيس أوباما برســــــــــــــالة إلى الرئيس عباس، طلباالئتالفيـة، وســــــــــــــلمـت بـإدارة نتنياهو، 

نبرة  بندا هيمنت فيها 12تضـــــمنت  2010 أيلولفيها االنتقال إلى المفاوضـــــات المباشـــــرة في مطلع 
إلى  النتقـــالالتهـــديـــد، حيـــث ورد فيهـــا أن الرئيس األمريكي غير مســــــــــــــتعـــد لتقبـــل رف  اقتراحـــس ا

جــانــب وال تمثــل في انعــدام الثقــة بــالرئيس عبــاسالمفــاوضـــــــــــــــات المبــاشــــــــــــــرة، وهو رف  لــس تبعــات ت
من الدولة  الموقط الفلســــــــطيني بما يرتب تبعات أخرى على العالقات األمريكية الفلســــــــطينية، تمس

وقد طغى على رسالة أوباما االبتزاز والوعيد، ووصل إلى . الفلسـطينية ومن تمديد تجميد االسـتيطان
وليا وقطع الدعم المالي في حالة معارضــــــــــــة االنتقال إلى الفلســــــــــــطينيين إقليميا ود حد التهديد بعزل

 .(3)المباشرة المفاوضات
 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 فشل  دلي بعلالتقرير سيناريو الصراع الفلسطيني ل اإلسرائيل( مركز الزيتونة للدراسات واالستشارات، 1)
 .1/4/2010،  بيروت، المفاوضات    

 جع ، مر األهداف والنتائج المتوقعة ،اإلصرار اإلسرائيلي على المفاوضات المباشرة، إبراهيمعبد الكريم، ( 2)
 .سابق     

  .، مرجع سابقعتدال محلل المفاوضات المباشرةالمعسكر ا، فهميهويدي، ( 3)
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خالل  لي مناإلسرائي -إن الجهود الدبلوماسية األمريكية لتحقيق تقدم في الملط الفلسطيني         

 االنتقـال إلى المفاوضــــــــــــــات المباشــــــــــــــرة اصــــــــــــــطدمت بتخبط األطراط الثالثة لعملية الســــــــــــــالم فيما

 ". بالمأزق الجماعي يسمى "
 

سبب ب فالمأزق اإلسـرائيلي يتمثل في عجز نتنياهو عن اتخاذ قرار حقيقي بشـأن االستيطان         
 في حين. ور بمظهر المتنـــازل من جهـــة أخرىطبيعـــة حكومتـــس االئتالفيـــة من جهـــة وتجنـــب الظه

إيقاط االســــــــــتيطان من  ينحصــــــــــر المأزق األمريكي في عدم قدرة إدارة أوباما عن التراجع عن طلبس
لتفاوضي ا ما مأزق السلطة الوطنية الفلسطينية فيتمثل في االنقسام الداخلي وفشل النموذج. أإسرائيل

 الضــــــــــغط قط االســــــــــتيطان من إســـــــــرائيل، مما نقلالذي تمثلس، نتيجة عدم حصـــــــــولها على قرار بو 
 المـأزق الجماعي دليل على معاناة حكومات األطراط الثالثة وقد أوجد خلال هيكليا. األمريكي إليهـا

لى ع في نظامها الســــياســــي في الداخل، من جهة الطرط اإلســــرائيلي فإن حكومة نتنياهو غير قادرة
مان األمن وض رائيل هي االعتراط بيهودية الدولةصنع تسوية سلمية حقيقية، خاصة أن مرجعية إس

الســـــياســـــي األمريكي التي  واســـــتمرار المســـــتوطنات، في حين تصـــــطدم إدارة أوباما مع حقيقة النظام
 تـــــطـــــرقـــــنـــــــا إلـــــيـــــهـــــــا فـــــي الـــــفصـــــــــــــــــــــل األول مـــــن بـــــحـــــثـــــنـــــــا، الـــــــذي يســــــــــــــــــمـــــح لـــــجـــــمـــــــاعـــــــات

 يدالمصــــــــــــالح بممارســــــــــــة نفوذ قوي في رســــــــــــم الســــــــــــياســــــــــــات وصــــــــــــنع القرارات، ومن ثمة في تحد

اضــــح و  المصــــلحة القومية األمريكية، ويفتقد الطرط الفلســــطيني إلى تفوي  شــــعبي في ظل انقســــام
عرط صـــار ي بين مشـــروعين أولهما يتمســـا بالمقاومة المســـلحة واآلخر يؤمن بالمفاوضـــات وينبذ ما

 .(2)بالتحري  والعنط
 

لى جـــانـــب اشــــــــــــــتراا األطراط في التخبط في "المـــأزق الجمـــاعي"           ـــإنهـــا متوافقـــة علىوا   ف

 خرىألالتمســــــــــــــــا بـــالـــذهـــاب إلى المفـــاوضــــــــــــــــات المبـــاشــــــــــــــرة ممـــا يجنبهـــا الـــذهـــاب إلى الخيـــارات ا

صــــــــــــــرار إدارة أوباما على "لحظة الحســــــــــــــم التفاوضــــــــــــــي" في ظل قيادة عربية وفلســــــــــــــطينية قادرة  وا 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 يط ة التخطيأولو ككية للتعامل مع القضية الفلسطينية يتيجيات األمر االستراة للدراسات، ير ز الجز كمر ( 1)

  .01/10/0229الدوحة،  بالشرق األوسط، ق تحقيق السالمياإلستراتيجي على طر     
 

  الدوحة،، نت رة.ي؟، موقع الجز ات قادرة على صنع السالملذه الحكوملل هله، عبد الفتاحماضي،  (2)
    2/12/2007 . 

www.aljazeera.net/NR/exeres/D833DB44‐85A7‐4AAC‐9706‐
C118A82EE838.htm?GoogleStatID=1 
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 قتناعها بأن التفاو  المباشـــــــــــر وليساعلى التعامل المرن مع القضـــــــــــايا التفاوضـــــــــــية الصـــــــــــعبة، و 

ن أ دة على لســـان ديفيد هيل مســـتشـــارميتشـــلكلتدويل" يظل المخرج الوحيد إلنقاذ عملية الســـالم، مؤ ا
يكا قويا شـــــــر  نتنياهو قادر على التوصـــــــل إلى ســـــــالم دائم مع الفلســـــــطينيين، وان واشـــــــنطن ترى فيس

 .(1)وملتزما بالعملية السلمية
 

حكومة ف، لكن إن وجد توافق على الخيار التفاوضـــــــي، فإن مواقط األطراط الثالثة متباينة         
في  المفاوضــــــات ســـــعيها إلى إدامة وضـــــعنتنياهو غير متســـــرعة في إبرام أية صـــــفقة تســـــوية بقدر 
والتخفيط من حــدة  مر الواقع على األر ألصــــــــــــــورتهــا الحــاليــة، ممــا يتيح لهــا اســــــــــــــتمرار فر  ا

م ل ما الدافع األمريكي فيتمثل في تسكين الجرح الفلسطيني مؤقتا ما، أاالنتقادات الدولية الموجهة لها
إلى  ائيل" أمرا ممكنا، فالتوجس األمريكي يصبوقيام دولة فلسـطينية إلى جانب "إسـر  يكن التوصـل إلى

 حدوث فراغ في حالة انهيار مفاوضـــات الســـالم تملؤه بدائل أخرى تقودها التيارات اإلســــالمية تفادي
 .ومحور الممانعة والمقاومة

 
لجمود ا أما الدافع الفلســـــطيني فيتمثل في تســـــهيل الدور األمريكي وتحقيق مخرج من مأزق         
 .(2)مواالنقسا

 
لمباشــــرة ا فنتنياهو لديس قناعة بضــــرورة التعاون مع إدارة أوباما في التقدم نحو المفاوضــــات         

وجس إلى بالت تصــــــــــــــديا لورقة المســــــــــــــاومة الوحيدة الفلســــــــــــــطينية المتمثلة في التدويل وذلا بالتهديد 
وفقا  جانب واحد نالمؤســســات الدولية للحصــول على قرار أممي يقضــي بإقامة الدولة الفلســطينية م

وتحويل  " إضاعة الوقت"  اإلسـرائيلية المزدوجة تتمثل في - ، فاالسـتراتيجية األمريكية1515للقرار 
االهتمام بالتوصــــــــــــــل إلى نتائج  المفـاوضــــــــــــــات إلى ورقـة داخليـة إلطـالـة عمر حكومـة نتنياهو دون

د ملية الســـــــــــالم بتواجتعقيدات ع بديل للمفاوضـــــــــــات وزيادةكملموســــــــــة، والتحذير من زيادة التطرط 
 .(3)ضطراباتالا عناصر رسمية وغير رسمية بالمنطقة تسعى إلى نشر

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 .02/9/0212 ،" اإلسرائيلية -مستقبل المفاوضات "الفلسطينية، المحبشي، زيد يحيى( 1)

    0http://zeid.elaphblog.com/posts.aspx?U=2024&A=6579 

 اإلسرائيلية  نيةيمستقبل المفاوضات الفلسط ،21 ر إستراتيجييتقدتونة للدراسات واالستشارات، يز الز كمر ( 2)
 مرجع سابق. ستيطان،الفي ظل استمرار ا     

 ، مرجع سابق.مستقبل المفاوضات، المحبشي، زيد يحيى( 3)
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 تحول المفاوضات غير المباشرة إلى مفاوضات مباشرة -6

 تحولت المفاوضــــــات غير المباشــــــرة بقدرة عجيبة إلى مفاوضــــــات مباشــــــرة رغم فشــــــلها في         
على  دكتجســــيد أهدافها بعد رســــالة أوباما التهديدية لعباس، واالســــتناد إلى بيان اللجنة الرباعية المؤ 

العام  في حتالل الذي بدأالالتزامها بالتوصـــــل إلى تســـــوية متفاو  عليها بين الطرفين تضـــــع حدا ل
لى جنب مع إ وتؤدي إلى إنشــاء دولة فلســطينية مســتقلة وديمقراطية وقابلة للحياة تعيش جنبا 1621

 .(1)إسرائيل والدول المجاورة األخرى في سالم وأمن
 

لى جانب الرباعية الدولية،            قتصـــــــــرت دعوة الرئيس األمريكي إلى جلســـــــــة المفاوضـــــــــاتاوا 

ســـــرائيل إضـــــافة إلى مصــــــــــــــــــــــــر واألردنعلى  2010المباشـــــرة في ســـــبتمبر   الســـــلطة الفلســـــطينية وا 

 .(2)مما يدل على إشارة إلى األطراط األخرى بعدم التدخل
 

 عتمـــد االنتقـــال إلى المفـــاوضــــــــــــــــات المبـــاشــــــــــــــرة بـــدرجـــة أولى على الـــدور المحوري لـــدولا         

ــدايــة من الا  بــالرئيس المصــــــــــــــري مبــارا 2010 تموز 18عتــدال بعــد اللقــاءات المكثفــة لنتنيــاهو ب

ارجية خ ثم العاهل األردني عبد اهلل الثاني، في حين التقى الرئيس مبارا بالعاهل الســــعودي و وزير
 .األردن

 
ات المفاوضــــــــ رتكزت على االنتقال إلىاان االعتدال كوهذه االتصــــــــاالت التي تمت بين أر          

أعطت التي  2010تموز  26ة المبادرة العربية في المباشــرة واســتمرت إلى غاية اجتماع لجنة متابع
اما المباشرة، مما يجعل الرئيس أوب نتقال إلى المفاوضاتالالضـوء األخضر ووفرت الغطاء العربي ل

 .(3)يستند إلى إجماع عربي
 

ثالث  زت علىرتكافالجهود الحثيثة المبذولة أمريكيا لتحقيق اختراق في االتجاه التفاوضـــي          
 :(2)أساسية نقاط

 .الوقط التام للنمو االستيطاني -1
 .إطالق المفاوضات الثنائية برعاية أمريكية -2

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 .مرجع سابق، اإلسرائيلية المباشرة، دفاعا عن مقاربة إقليمية –المحادثات الفلسطينية ، مراونالمعشر، ( 1)
 .3/6/2010، موقع الجزيرة نت، الدوحة محادثات الخريف المباشرة( إبراهيم، 2)

     http://www.aljazeera.net/NR/exeres/05076F3D‐4571‐43C1‐A74B‐B12167C2BBE7.htm 

  مرجع سابق. ،عتدال محلل المفاوضات المباشرةالمعسكر ا، فهميهويدي، ( 3)
 .4/2/2010الدوحة،، اإلسرائيلية -ال المفاوضات الفلسطينيةحإدارة أوباما و ة للدراسات، ير ز الجز كر م (4)
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أوباما  نجحت إدارة البدء بخطوات تطبيعية عربية والســــيما من جانب المملكة العربية الســــعودية -3

فت بالتوافق بعد تكلالســـــــتيطان وا في تحقيق النقطتين األخيرتين، غير أنها فشــــــلت في التجميد التام
مر يدور" و"دنيس روس" على تقســــــيم  وزير االســــــتخبارات اإلســــــرائيلي "دانمفاوضــــــات مطولة بين 
 .(1)المستوطنات إلى نوعين

 

  ةـمستوطنات يفتر  أن تبقى جزءا من إسرائيل بعد التسوية وهي الكتل الكبيرة المتاخم -1
  ميدة التجـ، وهذه توافق واشنطن على استئناط البناء فيها بحلول نهاي1626لخطوط هدنة     
 وحتى  2010توبر كألط وحدة استيطانية من أ 20عالن عن مشروع يقضي ببناء إلمعززا با    
 .2020العام     

 غر  ل مستوطنات يفتر  االنسحاب منها في إطار اتفاق سالم دائم ألنها بنيت في األساس -2
 انية سك ثافةكمستوطنة عشوائية ومعزولة وذات  250وعددها  2011التفاو  بعد عام     
 .ستيطان فيهاالخفيفة وهذه تصر واشنطن على تجميد ا    

 

 وقـد عجزت إدارة أوباما في إقناع حكومة نتنياهو بالقيام بالتجميد الشــــــــــــــامل لالســــــــــــــتيطان         
ديعوت ي واتســــعت المفاوضــــات لتشــــمل روس، هيل، شــــابيرو وميتشــــل، حيث أشــــار تقرير لصــــحيفة

المنظمات اليهودية في  عن لقاء بين فريق ميتشــل وزعماء 2010-8-21أحرونوت اإلســرائيلية يوم 
" اقاآلن، أما السلللللللللالم فالح تفاقال ا" أمريكـا، طرحـت فيـس خطـة أوبـامـا الجديدة التي تحمل عنوان 
احد إعالنها خالل عام تفاوضــــي و  يفيةكوالمتضــــمنة إطالق مفاوضــــات تتعلق بالدولة الفلســــطينية و 

من عشــــر ســــنوات لحســــم باقي القضــــايا  تتبعها مرحلة انتقالية"  2011ســــبتمبر  -2010"ســــبتمبر 
ندالع اانت عليس قبل كاألوضـــــاع إلى ما  العالقة المتعلقة بالوضـــــع الدائم، وتهدط الخطة إلى إعادة
نحو المناطق "ب" و"ج" بالتدريج حســب ما  انتفاضــة األقصــى، مع تمديد صــالحيات القوات األمنية

ي ســـتبقى وحمايتها وأمنها، أي الكتل االســـتيطانية الكبيرة الت لمســـتوطناتتتطلبس الترتيبات المتعلقة با
األســـــاســـــي من خطة أوباما هو تطبيع الوضـــــع الفلســـــطيني على  تفاق، والهدطالمكانها بعد نهاية ا

 .(2)االقتصادي والدولة المؤقتة" مع قيام سلطة رام اهلل برعايتس متابعة تنفيذ مخطط "السالم
 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 ، مرجع سابق.ةاإلسرائيلي - مستقبل المفاوضات "الفلسطينية، حييد يز المحبشي، ( 1)
 . 7/9/0212، الدوحة ،رة نتي، موقع الجز سالم أوباما... سنة للتوقيع وعشر للتطبيق، اسريالزعاترة، ( 2)
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تحقيق  ىاإلسرائيلية المباشرة تصبو إل –تشـير هذه الخلفية إلى أن المفاوضـات الفلسطينية          

 :(1)يأتيما 
 

 . نيينيبر قدر ممكن من التنازالت من الفلسطكانتزاع أ -1
نجاز تهويد إتاحة -2  ما القدس، م أطول فسحة ممكنة لتغيير الخرائط الجغرافية على األر  وا 

 ينسط عمليا أي أمل في إقامة الدولة الفلسطينية    
 

 إن طبيعـة التســــــــــــــويـة المقترحـة أمريكيـا تتشــــــــــــــبـت بـالثوابـت اإلســــــــــــــرائيلية المتمثلة في حل         

 والتمســــــــــــــا بمبدأ القدس الموحدة عاصــــــــــــــمة أبديةمشــــــــــــــكلـة الالجئين خارج المجال اإلســــــــــــــرائيلي، 

 .(2)إلسرائيل وبالخريطة االستيطانية والمائية القائمة
 

 ىاألمريكي إل -وتصــــــبو عملية الســــــالم بمســــــارها الراهن تحت مظلة التحالط اإلســــــرائيلي         

 وللــدختفــاق إطــار" مع الفلســــــــــــــطينيين دون اابــدء دينــاميكيــة جــديــدة، قوامهــا التوصـــــــــــــــل إلى وثيقــة "

في التفاصــيل، فالمفاوضــات المباشــرة تكرس اســتمرار الهيمنة اإلســرائيلية على المقدرات المفاوضــات 
 .(3)داريةإلحول القدس بفعل وطأة األمر الواقع الجغرافية والسكانية واالستيطانية وا

 
 لى صــفقةإافيا للتوصــل كســبق، فإن التفاو  المباشــر وحده ال يوفر ضــمانا  بناء على ما         

 للســــالم، بســــبب التناق  الواضــــح بين المســــتوطنات وتحقيق الســــالم، فبينما يتطلب الســــالم وضــــع

لتعزيز  اـا صممت خصيصـنهألحتالل الد المستوطنات أبدية استمرار اكالل اإلسرائيلي، تؤ ـحد لالحت
منع  عاألطماع التوســـــــــعية اإلســـــــــرائيلية عن طريق اســـــــــتعمار المزيد من األراضـــــــــي الفلســـــــــطينية م

األر   "نيين من إقامة دولتهم المسـتقلة، وبتلا الصفة تتناق  هذه المستوطنات مع صيغةيالفلسـط
 .(3)لهاك"، التي قامت عليها عملية السالم  مقابل السالم
 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 مرجع سابق.، عتدال، محلل المفاوضات المباشرةالمعسكر ا، فهميهويدي، ( 1)
 جع ، مر اإلصرار اإلسرائيلي على المفاوضات المباشرة: األهداف والنتائج المتوقعة، براهيمإعبد الكريم، ( 0)

 سابق.     
 االت مؤشرات اإلخفاق واحتم ،المفاوضات المباشرة بين إسرائيل والسلطة الفلسطينية، براهيمإعبد الكريم، ( 3)

 .13/9/0212، بو ظبيأ ،والبحوث اإلستراتيجية للدراساتز اإلمارات ك، مر النجاح     
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 :(1)فالمقاربة الحالية التي تعتمدها إدارة أوباما تعتريها حدود صارخة تتمثل في         

 

    را ش يـــــى حساب جوهرها، مما أوقعها فـــــــــة نفسها علــــــــة هوس العمليــــــــــمتالا اإلدارة األمريكيا -1
 ". التدريجية التي أظهرت محدودية نتائجها استنادا إلى تجربة "أوسلو    
 ى ـعل بالم منفصلة بين الفلسطينيين واإلسرائيليين، إذ يصعــة ســــــــــــة متطلبات اتفاقيــــــــــــتعذر تلبي -0

 ي ومن ــــــنالفلسطي ع نصط الشعبـــــالم مـــــــة مقابل الســـــــــــاإلسرائيليين القبول بالمساومات الموجع    
 ة عن القيام بمساومات مؤلمة في موضوع الالجئين أو ـــــة الفلسطينيـــــــرى تعجز السلطــــــة أخــــــجه    
 .القدس في غياب غطاء عربي    
 عبا عمليا ص تحقيق "حل الدولتين"، حيث يعتبر إنشاء دولة فلسطينية قابلة للحياة أمرا ستحالةا -3

 ة، ـربية الغــــــــالضف نحاءأل كي ــــــــرة فـــــــة معقدة من المستوطنات المبعثــــــــــي ضوء إنشاء شبكــــــــــف    
صرار إسرائيل على االحتفاظ بغور األردن في أي ت      .سوية محتملةوا 
 

ألمريكية ا إن الســـبب الرئيســـي لفشـــل المفاوضـــات المباشـــرة هو عدم تقديم الواليات المتحدة         
ادثات المح أفكـارا جـديـدة بـاســــــــــــــتنفـاذها وقتا طويال في المحادثات غير المباشــــــــــــــرة قبل االنتقال إلى

المفاوضــــات ال تهدط  أن المباشــــرة ثم العودة مجددا إلى المفاوضــــات غير المباشــــرة، مما يدل على
إلى إنهاء الصـــــــراع، بل إلى مجرد مناقشـــــــة القضـــــــايا مما يؤثر على المقاربة األمريكية، لقد فشـــــــلت 

ع األمريكية خطة بديلة عند إخفاق الصــفقة م المفاوضــات المباشــرة وانهارت الفتقاد الواليات المتحدة
بير كختالل االمفاوضــــــات المباشــــــرة ألنها تجري في ظل  ، فشــــــلت(3)إســــــرائيل بشــــــأن المســــــتوطنات

لت إسـتراتيجية في المنطقة أرخت ثقلها على القضية الفلسطينية تمث لموازين القوى، وفي ظل تغيرات
االعتدال والممانعة، التي تحولت إلى نوع إضــــافي من الصــــراعات وفقدت  في الصــــراع بين محوري

تفتت النســـــــيج االجتماعي واســـــــتيقاظ النعرات الطائفية  ظل توجس المنطقة إلى صـــــــيغة القدســـــــية في
 .(4)والمذهبية

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
  ،شاراتاالستتونة للدراسات و يز الز ك، مر ة ... درور من التعثريمفاوضات التسو ، صائبعريقات، ( 1)

 .32/12/0212، بيروت     
http://www.alzaytouna.net/arabic/?c=199&a=128693 

 .مرجع سابق، اإلسرائيلية المباشرة، دفاعا عن مقاربة إقليمية –المحادثات الفلسطينية ، مروانالمعشر، ( 0)
 .نفسه سابقالمرجع ال( 3)
      اإلمارات للدراساتز ك، مر تفاقم خوف لبنان من التوطين، المفاوضات اإلبداعية، بشارة نصارشربل، ( 4)

 .12/12/0211، ظبي  أبو ،البحوث اإلستراتيجيةو     
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 وقد أدى فشــــــــل المفاوضــــــــات المباشــــــــرة إلى نوع من الجذب والشــــــــد عبر حراا ســــــــياســــــــي         

 متعــدد األوجــس للحلول دون وصــــــــــــــول عمليــة الســــــــــــــالم إلى نقطــة االنســـــــــــــــداد، فتحريــا موضــــــــــــــوع

ســـــــــرائيل، ألن ا التفاو  ولو بال نتيجة هو الخيار  نســـــــــداد يؤدي بالضـــــــــرورةالاألفضـــــــــل ألمريكا وا 

 إلى غلبـة الخيـارات األخرى، وقـد حكمـت هـذه المعـادلـة القضــــــــــــــيـة الفلســــــــــــــطينيـة تـاريخيا أي "األمل

 ذلـــــا الحراا في اقتراح اللجنـــــة وبرز، (1)" ان ال حقيقـــــة وال معنى لـــــسكـــــفي الحـــــل قـــــائمـــــا ولو 

ســـميت  2011 توبركســـط صـــيغة جديدة للمفاوضـــات في أالرباعية للوســـاطة للســـالم في الشـــرق األو 
لي مقترحات في ســرائيإلوا طار تفاوضــي يقدم فيس الجانبين الفلســطينيكإبالمفاوضللات االسللتكشللافية 

الجانبين خمسة جلسات من المحادثات  من، غير أن هذه الصيغة فشلت رغم عقدألقضايا الحدود وا
ســـــــرائيلي إلبدون نتائج بســـــــبب تعنت الجانب ا ت، وانته 0210 آببوســـــــاطة أردنية في عمان في 

في وثيقتس  1927الدولة الفلســــطينية على مرجعية عام  ورفضــــس وقط االســــتيطان واالعتراط بحدود
 .نقطة 01االستكشافية و المتضمنة  بان المفاوضاتإالتي اقترحها 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 مرجع سابق. ،اإلسرائيلية -ومأل المفاوضات الفلسطينية  إدارة أوبامارة للدراسات، يز الجز كمر ( 1)
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 الدراسةخاتمة 
 

أن اتجاه الواليات المتحدة نحو قضــية اإلصــالح ونشــر الديمقراطية، من خالل ما ســبق يمكن القول 
 كأداة وظيفيــــــــــــــة فـــــــــــــــي ليخدم أمنها القومي على اتساعس من خالل استخدام مبادئ الديمقراطية جاء

ــادية فـــي الشـــرق األوســـط، سيطرة على وال سبيل فر  سياساتها وسيطرتها على مواطن القوة االقتصـ
ــــــدافها ــــــة أو أهـ ألوسط، أو تجاه الشرق ا األزمات فيس. وال يوحي ذلا إلى تغيير في سياساتها التقليديـ

ـــائل ـــي الوسـ ـــديال فـ ـــل تعـ ـــل يمثـ ـــا، بـ تقال واالستراتيجيات التي تعتمدها، واالن أن يشكل ذلا بديال عنهـ
ـــل ـــردع والعمـ ـــة الـ الوقائي، والذي يشكل نشر الديمقراطية أحد أشكالس.  من سياسة االحتواء إلى سياسـ

ــــــالح ونشـــــــر ــــــالل اإلصـ ــــــن خـ الديمقراطية تهدط الواليات المتحدة إلى خلق أجواء سياسية داخل  ومـ
ان، تبني أفكارها المتعلقة بالحرية والديمقراطية وحقوق اإلنستميل أكثر إلى  الدول العربية واإلسالمية

ــاد وهو ما يمكـــن  أن يغير من الثقافة السائدة في المجتمعات وبـــاألخص التـــي تحمـــل أفكـــارا ذات أبعـ
 .إلسالميةا آيديولوجية متطرفة تجاه الغرب، يؤسس لتجنيد القوى المجتمعيـة لتحجـيم دور التيـارات

 
الشــــــــــق الثاني من هذه االســــــــــتراتيجية أرادت الواليات المتحدة أن تؤســــــــــس النفتاح في ي ف         
 بين إســــرائيل والدول العربية لتســــهيل الوصــــول إلى اســــتقرار على الصــــعيد األمني. وأن تقود العالقة

ــــــــــــــــــــالح  الشـــــــراكة االقتصـــــــادية إلى شـــــــراكة أمنية تحتم على الدول العربية العمل على حماية المصــــــــ
ـــل االقتصادية لمشترا ا المشتركة التي تجمعها، وأن يسهم ذلا في جعل المصالح االقتصــــادية العامـ

لتعاون الصراع إلى ا األكبر الذي يجمع عالقة العرب بإسرائيل، وفي ذلا إعادة تشكيل للعالقـة  مـن
سية، اثانوية في أجندة العرب السي المشترا، ما يؤسس إلى جعل الصراع العربـــي اإلســـرائيلي قضـــية

الصـــــــراع. ومن جانب آخر أن يكون  وتغليب مصـــــــالحها االقتصـــــــادية على البت في موضـــــــوع حل
ـــــــــدة لفــــــــــر  ـــــــــات المتحـ حلول للصراع تتناسب مع مطالب إسرائيل  العامل االقتصادي مفتاحا  للواليـ

 .األمنية، وجعلس الضامن ألي تسوية مستقبلية
 

 لسلطة الفلسطينية جاء للخروج من أزمتها فيمـــــــــــــــابدا جليا أن التوجس األمريكي إلصـالح ا          

ـــــــــــــي ـــــــــــــر فـ لقضايا ا يتعلق بتقديم مبادرة جدية لحل الصراع، والضغط على إسرائيل إلبداء مرونة أكبـ
ـــــــــــــــد  أطول يؤجل الحســاســة في عملية التســوية. ومن جانب آخر، تمديد مســيرة تســوية النزاع إلى أمـ

صل اإلصالح شرطا  للتو  عّمــــقت هــــذه الرغبــــة بوضــــعقيامها بأي دور نشط في عملية السالم، وقد ت
 سس ة تغيير المنطلقات واألــــــي محاولـــــــإلى تسوية سلمية للصراع. ولعل هذا الضعط ترجم عمليا فـ

 

 
 



123 

 

ديدة على قرارات الشـــرعية الدولية، إلى تصـــورات ج لعملية التفاو ، وتغيير تصـــوراتهم التي تعتمد 
بر ع فيما يخص قضـــــايا الالجئين والقدس والمســـــتوطنات أســـــاســـــا لها، والســـــيماتضـــــع األمر الواقع 

منها القومي أ الســـلطة الفلســـطينية عن ارتباط وثيق بين توجهاتها لتحقيق التوجس األمريكي إلصـــالح
نجاز عملية اإلصالح، ومترجما  لحاجاتها لتمرير سياساتها في المنطقـة  .وا 

 
ــــــــــــــيويقوم هذا االرتباط على التوصل إ هدئة ت لى صيغة ت سرع من إنجاز اتفاق مع إسرائيل يساهم فـ

ــا فـــي الشـــرق األوســـط، التوتر  وخف  حدة األوضاع، ويساعد الواليات المتحدة على تعزيز تحالفاتهـ
رية لتقديم إسرائيل تنازالت جوه إلى حد ما مع الدول العربية، ويساهم في هدوء إقليمـي، دون الحاجـة

 .ا التسوية النهائيةفيما يتعلق بقضاي
 

 تضح من خالل دراسة الدور األمريكي إلحداث تحول ديمقراطي في فلسطين أنهـــــــــــا تملاي         
 والتحول الديمقراطي، وتقســــــــــــــم هذه الرؤية« اإلصــــــــــــــالح»رؤيتها الخاصــــــــــــــة فيما يتعلق بمخرجات 

 :إلى قسمين، األول قريب المدى، والثاني بعيد المدى
 

ــــــــــــــــادةلى المدى اع          ــــــــــــــــرم القيـ  لقريب، أرادت الواليات المتحدة أن تحدث تغييرا ســـريعا في هـ
ـــــى حد وري، ما ص السياسية الفلسطينية والمتمثل بياسر عرفات، أو على األقل تقليص صالحياتس إلـ

ــــــــــــــن أن جابية مع عاطى بإيتت يغير من السـلوا الســياسـي واألمني للقيادة الفلســطينية، إلى أخرى يمكـ
ــــــــــــــو -تقبلية لحل الصـراع، وتسـرع من إنجاز اتفاق تصـوراتها المسـ ثمره في يمكن أن تست -اجزئي ولـ

ــــورة ــــادة بصـ ــــذه القيـ قد سريعة على تفكيا المنظمات العسكرية  ف تحقيق أهداط إقليمية، وأن تعمل هـ
ندما وجدت فيها أداة إلضــــــعاط قيادة ياســــــر عرفات، ع ســــــاندت الواليات المتحدة عملية اإلصــــــالح

سناد   .القدرة على التعاطي بمرونة مع سياساتها وتصوراتها مهامس لقيـاديين رأت فـيهموا 
 

 وعلى المدى البعيد أرادت الواليات المتحدة إحداث تحوالت في البيئة الثقافية الفلســــــــــــــطينية         

ــــــــــــــل ــــــــــــــة لحـ لقضية ا تؤدي إلى تحول في البيئة السياسية على أساس الترويج لتصورات جديدة وبديلـ
مكانيتس بصــورة واقعية،الف ع في الحســبان تضــ لســطينية، والتركيز على التعاطي مع متطلبات الحل وا 

ن، ألمم المتحــدة، وعودة الالجئي المتغيرات التي طرأت على أر  الواقع، وعــدم واقعيــة تنفيــذ قرارات
 .وسيطرة الفلسطينيين على القدس، وتفكيا المستوطنات

 

 تأسـيس لمجتمع فلســطيني أكثر انفتاحا وقبوال لألفكار األمريكيــــــــــــــــةيدخل في هذا الجانب ال         

 واإلســــــــــــــرائيليــة فيمـــا يخص التعــايش الســــــــــــــلمي مع إســــــــــــــرائيــل، وتعميق فكرة االعتراط بهـــا داخـــل

 وسياسيـــــــــــــة ـةـــــــــة ونخـب فكريــــــــة ومجتمعيــــــالمجتمع، والتأسيس لشريحة فلسطينية تضم قوى سياسـي
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ــــــــــــــــــورات رأت على لتي طا واقتصـــــادية تتبنى أفكار التعايش مع إســـــرائيل، والتعاطي بواقعية مع التطـ
ــــع ــــي المجتمـ ي سبيل الفلسطيني. وتجنيدها ف قضية الصراع معها، وتحويل هذه الثقافة إلى ســـــلوا فـ

فيا ايصبح االنتعاش االقتصادي سببا إض تشكيل أدوات ضغط على السلطة لتبني هذه األفكار. وأن
ــــــــــــــوة  فلسطينية يمكن أن تروج للمقاومة المسلحة. ولذلا لنبذ الفلسـطينيين العنط والوقوط أمام أي قـ

األول أن تخلق قيادة ســــــــياســــــــية مدعومة من المجتمع المدني  :عملت اإلدارة األمريكية في اتجاهين
ـــاني خلـــق النهائيـــة، والثعلى اتخاذ القرارات الحاسمة فيما يخص التسوية  والمجلس التشـــريعي، قـــادرة

 .هكذا تصوراتمثل الموضوعية داخل المجتمع الفلسطيني للقبول ب الظـروط
 

من  ،تدلةلمعاومن الرؤى بعيدة المدى أيضا، تمكين النظام السياسي الفلسطيني ذي القيادة          
دخالها النظام السياسي بشرط االعتدال وانين السلطة، لتزام بقواال استيعاب فئات المجتمع المختلفة، وا 

عطائها أدوارا في رســــــم ســــــياســــــاتها العامة، وتمكين مؤســــــســــــات المجتمع المدني من التأثير على  وا 
وحر نســبيا  يفر  ســيطرتس على األوضــاع  الحكومة. وأن تضــمن وجود نظام ســياســي قوي ومتوازن

لفلسطيني، النظام السياسي ايجعل قضية المشاركة في  الداخلية سياسيا واقتصاديا وأمنيا وقانونيا، ما
خاضــعة بالضــرورة ألنظمة وقوانين العمل الســياســي الفلســطيني والســلطة  واألمور الداخلية بمجملها،

يقود إلى جعل المرجعية العســـــــكرية واحدة تابعة ألجهزة األمن الفلســـــــطينية، والتي  الفلســـــــطينية. هذا
ــزم ــرائيل،بالسياسة العامة للسلطة الفلسطينية ضمن حدود اال تلتـ ــع إسـ ــا مـ تصبح و  تفاقات التي وقعتهـ

ــــــــــــــى  أجهزة الســلطة عملية حمل السـالح بعد ذلا خاضـعة أيضــا لسـلطة القانون، واقتصــار حملس علـ
الســـالح غير الشـــرعي  األمنية، كجهة شـــرعية وحيدة مخولة بذلا، وما دون ذلا يدخل في إطـــــــــــــــــار

ــــــــي ــــــــا يعنـ ــــــــد والذي يفتر  أن ي جّرم حاملس بحكم القانون  مـ  هاالحركات الفلسطينية من أسلحت تجريـ
ضـــــــــعاط فاعليتها عن التأثير في ع تنفيذ أي اتفاق يمكن التوصـــــــــل إليس م بحجة عدم شـــــــــرعيتها، وا 

 .اإلسرائيليين
 

 يســـــتنتج الباحث أن الواليات المتحدة لعبت دورا في إفراغ عملية اإلصـــــالح من مضـــــمونها         

ــــــــــةالعام الذي تطالب بها القوى  ــــــــــاد أمنيـ ياسية. وس الفلسطينية، واقتصارها على إصالحات ذات أبعـ
ــة ن نجحـــت التصـــورات األمريكيـــة لعمليـ سها اإلصالح في فر  نف ولعل أبعاد ذلا تكمن فـــي أنـــس وا 

مهامها بمالحقة وتفكيا قواعد الحركات  على أر  الواقع، من حيث تأسيس أجهـــــــزة أمنيـــــــة تـــــــرتبط
ـــــــــــادة فلســــــــــــطينيةالفلسطينية المسلحة،  ذات رؤى معتدلة، فإن الواليات المتحدة سوط  والوصول القيـ

ـــي ـــام السياسـ ـــع النظـ ـــل مـ الفلسطيني بالصورة التي تعاملت بها مع ياسر عرفات في ظل  تعود للتعامـ
ــــــــــــــــن أدائس الســـياســـي واألمني. بمعنى أن اإلدارة األمريكية ســـوط تدعم قيادة  فترة التوافق والرضـــا عـ

 مطالبها األمنية والسياسية على حساب إحداث إصالحات جوهرية في النظـام  تجاوب معفلسطينية ت
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ــــــي ــــــة السياسـ ــــــى عمليـ ــــــاء علـ ــــــانبين: األول، اإلبقـ  الفلسطيني ومؤسساتس. وهذا بالضرورة يقود إلى جـ

ـــــــــــــــــــادة ـــــــــــــــــــس أداء القيـ ـــــــــــــــــــوحي بـ  اإلصــــــالح عملية مفتوحة تشــــــتد وتيرتها أو تضــــــعط بالقدر الذي يـ

ــــــــــــــــــاني الفلســـــطينية  حيال قضـــــايا اإلرهاب والتســـــوية الســـــياســـــية، وبالتالي اإلبقاء على حججها. والثـ

 .هو تغاضي الواليات المتحدة عن أداء السلطة الفلسطينية طالما تحقق المطلبين الهامين
 

 إن إشــكالية المطالب الفلســطينية باإلصــالح تتعلق بتشــعبها وغمو  دوافعها، وارتباط جزء         
ـــــــــل كبير منها رنامج ب بأجندات حزبية ذات ارتباط خارجي. لذا فإن األمر يتطلب تأسيس قاعدة تحمـ

 ومرجعياتها، مع سياسي واضح المعالم والخطوط، واستراتيجية واضحة ألهداط عمليـــــــــة اإلصـــــــــالح
ــــــــــــا ــــــــــــلطة وارتباطاتهـ تطلب وفي هذا اإلطار ي توضيح مفاهيم الشراكة السياسية والمهام المتعلقة بالسـ

ــــــــــــــساألم م تترجم مفاهيم الشفافية والحك ر إرسـاء قواعد داخل مؤسـسـات السلطة الفلسطينية على أسـ
ة مؤســســات الســلطة الســياســية واألمني الصــالح ذا األهداط واالســتراتيجيات الواضــحة للنهو  بواقع

ل، تصور حول كيفية إدارة العالقة مع االحتال واالقتصادية والثقافية. وفي هذا المجال يتطلب وضـع
ــــــــــــــابقة، حداث التغيير المطلوب في منهج وعقلية التفاو ،  وما يقتضـيس من مراجعة التجارب السـ وا 

ــــــــــــــة ســياسـية واضـحة ذات قنوات محددة. إن هذا األمر يســتدعي  وبناء اسـتراتيجية تفاوضـية بمرجعيـ
ــى قاعـــدة ــطينيا  علـ خاذ القرار اتانسجام الوسائل مع األهداط، وتوسيع قاعدة المشاركة في  حوارا  فلسـ

 .سيطرة فئة واحدة على القرار السياسي الفلسطيني السياسي بديال  عـن
          
 استطاعت الواليات المتحدة تحجيم مسؤولية المجتمع الدولي في لعب دور لوضع تصورات         

ن و د لحل القضــية الفلســطينية، وخصــوصــا األمم المتحدة، وحصــر مســؤولياتس في دائرة دعم الجهود
عتها قرارات وض التأثير في مسار الحل وبنوده. وهذا األمر يدعم توجهها نحو تغييـــــر المعـــــايير التي

ة لذي يتماشى مع حاجا األمم المتحدة لحل الصراع، وخف  سقط المطالب الفلسطينية إلى القــــــــــدر
ر طاحل الصـــراع مســــألة خارج إ إســـرائيل لضـــمان أمنها ووجودها. وبذلا تكون قد نجحت في جعل

ــــــــــــــــذا بقاء تســـوية الصـــراع الفلســـطيني القرارات الدولية، وهو ما يتيح لها طرح تصـــوراتها لهـ  الحل، وا 
ــــــــــــدة. إن ــــــــــــات المتحـ ــــــــــــا الواليـ أهمية هذا التوجس هو المدى الذي سوط يتيح  اإلسرائيلي مهمة تتوالهـ

نتيجة للعالقة  ،التسوية وحلس، وسقط المطالب الفلسطينية إلسرائيل التحكم فــــي ســـــيناريوهات مســـــار
 .تربطهما التاريخيـة واالسـتراتيجية التـي

 
 يأتي:ما فقد استنتج الباحث إدارة أوباما على عملية السالم  أما بخصوص تأثير

 

 جز إدارة أوباما عن فر  حلول عملية للقضـــــــــية الفلســـــــــطينية وأن موقفها أقل صـــــــــالبةع         

 في مســــــــــائل الصــــــــــراع األســــــــــاســــــــــية مثل: إقامة الدولة وتقدما مقارنة باإلدارات األمريكية الســــــــــابقة
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 دبان عهإمريكي ألســــــــتيطان، والخالصــــــــة أن رصــــــــيد االنجاز الدبلوماســــــــي االالفلســــــــطينية ووقط ا

ثالثة ل فرغم األولوية التي منحتها لها بيد أنها توســطت أوباما بخصــوص عملية الســالم ضــئيل جدا،
وات وهو ســـن ربعةأائيلية على مدى ما يقرب من ســـر إلأســـابيع متقطعة من المفاوضـــات الفلســـطينية ا

اية من في جمود بد اضـعط تقارب دبلوماسـي في تاريخ عملية السالم، ودخلت المفاوضات المباشرة
 رغام حكومة نتنياهوإعلى  وعجزت إدارة أوباما طالقها في واشنطن،إبعد شـهر من  ،2010توبر كأ

ئناط الجانب الفلسطيني الست الغـــــــــــــــــــــــــربية الذي اشترطسستيطان في الضفة العلى التجميد الشامل ل
تون أن لينكالخارجية األمريكية هيالري  خفاق الذريع بتصـــــــــــــريح وزيرةإلد هذا اكوتأ المفاوضـــــــــــــات،

المباشـــرة" وتبريرها لذلا بأن عملية الســــالم في  "أمريكا ال تملا عصـــا ســـحرية إلطالق المفاوضـــات
جنة ما فشــــلت الجهود األمريكية في إطار الل. كالفلســــطينيينو  نهاية المطاط شــــأن بين اإلســــرائيليين

صيغة جديدة كوسط عبر ما يسمى بالمفاوضات االستكشافية ألالشرق ا الرباعية للوساطة للسالم في
حيث انتهت بدون نتائج ملموســــــة و  ،2012 آبردنية في عمان في ألالرعاية ا للمفاوضــــــات تحت

 ي ورفضـــــــس وقط االســـــــتيطان وعدم االعتراط بحدود الدولةســـــــرائيلإلبســـــــبب تعنت الجانب اإيجابية 

 .1621الفلسطينية على مرجعية عام 
 

لطرفين ا يد إدارة أوباما أنها ليست "وسيطا نزيها" قادرا على صياغة توافقات متوازنة بينكتأ         
تنياهو نحكومة  بعجزها عن اتخاذ موقط حازم تجاه ســـــــــرائيلي تفضـــــــــي إلى نتائج،إلالفلســـــــــطيني وا

لناجمة ســرائيلية اإلاألمريكية ا لى احتواء األزمةإواضــطرت إدارة أوباما  الرافضــة لتجميد االســتيطان،
ة في ســـــــــرائيليإلموقط الحكومة ا ســـــــــرائيلي لتجميد االســـــــــتيطان رغم عدم التحول فيإلعن الرف  ا

ـــــــــلمتحدة األمريكي حجمها الجزئي في سياق استمرار تحالفهما ومحاباة الواليات ـــــــــدعمهسرائيل و إلة ـ ا ـ
ـــــــــــــة المتينــــــــــــــة سياساتها بشكل مطلق بحكم العالقــــــــــــــوتغطي ضوع د أن المو كمما يؤ  ة والثابتة بينهما،ـ

يجوز مســـــس وتعامل إدارة أوباما مع القضـــــية  الذي ال اإلســـــرائيلي مازال يصـــــنط في خانة المحظور
باستمرار  ة أمريكية"،ل قضية داخليتعتبر أن "إسرائي الفلسـطينية وفقا للتقاليد السياسية األمريكية التي

 .سرائيلإعلى العالقة االستراتيجية الراسخة مع  يد المؤسسات السياسية األمريكيةكتأ
 

ولة د ســرائيل والذي ال تحظى بس أيإلســتمرار إدارة أوباما في الدعم االســتثنائي األمريكي ا         
ســــتراتيجية اال طن واألهميةنالضــــاغط في واشــــســــرائيلي إلأخرى في العالم بفعل الدور الفعال للوبي ا

ئيل أداة جاهزة ســـــــراإ ســـــــرائيل في المنطقة العربية بالنســـــــبة للواليات المتحدة األمريكية حيث تعتبرإل
 50تبلغ قيمة الواحدة منها  لخدمة األهداط األمريكية بحلولها محل عشـــــر حامالت طائرات عمالقة

 . الدعم ائز الثالثة لهذاكلمساس بالر وباما على اا حيت لم يتجرأ مليار دوالر،
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 فعلى الصــــــــــــــعيـــد االقتصـــــــــــــــــادي مـــازالـــت الواليـــات المتحـــدة األمريكيـــة الشــــــــــــــريـــا التجـــاري األول

األمريكية  ســــرائيلية واســــتمرار تدفق المســــاعدات الماليةإلمن الصــــادرات ا %33ســــرائيل باســــتقبالهاإل
 ة كا على الصــعيد العســكري فتوثق التعاون بتكثيط المناورات العســكرية المشـــتر ــــــــــــــــمأ .ســرائيلإعلى 

 ". 35" والطائرات من طراز" أط3"أرو  مضاد الصواريخكتزويدها بأحدث األسلحة و 
 

ضــد  "2دوربان قاطعت إدارة أوباما "مؤتمر في حين على الصــعيد الســياســي والدبلوماســي،         
ـــــغولدستون حول الحرب عل وانتقادها تقرير 2006هيونية في أبريل العنصرية بحجة معاداتس للص ى ـ
األمن يدين قرار عربي في مجلس  ضـــــــــــــد مشـــــــــــــروع 18/12/2011 غزة واســـــــــــــتخدامها للفيتو في

الفيتو رقم  حق تقرير المصير للفلسطينيين وهو د علىكسرائيلي في الضفة الغربية ويؤ إلاالستيطان ا
فيتو اســــتخدمتها  85األمريكية في الشــــأن الفلســــطيني من بين  المتحدةالذي تســــتخدمس الواليات  23
 .المتحدة نشاء منظمة األممإمنذ 
 

 تشـــــكيل الرف  اإلســـــرائيلي لتجميد االســـــتيطان العقبة األســـــاســــــية للدور األمريكي لتحريا         

وضع  المسـبحكم التناق  الواضـح بين المسـتوطنات وتحقيق السـالم حيث يتطلب ال عملية السـالم،
عزيز األطماع ت يزها علىكد المســـــتوطنات أبدية اســـــتمراره بتر كحد لالحتالل اإلســـــرائيلي في حين تؤ 

لة الفلســطينية دون إقامة الدو  التوســعية اإلســرائيلية بالتهامها المزيد من األراضــي الفلســطينية للحيلولة
تمييز ال للقوة الغاشــــمة و المن اســـتعم المســـتقلة بتكريســـها ســـياســـة تقوم على االحتالل مع ما يعنيس

مع صـــيغة "األر  مقابل الســـالم" التي قامت  العنصـــري، وبتلا الصـــفة تتناق  هذه المســـتوطنات
 .لهاكعليها عملية السالم 

 
صـــــــناعة  زكمجمل القول أن هامش المناورة الســـــــياســـــــية للرئيس أوباما محدود جدا في مرا         

مة األمريكية العا ا برؤية الدولة و مؤسساتها خدمة للسياساتالقرار السياسي األمريكي بحكم ارتباطه
ن إلى عجزه العملي ع مما أدى المرتكزة على الفكر الرأســــمالي و الضــــامنة لمصــــالح القوى النافذة ،

على الحد  بســـبب عدم قدرتس ســـرائيلي وتفعيل عملية الســـالمإليجاد حل نهائي للصـــراع الفلســـطيني اإ
األر  عبر التوســـــــع في المشـــــــاريع  القائمة على فر  الحقائق على ســـــــرائيليةإلمن الســـــــياســـــــات ا

قامة إمكانية إالقدس بغر  الحيلولة دون  االســــــتيطانية في الضــــــفة الغربية والحمالت التهويدية في
ة كســـــرائيلي وعدم تعري  الشـــــراإلرضـــــاء اللوبي اإ د على أنكمما يؤ  الدولة الفلســـــطينية المســـــتقلة،

المحدد األول لصــناعة القرار الســياســي األمريكي في المنطقة  ل للخطر تظلســرائيإاالســتراتيجية مع 
 .العربية
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 : المراجع العربيةأوال

 الكتب -1

 ركز ، رام اهلل، المةلللة الفلسطينيلللي مؤسسات السلطة الوطنيللالح فللللة اإلصلللللعمليأبو دية، أحمد، ـ 
 .2002السياسية والمسحية  حوثالفلسطيني للب   
 دار  ان،ــ، عمةلللللللة واالستراتيجيللللللللالعالقات الدولية، الظاهرة والعلم، الدبلوماسيأبو عامر، عالء، ـ 

 .0224والتوزيع الشروق للنشر    
 .0222قاهرة، دار النهضة العربية ، الالقانون الدولي والعالقات الدوليةأبو الوفا، أحمد، ـ 
 .2006ائل ، عمان، دار و قضايا معاصرةاألحمد، والمجالي عدنان، ـ 
 ألهراما، القاهرة، مطابع ةلة األمريكيلي العالقات العربيللللصناعة الكراهية فأحمد، يوسط وآخرون، ـ 
 .0220الطبعة األولى التجارية،   
 يقوسيا،ريغان، نرق األوسط، نيكسون ل فورد ل كارتر ل لة األمريكيلة فلي الشلللالسياسلبارود، ليلى، ـ 
 .1993سطينية، الطبعة األولى مؤسسة الدراسات الفل 
 .1972روت، دار النهضة الحديثة ، بيمدخل إلى علم العالقات الدوليةبدوي، محمد طس، ـ 
 .1984، عمان، دار الكرمل مبادىء علم السياسةبركات، نظام، وآخرون، ـ 
  ، بيروت،عمر األيوبي ،، ترجمةى العالم أم قيادة العالملاالختيار، السيطرة عل، زبغينيو، بريجنسكيـ 
 .2002الكتاب العربي  دار  
 ألمريكيةاإدارة كيندي وجونسون والشعب الفلسطيني، في كتاب فلسطين والسياسة بسطامي، زها، ـ 
 .1775 اسات الوحدة العربية، بيروت، مركز در من ويلسون إلى كلينتون 
 لشهابيا، ترجمة إبراهيم يحيى القوة واإلرهاب، جذورها في عمق الثقافة األمريكيةتشومسكي، نعوم، ـ 
 .2003الفكر، الطبعة األولى دمشق، دار  
 القاهرة،، ة العبريةلمأزق الصهيونية وأزمة أسر الدول 2001االنتخابات اإلسرائيلية جاد، عماد، ـ 
 .0221اإلستراتيجية باألهرام مركز الدراسات السياسية و   

سرائيل، تحاللأمريك، ـ الحمد، جواد  وسطالشرق األعمان، مركز  ،ةلات تكتيكيلي وأزملف استراتيجلا وا 
 0212. 

 وسطاأل، عمان، مركز دراسات الشرق التسوية السياسية، التحديات واآلفاقوآخرون،  ،جوادـ الحمد، 
  0212. 
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 للللللاتانتخابى من لللللة األوللللللج المرحلللللات الناخبين وفق نتائلة التجاهلدراسة تحليليد، جواد، ـالحمـ 
  .2005 انـمركز دراسات الشرق األوسط. عم ،الضفة الغربية البلديات الفلسطينية فلي 
 .2008، عمان، دار أسامة الكونغرر والنظام السياسي األمريكيحمد، ياسين محمد، ـ 
 ان، ـ، عماتلللللة إدارة األزملللللللة واستراتيجيلللللللة الدوليلللللللالقات السياسيلللللللالعالخزرجي، تامر كامل، ـ 

 .0222والتوزيع مجدالوي للنشر    
 ، والسياسةفلسطيني أفلتت وسبل لم تسلك: إدارة أيزنهلاور والفلسطينيون فل فرصدبورا، جرنر، ـ 
 .1997ات الوحدة العربية ـز دراسـمركبيروت، األمريكية من ولسون إلى كلنتون،  
 العقالنيةمن أجل تأصيل ، 21ة، كتاب ــــــة األمريكيــــــــة لالستراتيجيـــــــدوالر، شريط، األصول الفكريـ 
 .2005، القاهرة، مكتبة مدلولي والديمقراطية واإلبداع تحديدا الهيمنة األمريكية 
 .1991دار الحكمة  "، بغداد، الخارجية " دراسة نظريةالسياسة الرمضاني، مازن إسماعيل، ـ 

 .0228، 1، مركز الجزيرة للدراسات، الدوحة، ط جدلية االستيطان وآفاق التسوية ،نواطـ الزرو، 
 القاهرة، ة، ـ، ترجمة رضا خليفي القوة، الجذور الفريدة لدور أمريكا العالميلللللالثروة فزكريا، فريد، ـ 
 .1666هرام للترجمة والنشر القاهرة، مركز األ 
 فيق مطبعة ش ، بغداد،ةلللللة الدوليلللللي السياسلللللالسياسة الخارجيلة وأبعادها فمحمد فاضل،  زكي،ـ 

   1970. 
 ة ـــــــة لدراســــــــــة الفلسطينيـــــــ، رام اهلل، المؤسسالمسألة الوطنية الديمقراطية في فلسطينسالم، وليد، ـ 

 .0222قراطية، الطبعة األولى الديم   
 ترجمـــــــــة"،  1520 – 1523الواليات المتحدة والقومية العربية " الحالة السورية ساوندر، بوني، ـ 
 .0221راسات والنشر والتوزيع امر خليل كالس، دمشق، دار نينوى للدس  
 ى لللالل إللللة منذ االستقلللللة الخارجيلللللللللسياسة الواليات المتحدة األمريكيالسروجي، محمد محمود، ـ 

 .0222، اإلسكندرية، منتصف القرن العشرين   
   ، 1523-1522راع العربي اإلسرائيلي للاه الصللللة تجللللللة األمريكيلللللالسياسسعودي، هالة أبو بكر، ـ 

 .0222بيروت، مركز دراسات الوحدة العربية، الطبعة الثانية    
  ان، دار وائللل، عمي الشرق األوسطلللللللة فللللللللة األمريكيلللللللاالستراتيجي سلطان، جمال مصطفى،الـ 

 .2003الطبعة األولى للنشر والتوزيع،    
 عمللان،، 6000 – 0494االستراتيجية األمريكية في الشرق األوسط  ،السلطان، جمال مصطفىـ 
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 ــــــــةالعربيات الوحدة ـ، بيروت، مركز دراسربلة والعللللللة األمريكيلللللللالسياسسالمة، غسان وآخرون، ـ 

 بية.العر    
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 الفجر ، القاهرة، دارتطور السياسة الدولية في القرن التاسع عشر والعشرين ،محمد السيدـ سليم، 

 .2006للنشر والتوزيع الجـديد  
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 .1772العربية دراسات الوحدة    
 وروبي،األي ــــــلعرب، باريس، مركز الدراسات اصناعة القرار السياسي األمريكيالسليمي، منصط، ـ 

 .1661الطبعة األولى األوروبي،    
 ، ةلللللندنياة الللللللللللة الحيللللللللصحيفي حل الدولتين؟ ــــــــــادين فـهل يكون األمريكيون ج، رضوانـ السيد، 

 .       12447، العدد 12/4/0228    
 رة، دارالقاه، لة اآلمال والتحديلاتلة الفلسطينيللللمفاوضات التسويلة النهائيلة والدوللشاش، طاهر، ـ 
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 .1992الطبعة األولى الشروق،  
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 .1982العربية  
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 .2002والمسحية   
 ،6005 – 6000 ة األمريكيةلة الخارجيللا والعالم: متابعات في السياسللللأمريك ،شلبي، السيد أمينـ 
 .2001الطبعة األولى  ،مكتبة جامعة النجاح 
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 .0228الدولية الشروق  
 ، مركز 6000 – 0429ة الفلسطينية لة للقضيلللللة السلميلللللمشاريع التسويصالح، محسن محمد، ـ 

 .2003الطبعة األولى الدراسات الفلسطينية، 
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 المتوقعة،ج لداف والنتائلللاألهي على المفاوضات المباشرة: لرار اإلسرائيللاإلص ،إبراهيمـ عبد الكريم، 

 .9/8/0212االستراتيجية، أبو ظبي،  ز اإلمارات للدراسات و البحوثكمر  
 االخفاقرات مؤش ،ةلللة الفلسطينيللللرة بين إسرائيل والسلطلات المباشلالمفاوض ،براهيمإـ عبد الكريم، 

 .13/9/0212، يـبو ظبأ ،ةـاإلستراتيجيوالبحوث  ز اإلمارات للدراساتك، مر واحتماالت النجاح  
 للبحوثالمركـز الفلسطينـي  ،6004 – 6006 ةللللة الفلسطينيلللللة االنتخابيلللللالعملي الب،ـعو ، طـ 
  .2004 ة والمسحية. رام اهلل السياسي 

 ،1ط، ان، دار أسامةـــ، عمةلللللة بين الدستور والقوى السياسيلالسياسة األمريكي ،ياسينـ العيتاوي، 
 0228. 
 نجلواالة ــــالقاهرة، مكتب ،ي علم السياسةلالمدخل فغالي، بطرس بطرس، وعيسى، محمود خيري، ـ 
  1929. 

  مركــز الدوحـــــة، ،يلي اإلسرائيللراع الفلسطينلي حل الصلا فلى أوباملل عليام التعو لوهأ، اسعدـ غانم، 
 .18/2/0211الجزيرة للدراسات،  
 راسات د، بيروت، مركز ا على الوطن العربيلللللي وتداعياتهلللللة الخليلج العربلللللأزملليون، برهان، غ ـ

 .1991العربية دراسات الوحدة    
 للدراسات ينالمركز اليم، ة ل الصعوبات والتحدياتلللللللة العربيلللللللات األوروبيلللللالعالقا، ـفرنسوا بورجـ 
 .09/1/0227بتاريخ االستراتيجية  
 بيروت،، ة هشام عبد اهللـ، ترجميلللي األمريكلللللر السياسلللللالفكفريش، نورتون، و ستيفز، ريتشارد، ـ 
 .1661بية للدراسات والنشر المؤسسة العر  

 عمان، ،ة اإلسرائيلية، تحديات القرن القادملع ومستقبل االستراتيجيللواقعبد القادر فهمي، ـ فهمي، 
 .0228، 1ط دار وائل للنشر، 

 البراقز ــمرك ،، رام اهللالستراتيجية األمريكية الجديدة وانعكاساتها على العربقاسم، عبد الستار، اـ 
 .0224أيار للبحوث والثقافة،  

 بيروت ،السياسة الخارجية األمريكية بين مدرستين، المحافظية الجديدة والواقعية ،هاديـ قبيسي، 
 .0228، 1العربية للعلوم، ط الدار  
 .0227ترجمة عادل بشري، القاهرة، ، فلسطين سالم ال تفرقة عنصريةكارتر، جيمي، ـ 
 ة ــ، بيروت، مؤسسة فرانكلين المساهمة ومعضالتهاللللة الخارجيلللات السياسلللللنظريكنث، تومبسون، ـ 

 .1621والنشر  للطباعة    
 التوزيـــع،و ة والنشر ـ، بيروت، دار الجيل للطباعةلة األمريكيلالعربيمستقبل العالقات كنعان، حسن، ـ 

 .0222األولى الطبعة 
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        علللامنذ ي ملللي اإلسرائيلللللربلراع العللة والصللللللة األمريكيلللعمليلة السالم " الدبلوماسيلكوانت، وليم، ـ 
 .1994قاهرة، مؤسسة األهرام "، ال 1567 
 عصامة ــم، ترجة في الواليات المتحدةلللالدين والسياس، مايكل، وكوربرت، جوليل ميتشل، كوربرتـ 
 .2002كتبة الشروق الدولية فايز، وآخرون، بيروت، م  
   .2005ان، دار الفرقان للنشر والتوزيع، ـ، عميلة القرار األمريكلصناعالكيالني، عرمان ماجد، ـ 
 لحادي رن الي القلللللة فللللللة األمريكيللللللة الخارجيللللللاب السياسلكتوتحليل لفتة، خليل مخيط، عر  ـ 

 .21-22، ص2002، بغداد، مركز دراسات الدولية والعشرين وتحدي القيادة األمريكية   
 يلسون إلىو ة من ـاب فلسطين والسياسة األمريكيـي كتـ، فإدارة ترومان والفلسطينيونلوسون، فرد، ـ 
 كلينتون.  
 .2001الجيل، الطبعة الثانية ، بيروت، دار تحليل السياسة الخارجيةمحمد، السيد سليم، ـ 
  أحمد، تحرير راق والتفتيتاألختللللللة للللللل، ثنائي2002 – 2002حال األمة العربية محمود وآخرون، ـ 

 .0228يروت، أحمد يوسط ونيفين مسعد، مركز دراسات الوحدة العربية، ب   
 .1616كويت، الطبعة الثانية ، جامعة الالعالقات السياسية والدوليةمقلد، إسماعيل صبري، ـ 
 عبيكان،الة ـ، ترجمة محمد توفيق البجيرمي، الريا ، مطبعة القوة األمريكيةلللمفارقناي، جوزيط، ـ 
 .2003األولى الطبعة  
 ة ـــ، بغداد، شركةلع إدارات أمريكيللللللي أربلللللة فلللللللات الضغط اليهوديللللللجماعنصيط، أنمار لطيط، ـ 

 .1686المحدودة، المنصور للطباعة    
 .1989، بغداد، دار الكتب للطباعة والنشر العالقات الدوليةنعمة، كاظم هاشم، ـ 
 ، مؤسسة ، بيروتي بعد أوسلو، دراسة تحليلية نقديةلللللي الفلسطينلللللالنظام السياسهالل، جميل، ـ 

 .0222الدراسات الفلسطينية،    
 أنطوانة ـــــ، ترجمةلللللي وسياسة أمريكا الخارجيلاللوبلي اإلسرائيللوالت، ستيفن، وجون مير شايمر، ـ 
 .0227والنشر، الطبعة األولى بيروت، شركة المطبوعات للتوزيع  باسل،   
 
 الرسائل العلمية -2
 
 عهدي لف ي اإلسرائيليلللللاألمريكية تجاه الصراع الفلسطينالسياسة الخارجية أبو الطرابيش، أيمن، ـ 
 ة ـــــــــــــــــــــــــدس، جامعــــــــــر منشورة، القــــــــر غيــــــة ماجستيـــــــ. رسال2002 – 2001الرئير بو  االبن   
 .0228القدس    
شكالية اإلصالحلالسلطأبو مطر، عبد اهلل،  ـ    لرباط،ا، رسالة ماجستير غير منشورة، ة الفلسطينية وا 

 .0222جامعة  محمد الخامس   
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 ير رئلللللة الللي فلسطين ) واليلللللي فلدور الواليات المتحدة في إحداث تحول ديمقراطحامد، قصي، ـ 

 ة ـــــاح الوطنيــــــة النجـــــ، رسالة ماجستير غير منشورة، نابلس، جامع(2002 – 2001بو  االبن    
   0228. 
 لسطينية ة الفللللللاه القضيللللالثابت والمتغير في السياسة الخارجية األمريكية تجخضر، إسماعيل، ـ 

 م أبو لغد د إبراهيــر منشورة، معهـــــة ماجستير غيــــــ، رسالةللللللة اإلسرائيليلللللالفلسطينيوالمفاوضات    
  .0222للدراسات الدولية،    
 ، 2111 – 1553ة الفلسطينية في الفترة لللللة تجاه القضيلللللة األمريكيلللللللالسياسسليمان، حسن، ـ 

 كلية االقتصاد والعلوم السياسية.غير منشورة، القاهرة، جامعة القاهرة،  هرسالة دكتورا   
 ي عهد ي اإلسرائيلي فللالصراع العرباه لللللة تجلللللللة األمريكيللللللللة الخارجيللللللالسياسالفارسي، ياسين، ـ 

 د البحوث ــــــــرة، معهـــــــر منشورة، القاهــــة ماجستير غيـــــــ. رسال 6005 -6000جورا بو  االبن    
 .2002والدراسات العربية، قسم الدراسات السياسية    
   ، 2001    – 1550راع الفلسطيني ل اإلسرائيلي للللاه الصلللللة تجللللللة األمريكيلللللللالسياسنصر، إياد، ـ 

  الدراساتو  ة، قسم البحوثـات العربيـرة، معهد البحوث والدراسـرسالة ماجستير غير منشورة، القاه   

 .0222السياسية   
 
 المجالت -3
 

 ة للمجل، ي ـ اإلسرائيليـــة الصراع العربـــــى تسويـــة علــــــح األمريكيـــــتأثير المصال ،عمارـ ابن سلطان، 
 .4991، جامعة الجزائر، العدد األول، العلوم السياسية والعالقات الدولية  

 2/40/2009ة، ـع الجزيرة نت، الدوحـ، موقة أم أوهاملا، آمال عربيلد أوباملعه ،أسعدـ أبو، خليل، 
 ليـــــــــةإسرائيى مفاوضات بال مستقبل أنابوليس، مكاسب ـة ... إلـرة دوليـأبو دياا، ماجد، من مظاهـ 
 .0228، العدد الرابع، مجلة العودةأمريكية وخسائر فلسطينية،  

 سةمؤس، ةللة الدوليللللالسياس، الدور السعودي ... حدود االشتباا مع شأن معقد، ـ أبو طالب، حسن
 .0227، 172العدد  األهرام، 
 جلة شئون مة، بيروت، ـــة والفلسطينيــــا العربيـــــة أمريكــــــي سياســــــمن جديد ف أبو لغد، إبراهيم،  هلـ 

 .1927، أيار 22العدد ، فلسطينية   
 ،129عدد ، الةلة الدوليلة السياسللللللمجلأحمد، سيد أحمد، القوى السياسية الفلسطينية واالنتخابات، ـ 

   129 ،0222. 
 القاهرة،ة، ـة والتدخل لحماية حقوق اإلنسان والديمقراطيــــــــالواليات المتحدة األمريكيبسيوني، عبير، ـ 
 .32-30، ص1661، 121، العدد مجلة السياسة الدولية 
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 وسط، ي الشرق األــالواليات المتحدة ف ـــــــةي تشكيل سياســـــــات الضغط فــــــتيري، جانيس، دور جماعـ 
 .2000، 221، بيروت، مركز دراسات الوحدة العربية، العددالعربي المستقبل 

 ليلة، الدو ة لللللة السياسلللللللمجلعماد جاد، إسرائيل ولقاء أنابوليس، العودة إلى خريطة الطريق، ـ جاد، 
 .122، ص0228مؤسسة األهرام، القاهرة،  ، 171العدد  

 مؤسســــة، 129، العدد ةلة الدوليلة السياسلمجل، األزمة الفلسطينية الداخلية إلى أين. ـ جمعة، محمد
 .0227األهرام، القاهرة، تموز  
 جامعــــة، ة الرافدين للحقوقلمجلالجومرد، عامر، تدخل األمم المتحدة في شؤون الدول، الموصل، ـ 

 .1662، 3لية القانون، العدد جامعة الموصل، ك   
 المستقبلة، ـــى سياستها الخارجيـس علـالمتحدة وتداعيات حافظ، زياد، المشهد االقتصادي في الوالياتـ 
 .2002، 302العدد ، العربي 

 العدد، ةللللشئون عربيالتراجع األمريكي في عملية السالم في الشرق األوسط،  ،رجاء أحمدـ حسين، 
  142 ،0229. 
 سياسللللةالة لللللللمجلام الرئيسة، ـة والمهـخلط، محمود، أجهزة المخابرات األمريكية، الهياكل التنظيميـ 
 .2003، أكتوبر 152العدد ، الدولية 
 ياسيلةوالسة لة العلوم القانونيللللللمجلي، ـي الخارجـعملية اتخاذ القرار السياسفي الرمضاني، مازن، ـ 

 .1616اني، العدد الثاني ، المجلد الثوالسياسية   
 والتوزيع، الح للنشرــــ، مؤسسة الفمجلة موازين، الوضع الفلسطيني الراهن إلى أين، ـ الزعاترة، ياسر

 .0227بيروت،  
 مجلـــــــة ،جونسونة في عهد ـا الخارجية والمواجهة العربية ـ اإلسرائيليـــــة أمريكــــــسياسطالب، يونس، ـ 
 .1973، تشرين األول 02، بيروت، العدد شئون فلسطينية 
 لسياســةاة نموذجا، ـة العراقيـعبد الشافي، عصام، دور الدين في السياسة الخارجية األمريكية، األزمـ 
 .2003، 153العدد ، الدولية 
 ابان ة، اليـــــــــة حالــــــــة للدول، دراســـــــعبد العاطي، بدر، أثر العامل الخارجي على السياسات الخارجيـ 

 .2003، 153، العدد الدولية السياسةـ إسرائيل،    
 بغداد،، ةلللأوراق دوليالعساط، سوسن إسماعيل، الثابت والمتغير في السياسة الخارجية األمريكية، ـ 
 .2003، 120لدولية، العدد مركز دراسات ا  
 ات لدراساألهرام للز للمركة، ــــــــالح والتسويــــــات اإلصـــــــات، تحديـــــــعسيلة، صبحي، فلسطين بعد عرفـ 

 .121، كراسات استراتيجية، العدد واالستراتيجية السياسية   
 القاهـرة،، ةلة الدوليللللالسياسي، ـــــــعلوي، مصطفى، السياسة الخارجية األمريكية وهيكل النظام الدولـ 
 .2003، 135هرام، العدد مؤسسة األ 
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 دد ــــــــــ، العةللللللة شئون عربيللللللمجلأوباما والشرق األوسط، نوايا جديدة تفتقد الرؤية،  ،خليلـ العناني، 
   137 ،0229. 
 السياســـةة، ر ـــة، القاهـــــة األمريكية وموقعها من السياسة الخارجية األمريكيـعوني، مالا، االستراتيجيـ 
 .1661، 121العدد، الدولية 
 ،1العدد ، بغداد،ة أم المعاركللمجلة بين الهيمنة وتصدير العنط، ـة األمريكيـالسياسفيصل، غازي، ـ 
 1665. 
 شئونة لللللمجل، يــــي اإلسرائيلـــالقاضي، ليلى سليم، حول مشاريع التسويات السياسية للصراع العربـ 
 .1973، حزيران 00العدد ، فلسطينية 

  ،د والعشرينـالواح رنــي القــــة فــــــات األمريكيـة للواليـــــــالخارجي ةــــــالسياسعر  كتاب  ،روبرتـ ليبر، 
 .2003، 135، العدد السياسة الدولية 
 ة ـــــز الدراسات السياسيـــمرك ،رةــــرق األوسط، القاهــــــــة الشـــــــمحمود حمد، الموقط األمريكي من قضيـ 

 .0220(، 149، السنة الثامنة والثالثون، العدد)ةلة الدوليلالسياس ةلمجلواإلستراتيجية باألهرام،     
 لحة األول لتدارر لإعالن بوسطن حول الدولة الواحدة، مؤتمر أمريكا الشماليالمستقبل العربي، ـ 

 عربيـــــــة،الدة ـــــات الوحـــــ، المستقبل العربي، مركز دراسي فلسطين ل إسرائيللة الواحدة فلحل الدول   
 .2007بيروت، تموز    
 ــــــــةاألمريكيات المتحدة ـة الواليـي سياسـة فـمعروط، خلدون، وسمير حسام،  دور المحددات الداخليـ 
 الثاني،، كانون 1، العدد ةلللللة مركز الدراسات الفلسطينيللللللمجلة، بغداد، ـــــــة الفلسطينيـــــال القضيحي 
 0222. 
 ة الالجئين ــــي موقط الواليـات المتحدة األمريكيـة من قضيــــموعد، حمد سعيـد، الثوابت والمتغيرات فـ 
 .1992، كانون األول 122عدد ، الصامد االقتصاديالفلسطينيين،  
 فلسطينية ة شئونلمجلة في محتواها اإلسرائيلي، ـنخلة، أمين، العالقات السياسية العربية األمريكيـ 
 .1971آذار  ، 1العدد  
 
 الصحف -4
 

 ، ةلللللريرام المصلللللللللة األهللللللللللصحيفالعرب واإلسرائيليون واجتماع أنابوليس،  ،محمد السعيدـ إدريس، 
 .441177، العدد 19/11/0227   

 لمة إذا ــية الفلسطينـــــ، بعد حصولس على تأكيد من بوش بأن واشنطن ستقاطع الحكومـ تلحمي، أسعد
 ثالثيـة فيالة ــــــة ... شروط أولمرت لالعتراط بحكومة الوحدة تحت سقط القمـتلتزم بشروط الرباعي 
 .12202، العدد 19/0/0227، صحيفة الحياة اللبنانيةالقدس،  
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 ، ةلللللللبنانياة اللة الحيلللللصحيف، سقوط حل الدولتين في فلسطين وقيام الدول الثالث، ـ الحروب، خالد

 .12147، العدد 00/2/0227   
  ةللللللالمصري دللة الوفلللللللصحيف، هل توقط وثيقة األسرى الصراع بين فتح وحماس، ـ الحسيني، عوني

 .2122، العدد 12/2/0222   
       ،    10223، العدد، طلللرق األوسللللة الشللصحيفة، ــــــــة المصريــــــــــــ زكـي، حسام المتحدث باسم الخارجي

  12/1/0212. 
 ، ةللللرام المصريلللللللللللللللة األهللللللللللللصحيفاد من أجل البقاء، ـادة أم االتحـدة القيـ، وحـ سعيد، محمد السيد

 .44203، العدد 18/2/0227   
سرائيل لدفع عملية ـرايس تبدأ اليوم زيارة لألراضي المحتل، صحيفلة األهرام المصريلةـ   الســـــــالم،ة ــــــوا 
 .44343، العدد 3/2/0228 
 44428، العدد 02/8/0228كونداليزا رايس، دبلوماسية الوقت الضائع  ،صحيفة األهرام المصريةـ 
 سطيني لاد حل للنزاع الفـــي إيجــــــراع فــــــــرورة اإلســـــى ضـــــــ، رايس تشدد علصحيفة األهرام المصريةل 

 .44429، العدد 07/8/0228اإلسرائيلي،    
 .44422، العدد 0/9/0228إسرائيل وتفريغ المفاوضات من مضمونها  ،صحيفة األهرام المصريةـ 
    لمسلحـــــــةا س المعنوي للقواتــــــــرة التوجيـ، اليمن، دائأوباما وقيام دولـة فلسطين، سبتمبر 22صحيفة ـ 
 . 14/1/0212اليمنية،   

 العدد، 09/2/0227، ة الوفد المصريةللللصحيفة الخائفين في شرم الشيخ، ـقم ،حسينـ عبد الرزاق، 
 2343. 

 العدد، 17/2/0227، ةلة األهرام المصريلللصحيف، قراءة في معنى انقالب حماس، ـ عبد العليم، طس
 44200. 

  ، 00/2/0227، ةلللة الوفد المصريلللللللصحيفأحمد، القضية الفلسطينية في طريق التصفية، ـ العرب، 
 .2337العدد    
 .08/9/0222صحيفة الحياة اللبنانية كيالي، ماجد، احتماالت أزمة حكومة الوحدة، ـ 
 الريح،  ي مهبـــــنتنياهو، ضغوط أوباما تذهب ف ة من الءاتــــــة وعربيـــــــة فلسطينيــــــــليلى، ل، صدمـ 

 .2007، 2239، الجزائر، العدد الشروق اليومي   
     ، ةلللبنانياة اللللللة الحيللللللللصحيف، هل تعلن حماس ميني دولة فلسطينية في قطاع غزة، ـ نصار، سليم

 .12143، العدد 12/2/0227   
 ،02/11/0227، ةللرام المصريللللة األهللللصحيفزاز الفلسطينيين، ـرب وابتـتوريط الع ،يـفهمـ هويدي، 

 .44178العدد  
 17320، العدد 32/11/0227 ةلار المصريلة األخبلصحيف، أسرار اجتماع أنابوليس، ـ يوسط، ثناء
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 التقارير والمقاالت -2

 السنـــــــة، 42، العدد 2002 – 2002التوازن االستراتيجي في الشرق األوسط تقرير  ،فاخرـ أحمد، 
 قاهرة.ال، المركز الدولي للدراسات المستقبلية واالستراتيجية، 0228ة، تشرين األول ـة الرابعـالسن   
 للدراساترام للللللز األهلللللللمركالتقرير االستراتيجي العربي، الفلسطينيون، ضرورات اإلصالح وقيوده، ـ 
  .0222 – 0220 واالستراتيجية السياسية  
 .2014، أيار، اتفاق الشاطىء ومستقبل المصالحة الفلسطينية، 27التقرير اإلستراتيجي ـ 
 لللىعي للللللة الفلسطينية، هل من أفق جديد بعد العدوان اإلسرائيللالمصالح، 71التقرير استراتيجي ـ 
 .0214تشرين األول، ة واالستشارات، بيروت، ـة للدراسات االستراتيجيـ، مركز الزيتونقطاع غزة 

 ،113لعدد ، اأوراق كارنيغية، ـــــــة فلسطينيــــــحل الدولتين يستوجب وجود حياة سياسي ،ميشيلـ دن، 
 .10، ص2010مؤسسة كارنيغي للسالم الدولي، واشنطن،  
 ماس،حة ــاه حكومــى حماس، بدائل السياسات اإلقليمية والدولية تجـراع علـعبد الجواد، جمال، الصـ 

 ،138 عددالي ـــــــملط األهرام االستراتيجاألهرام للدراسات السياسية واالستراتيجية مركز حماس،    
   2002. 
 ة للللللللة والحكوملللللللللكييع اإلدارة األمر للللللللالموقف السياسي على ضوء التطورات م صائب، عريقات،ـ 

  ة،ــــــــــــــينيالفلسطر ــــــية التحر ــــــمنظم دائرة شؤون المفاوضات، ،سرائيلية واستمرار انقالب حمارإلا   
 .4/3/0212 رام اهلل،    

   راتيجللللياالستملف األهرام ة، ـة الفلسطينيـدة الوطنيـة الوحـي من حكومـ، الموقط الدولـ غالي، إبراهيم
 .1/4/0227األهرام، القاهرة  ، مؤسسة148العدد   
 تحرير، 2002 ي الفلسطينيلالتقرير االستراتيجنعيرات، رائد، القضية الفلسطينية والوضع الدولي، ـ 
 .0222محسن صالح وبشير نافع، بيروت، مركز الزيتونة للدراسات واالستشارات   

 رام، ــــــــة األهــــ، مؤسس2دد ــــ، العةلللللللقراءات استراتيجي، إشراا حماس بعد اتفاق مكة، ـ ياسين، عبير
 .1/2/0227القاهرة،    
 
 المواقع اإللكترونية -2
 

 .2/40/209ة، ـع الجزيرة نت، الدوحـ، موقة أم أوهاملا، آمال عربيلد أوباملعه ،أسعدـ أبو، خليل، 
   2/40/2009. 
 زالعربي، مركات المتحدة األمريكيلة وقضيلة الديمقراطيلة فلي الوطن لالوالي ،إبراهيم، حسنين توفيقـ 
 . 0223الدراسات السياسية واالستراتيجية، كراسات استراتيجية،  

http:/www. Ahram.org.eg/acpes/ahram/2001/1/1/SB2K9.ht.     
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سرائيللة التفاوض المبلاستراتيجيوسط أحمد، ي ،أحمدـ   االمــــــاراتز ــــــك، مر اشر بين الفلسطينيين وا 
  .9/7/0212 ،بو ظبيأ ،اإلستراتيجيةللدراسات والبحوث   

              http://www.ecssr.ac.ar/ECSSR/print/ftjsp?lang=ar&ftld=/FeatureTopic/Ahmad-     

Youssef%20Ahmad/FeatureTopic.                                                                                                                                                                                                      
 رامــألهاع ــــــ، القاهرة، مطابةلة األمريكيلصناعة الكراهية في العالقات العربيأحمد، يوسط وآخرون، ـ 

 .0220الطبعة األولى التجارية،   
 نية ة الفلسطيللي بالدوللللللدة لن يأتلللللللي األمم المتحللللللعزل إسرائيل فآرم، براا أوباما: جويس ـ آرم، 

 .2/10/2011، مركز الزيتونة للدراسات واالستشارات، بيروت، المستقلة   
      http://www.alzaytouna.net/arabic/?c=2348&a=143477 

سرائيل عل لماذا تعترض واشنطن ،عبد اهللـ األشعل،   القدسدة ؟، جرية الفلسطينيةللللى المصالحلللللوا 
  7/2/0214.  http://www.alquds.com.uk/?p=165353. 

سرائيل،، عبد اهللـ األشعل،    نت،رة ـــــــيع الجز ــــــموق المشاهد الخطيرة في مسرح مفاوضات السلطة وا 
 .21/7/2010 الدوحة، 

http://www.aljazeera.net/NR/exeres/B2CEA23C‐C238‐43A5‐8A12‐
E0435F9A81C6.htm 

 اإلنترنتة لشبك، 0224 - 1927ة الالجئين ـاه قضيـة تجــــــــيـة األمريكــــأيوب، هيفاء، مالمح السياسـ 
 .0222، أيار لإلعالم العربي  
 نيقوسيا،  ،األوسط، نيكسون ل فورد ل كارتر ل ريغانرق لة األمريكيلة فلي الشللللالسياسلبارود، ليلى، ـ 
 .1993سطينية، الطبعة األولى مؤسسة الدراسات الفل  

  ة،ــــــالدوح ،نت رة.ـــي، موقع الجز رةلللر المباشلللللرة وغيللللللات المباشلللللة المفاوضلللللللأحجيعلي، ـ بدوان، 
   19/8/0212. 

          http://www.aljazeera.net/NR/exeres/63A293ED850-4EA9-9C95-       
                                                               BBBFFBD020El.htm.  

 لرابطاى ـ، علةلفرصة ثانية ثالث رؤساء وأزمة القوة العظمى األمريكيعرض كتاب بريجنسكي، ـ 
  http:/www.Annabaa.org/ubanews/62/194.html.              

 .0228، 1ركز الجزيرة للدراسات، ط. الدوحة، مباراك أوباما والعالم العربيـ بيومي، عالء، 
 لدراساتل، مركز الزيتونة رائيل ل فلسطينللللدث عن إسللللا يتحلللللأوبامنعوم تشومسكي، ـ تشومسكي، 

      .41/1/2040واالستشارات، بيروت   
  http://www.alzaytouna.net/arabic/?c=199&a=114070                    

 .41/44/2002، موقع الجزيرة نتأوباما والعالم العربي واإلسالمي،  ،فوازـ جرجس، 
 ع ـــــ، موقي الغائبللللالعرباب لللار الخطللللات ... بانتظللللأوباما ونتنياهو، جدل الخطاب ،باللـ الحسن، 

 .02/2/0229الجزيرة نت،  
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  هوديلللللةالي يللللأرين آرمسترونغ، المعرفة من أجل اهلل، األصولية فدرويش، إبراهيم، عر  كتاب ـ 
 ، على الرابط: والمسيحية واإلسالم 

    http://www.arab-nation.com/index.php?option=content&task=view&id=5700--> 

 .موقع االقتصادية .الفلسطينية القضية األمريكي من والموقط اإلرهاب ملط اء،رشوان، ضيـ 
  http://www.aleptisadiah.com/article.phy?dp=show&id=344.          

 ، ةــــــــلدوحا ،رة نتي، موقع الجز ر للتطبيقلللة للتوقيع وعشلللللا... سنلللللالم أوباملللللللس ،اسريـ الزعاترة، 
   7/9/0212 . 

http://www.aljazeera.net/NR/exeres/0DEC5444‐8614‐4ADF‐BD72‐
D6D9B90EB826.htm 

 ة، ـــــــ، موقع الجزيرة نت، الدوحا اإلسرائيليونللللي يعرضهلللللة التللللللللللمواصفات الدول ،ياسرـ الزعاترة، 
   2/7/2009 

http://www.aljazeera.net/NR/exeres/0DEC5444‐8614‐4ADF‐BD72‐
D6D9B90EB826.htm 

 ة ــــــــــز الزيتونـــــــ، مركةللللللأوباما وحل الدولتين ... إدارة أزمة أم أفق تسوي ،طارق محمدـ زعموت، 
 .0/12/0212واالستشارات، بيروت، للدراسات    

     http://www.alzaytouna.net/arabic/?c=1501&a=90936 
 هراماأل مركلزسالمة، معتز، األمن القومي األمريكي التحوالت الجديدة في ظل إدارة بوش الثانية، ـ 
 .120، العدد ةللدراسات السياسية واالستراتيجي 
  http://www.ahram.org.eg/acpss/htm/security.htm2006. 

 ، مركز الزيتونة للدراسات واالستشارات، الدولة الفلسطينية عقبات وآفاق ،فهدـ سليمان، 
   9/12/2010 .http://www.alzaytouna.net/arabic/?c=199&a=135328 

   .12/4/2007ا؟ موقع الجزيرة نت، الدوحة حل الدولتين حل تصفوي ... لماذ، ـ شفيق، منير
      http://aljazeera.net/NR/exeres/5EFE9C4C‐21EA‐4185‐8222‐ 

84B23D6BB46htm                                                                           
 .69/0/6005، موقع إيالف .األولويات خارج :الصباح، عدنانـ 

 عنلهث ذي تتحدلللللا هو تعريف حل الدولتين اللد يعرف ملحتى اآلن ال أحهشام عبد اهلل، ـ عبد اهلل، 
 .5/11/2007، س أنفويموقع سو ، عنه إدارة أوباما   
    http://www.swissinfo.ch/ara/detail/content.html?cid=7389022  
 .1/7/2007، الدوحة، موقع الجزيرة نتعبد الستار قاسم، غياب الدراما عن خطة أوباما، ـ 
 ةــــــــلية دو ـــــــــــــ... إسرائيل تريدها على هواها، وبحماي عبد العاطي محمد، مفاوضات ما بعد أنابولسـ 

   http://www.arabi.ahram.org.eg/arabi/ahram/true0.htm.1/12/2007. 
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 ، مركز الزيتونة للدراسات واالستشارات، مفاوضات التسوية  درور من التعثرعريقات، صائب،  .
 .32/12/0212بيروت   
   http://www.alzaytouna.net/arabic/?c=199&a=128693 

 ، على الرابط:الدين والسياسة الخارجية األمريكيةالعناتي، خليل، ـ 
  http:/www.siyassa.org.eg/asiyassa/Index.asp?CurFn=roaa3him 

 . على الرابط:عودة إلى الرئاسة اإلمبراطورية في الواليات المتحدةغولوب، فيليب، ـ 
    html.article1395/com.mondiploar.www//:htt 

 هــ. على الرابط1232ربيع األول  12ـ الفراج، أحمد. الفوضى الخالقة. العربية الحدث. السبيت 
www.alarabiya.net/ar/polilics/2013/01/26/btml                               

 ، على الرابط:السياسة الخارجية األمريكيةمراكز الدراسات المؤثرة على القاضي، كريم، ـ 
    http://acpss.ahram.org eg./ahram/2001 FI/1/1/1E24.HTML 
 .8/4/0212، رام اهلل، حكومة الوفاق جاءت بالتفاهم مع الفصائلالكوفية برس، ـ 

Kofiapress.net/main/news/80602.                                           

  .موقع المسار ،االستعصاء ،االنتفاضة :المركزية للجبهة الديمقراطيةاللجنة ـ 
                   www.almassar.com/news/news2.html 

 .تمديد المفاوضات وعملية أنابوليس بدال من عملية السالم ،عزامـ ماجد، 
  http://www.arabs48.com/display.x/eid=7&sid=25&id=58577.20/1/2008 

 .4/10/2011 س أنفو،ي، موقع سو ايتمخض أوباميالشرق األوسط  ،محمدـ ماضي، 
  http://www.swissinfo.ch/ara/detail/content.html?cid=361924     

 ، موقع غموض أوباما وهواجر األمن اإلسرائيلي ... وسراب حل الدولتين ،محمدـ ماضي، 
 . 15/5/2007سويس أنفو،    

     http://www.swissinfo.ch/ara/detail/content.html?cid=7400246 

 ع ـ؟، موقات قادرة على صنع السالملذه الحكوملل هلهي، ـعبد الفتاح ماضـ ماضـي، 
 . 2/12/2007 الدوحة،، نت رة.يالجز    

www.aljazeera.net/NR/exeres/D833DB44‐85A7‐4AAC‐9706‐
C118A82EE838.htm?GoogleStatID=1 

 .02/9/0212 ،" اإلسرائيلية -مستقبل المفاوضات "الفلسطينية ،زيد يحيىـ المحبشي، 
    0http://zeid.elaphblog.com/posts.aspx?U=2024&A=6579 

 ، رؤية إسالمية، مركز الزيتونـة ة الفلسطينيةلي القضيلحقوق وثوابت فمحسن، صالح، ـ 
 الدوحة،، اإلسرائيلية -ال المفاوضات الفلسطينيةحإدارة أوباما و ة للدراسات، ير ز الجز كر مـ 

   4/2/2010. 
 ة ليأولو ككية للتعامل مع القضية الفلسطينية ياالستراتيجيات األمر ة للدراسات، ير ز الجز كمر ـ 

  .01/10/0229الدوحة،  بالشرق األوسط، ق تحقيق السالميالتخطيط اإلستراتيجي على طر    
 .10/12/0214، الدوحة، وعود المصالحة الفلسطينية وعقباتهامركز الجزيرة للدراسات، ـ 
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 ، بيروت،ةللللللة اإلسرائيليللللللمسار المفاوضات الفلسطينيمركز الزيتونة للدراسات واالستشارات، ـ 
   0228. 
 ي للللللائيلي ل اإلسر للللللراع الفلسطينللللللللتقرير سيناريو الصمركز الزيتونة للدراسات واالستشارات، ـ 

 .10/5/2010، بعد فشل المفاوضات   
 ر ل، مفاوضات التقريب غي64ي لللللللللر االستراتيجللللللالتقريمركز الزيتونة للدراسات واالستشارات، ـ 
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