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ملخص: 
لدى  عظمى  �أهمية  �أوباما  بار�ك  �لرئي�ص  حقبة  يف  �لأمريكية  �ل�سيا�سة  در��سة  حتتل 
له  ج  رورّ �لذي  �لتغيري  حول  �لد�ئر  �جلدل  لطبيعة  وذلك  �لفل�سطينية،  بالق�سية  �ملن�سغلني 
�لبو�سلة  �أن  زعمت  و�لتي  �ل�سيا�سية،  وخطاباته  �لنتخابية  حملته  يف  �لأمريكي  �لرئي�ص 
تتجه نحو تغيري يف �ل�سيا�سة �لأمريكية جتاه �لعامل �لعربي و�لق�سية �لفل�سطينية على وجه 
�خل�سو�ص. لذ� �أتت هذه �لدر��سة لت�ستك�سف مدى �لتغيري �لذي ميكن �أن حتدثه �إد�رة �أوباما، 

وطبيعة �لعقبات �لتي قد تقف �أمامها، و�لعو�مل �لد�فعة لإحد�ثه.
وقد خرجت �لدر��سة بجملة من �ل�ستنتاجات �أبرزها: �أن �لتغيري يف �ل�سيا�سة �لأمريكية 
جتاه �لق�سية �لفل�سطينية �سياأخذ منحى �لبحث يف �جلزئيات ولي�ص �لكليات، �إذ �سوف تركز 
على �إد�رة �ل�رس�ع ب�سورة مغايرة ملا كانت عليه يف عهد �لرئي�ص جورج بو�ص، دون �لعمل 
على �إيجاد حلول لل�رس�ع. كما �أنها �ستعمل على �إظهار رغبتها يف �نتهاج �سيا�سات حمايدة 
�أن ذلك ل  �إل  �ل�ستيطان،  �إ�رس�ئيل، وعلى �سبيل �ملثال  �لبحث عن نقاط لل�سغط على  عرب 

يعني �أنها جاهزة لل�سغط عليها يف �لق�سايا �جلوهرية �لأخرى. 
�لعربي  �ل�رس�ع  حلل  متكاملة  روؤية  بتقدمي  �لأمريكية  �لإد�رة  �لدر��سة  و�أو�ست 
�لإ�رس�ئيلي يكفل �إرجاع �حلقوق �لفل�سطينية �لعادلة، و�لعمل على �إيجاد �لآليات و�لو�سائل 

لتحويل هذه �لروؤية �إىل و�قع ملمو�ص.
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Abstract: 
The study tackles the expected policy of President Barack Obama toward 

the Palestinian cause since he announced his desire to head his compass 
toward changing the U.S. policy toward the Arab world and the Palestinian 
issue particularly. Therefore, this study comes to explore the extent of change 
that may occur by Obama’s administration, and the nature of obstacles that 
may stand in front of it.

The study concludes that the expected change in U.S. policy towards the 
Palestinian issue will trend toward focusing on specific issues and avoiding 
tackling the whole issue as one unit, and it will focus on managing the conflict 
differently than it used to under President George W. Bush, without looking 
for final solutions to the conflict. On the other hand it will demonstrate its 
willingness to adopt a neutral policy by searching for points of pressure on 
Israel, the settlements for instance, but that does not reflect its willingness to 
practice serious pressure on Israel regarding the other substantive issues.

Finally, the study recommends adopting an integrated peace vision 
by Obama’s administration, which could solve the Arab- Israeli conflict, 
in addition to ensuring the Palestinian rights, and finding out effective 
mechanisms and means to transform it into reality.
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مقدمة: 
وقد  بها،  مبالغًا  �أهمية  �لفل�سطينية  �لق�سية  جتاه  �لأمريكية  �ل�سيا�سة  در��سة  حتتل 
يف  �حلكم  �سدة  �إىل  �أوباما  بار�ك  �لأمريكي  �لرئي�ص  و�سول  مع  �لأهمية  هذه  تعاظمت 
بعد  وبالذ�ت  �لأمريكي،  �لدور  طبيعة  جدلية  ولزدياد  �أول،  �لأمريكية  �ملتحدة  �لوليات 
حمطتي �لنتخابات �لت�رسيعية �لفل�سطينية و�ملوقف �لأمريكي منها و�لنق�سام �لفل�سطيني 
و�جلدل �لد�ئر فل�سطينيا حول �لدور �لأمريكي يف �سناعته وتكري�سه �أو �لقدرة �لأمريكية على 
�إنهائه. �إل �أن كل هذه �لتفا�سيل مل تلغ حقيقة �لت�سور �لعام من �أن �أي حل �سيا�سي للق�سية 
�لفل�سطينية يتطلب دور�ً �ساغطًا وتغيري�ً حقيقيًا يف �ل�سيا�سة �لأمريكية، وهذ� ما يعول عليه 

يف �ملرحلة �لقادمة من حقبة �لإد�رة �لأمريكية �جلديدة.
لذ� تاأتي هذه �لدر��سة لتجيب عن ت�ساوؤل مركزي ورئي�سي: ما حدود �لتغيري يف �ل�سيا�سة 
�لأمريكية لدى بار�ك �أوباما؟ وما �لعو�مل �لد�فعة لذلك، و�لعو�مل �لتي حتد من �إحد�ث هذ� 

�لتغيري؟ 
�لأمريكية  لل�سيا�سة  �ملتوقعة  �مللمح  تق�سي  �إىل  �ل�سعي  يف  �لدر��سة  �أهمية  وتكمن 
�ل�سمات  تب�رسرّ  وحتاول  �لفل�سطيني.  �مللف  �إز�ء  �أوباما  بار�ك  �ملنتخب  �لرئي�ص  عهد  يف 
�أن يرتكها �ملوروث �ل�سيا�سي حلقبة �لرئي�ص جورج بو�ص �لبن على  �لأ�سا�سية �لتي ميكن 
�أن  ميكن  مدى  �أي  و�إىل  �مللف،  هذ�  مع  �لتعامل  جتاه  �أوباما  لإد�رة  �مل�ستقبلية  �خلطو�ت 
تت�سابه ��سرت�تيجيات �إد�رته �أو تختلف عن �إد�رة بو�ص يف ظل �ملعطيات �ملتعلقة مبرتكز�ت 
�ل�سيا�سة �لأمريكية �لعامة جتاه �لق�سية �لفل�سطينية، و�ختلف و�سائل �حلزب �لدميقر�طي 

ملعاجلة هذه �مللف عن �حلزب �جلمهوري وتيار �ملحافظني �جلدد.
وقد �عتمد �لباحثان على �ملنهج �لو�سفي �لتحليلي �أ�سا�سًا لدر��سة مكونات �لتوجهات 
�ل�سيا�سية �لأمريكية لإد�رة �لرئي�ص بار�ك �أوباما وحتليلها، و��ستند� �إىل �لعديد من �لقرت�بات 
�لأمريكية  �ل�سيا�سة  على  وتاأثريه  لإد�رته  �ل�سيا�سي  �ل�سلوك  حتليل  يف  �ل�سلوكي  كاملنهج 
�خلارجية  لل�سيا�سة  �مل�ستقبلية  �لجتاهات  ل�ست�رس�ف  �ل�ستقر�ئي  و�ملنهج  مبجملها، 

�لأمريكية، وحتليلها �سو�ء من حيث �لعو�مل �لد�فعة لها �أم �لعقبات �لتي قد تو�جهها.
جتاه  �أوباما  لإد�رة  �ملتوقعة  �ل�سيا�سة  حتليل  يف  نخو�ص  �أن  قبل  �ل�رسوري  من 
�لق�سية �لفل�سطينية، �أن نو�سح �لعنا�رس �ملوؤثرة يف ر�سم �ل�سيا�سات �مل�ستقبلية لأي �إد�رة 
�أ�سا�سية  �لفل�سطينية. هناك ثلثة مكونات  �لق�سية  قر�ر�تها جتاه  تتاأثر  �لأمريكية، وكيف 
توؤدي �أدو�ر�ً مهمة يف �سياغة ماهية �ل�سيا�سة �خلارجية �لأمريكية، �أول: �لتحالف �ملوؤ�س�سي 
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�لهيمنة  ��ستمر�ر  �أولوياتها  ر�أ�ص  على  ت�سع  و�لتي  و�لقت�سادية،  �لع�سكرية  �ملوؤ�س�سة  بني 
ما  وهو  جهة،  من  �لعامل  يف  ونفوذها  هيبتها  وتعزيز  �لأمريكية  و�لع�سكرية  �لقت�سادية 
يف�رس لنا كثري�ً من �لقر�ر�ت �لتي تتخذها �لإد�ر�ت �لأمريكية على �سعيد �لتو�سع �لع�سكري. 
ودميومته،  و�أمنها  �إ�رس�ئيل  بقاء  دعم  ��ستمر�ر  يف  �لرغبة  تعاظم  ي�سكل  �أخرى  جهة  ومن 
�أحد �أهم ثو�بتها �ل�سيا�سية و�ل�سرت�تيجية بعيدة �ملدى. �أما ثانيا، فهو �جلهاز �لبريوقر�طي 
�ل�سخم �لذي يوؤدي دور�ً يف �لتحكم يف �آليات تنفيذ �لقر�ر�ت �ل�سادرة عن موؤ�س�سات �سنع 
�لقر�ر. وثالثا �ملوؤ�س�سة �ل�سيا�سية �ملمثلة بالرئي�ص �لأمريكي و�لكونغر�ص ووز�رة �خلارجية 
ووز�رة �لدفاع وجمل�ص �لأمن �لقومي )1( . تخ�سع �سيا�سات �ملوؤ�س�سات �لثلث فيما يخ�ص 
�ملختلفة  �ل�سغط  جماعات  وم�سدرها  د�خلية،  ملوؤثر�ت  �لإ�رس�ئيلية  �لأمريكية  �لعلقة 
و�أبرزها �للوبي �ليهودي، و�أخرى خارجية متثلها �لقيمة �ل�سرت�تيجية �لتي ت�سكلها �إ�رس�ئيل 
بالن�سبة للم�سالح �لأمريكية، وتنعك�ص نتائجها على �لعديد من �لقر�ر�ت �ملتعلقة باإ�رس�ئيل 

و�لق�سية �لفل�سطينية.
�لإد�رة  يف  ملن�سبه  �لبن  بو�ص  جورج  �لرئي�ص  تويل  ر�فقت  �لتي  �لظروف  تكن  مل 
على  بظللها  تلق  مل   ،2001 �أيلول  من  ع�رس  �حلادي  �أحد�ث  فتد�عيات  عادية،  �لأمريكية 
�سمح-  �ل�ستهلل  فهذ�  �ل�سيا�سية.  عقليتها  على  بل  فح�سب،  لإد�رته  �ل�سيا�سي  �لربنامج 
�لتو�سع  �إىل  �أكرث  متيل  �لتي  و�أطروحاته،  �جلدد  �ملحافظني  تيار  لأفكار  و��سح-  وب�سكل 
�لع�سكري �لأمريكي يف �لعامل، �إىل جانب دعمها �لو��سع للم�سالح �لإ�رس�ئيلية، �أن تاأخذ حيز� 
�أهمية يف بلورة �ل�سيا�سات �خلارجية �لأمريكية ور�سمها، وتطوير ��سرت�تيجياتها جتاه  ذ� 
�ملنطقة. وي�سكل هوؤلء قوة فكرية و�قت�سادية و�إعلمية، ذ�ت نفوذ موؤثر يف مر�كز �سنع 
�لقر�ر �ل�سيا�سي يف �لوليات �ملتحدة، وت�سيطر �أفكارهم على كثري من مر�كز �لبحث �ملوؤثرة 
�لر�أي  و�جتاهات  �لكونغر�ص،  لأع�ساء  �ل�سيا�سية  و�لتوجهات  �لأمريكية،  �ل�سيا�سات  يف 
�لعديد من  ء  �ل�سيا�سية. و�أتيح لهم تبورّ �لأمريكي مبا يدعم فكرهم، ويروج لأجندتهم  �لعام 
�ملر�كز �ملوؤثرة يف �لإد�رة �لأمريكية، كو�سول عدد منهم �إىل منا�سب بارزة، وبخا�سة يف 
وز�رة �لدفاع مثل بول وولفوفيتز نائب وزير �لدفاع، ودوغل�ص فايث وكيل وز�رة �لدفاع، 

وريت�سارد بريل ع�سو �ملجل�ص �ل�ست�ساري لوزير �لدفاع ر�م�سفلد )2( .
�لأمريكية،  �لإد�رة  �أروقة  لهذه �ملتغري�ت، وتغلغل نفوذ �ملحافظني �جلدد يف  نتيجة 
�جلديد،  �لو�قع  مع  للتعامل  كا�سرت�تيجية  �لأمريكية  للإد�رة  �لع�سكرية  �لنربة  ت�ساعدت 
و�أعادت �سياغة �سيا�ساتها و��سرت�تيجياتها وو�سائلها جتاه �ل�رسق �لأو�سط، حلماية �لأمن 
�ل�رس�ع  بتفا�سيل  �لتحكم  يف  تدخلهم  ز�د  �لتغلغل،  هذ�  ز�د  �أن  ومنذ  �لأمريكي.  �لقومي 
�لعربي- �لإ�رس�ئيلي، وجعل �ل�سيا�سة �لأمريكية ت�سري يف خدمة �مل�سالح �لإ�رس�ئيلية على 



340

الثابت واملتغير في السياسة اخلارجية األمريكية في عهد الرئيس جورج بوش 

أ. قصي حامدوانعكاساتهما املتوقعة على سياسة باراك أوباما
د. رائد نعيرات

فكثري  قوي،  �سيا�سي  نفوذ  من  �جلدد  �ملحافظون  به  يتمتع  ملا  �لعربية،  �مل�سالح  ح�ساب 
منهم كتاب و�سيا�سيون نافذون، ومفكرون ��سرت�تيجيون، وحماربون قد�مى، متيل �أفكارهم 
للعرب  �سديد  بعد�ء  مغلفة  �سهيونية  ميوًل  وحتمل  �ملتطرف،  �مل�سيحي  �ليمني  �أفكار  �إىل 
و�مل�سلمني. وهم زيادة على ذلك، وثيقو �ل�سلة باإ�رس�ئيل، وحليف متع�سب لها. ف�ساهمت 
�أفكارهم ومر�كزهم ب�سكل جوهري يف حتديد م�سار �لنهج �ل�سيا�سي �لذي �عتمدته �إد�رة جورج 
بو�ص �لبن فيما يتعلق بال�سيا�سة �خلارجية �لأمريكية جتاه �لق�سية �لفل�سطينية و�ل�رس�ع 
�لعربي �لإ�رس�ئيلي ب�سكل عام، و�سعت با�ستمر�ر لإقناع �لإد�رة �لأمريكية و�لكوجنر�ص بهذه 
�لفل�سفة، وعملت على بلورة �سيا�سة جتيز ��ستعمال قوة �أمريكا �لع�سكرية للو�سول �إىل هذه 

�لأهد�ف )3( .
�لربنامج  توجيه  يف  فاعل  ب�سكل  �ساهمو�  �جلدد  �ملحافظني  �إن  �لقول  ميكن  وهنا 
�ل�سيا�سي لإد�رة بو�ص نحو �لهتمام بتبني م�رسوع ��سرت�تيجي يت�سمن �لتو�سع �لع�سكري 
�لدميقر�طية  �أخلقية تقوم على ن�رس  �لأو�سط، وتوظيف قيم  �ل�رسق  �بعد حد ممكن يف  �إىل 
خلدمة �أهد�فها �لتو�سعية، و�لهيمنة كقطب �أوحد على �ل�سيا�سة �لدولية. وقد فتحت �أبو�به من 
خلل �إعلنها �حلرب على ما ي�سمى »�لإرهاب«، حيث �أ�سبح مو�سوع �لتحول �لدميقر�طي 
يف �لدول �لعربية و�لإ�سلمية، و�إعادة ت�سكيل �لنظم �ل�سيا�سية، مكونًا رئي�سيًا من مكوناتها، 
وهو ما ميثل بحد ذ�ته حتوًل جوهريًا يف تلك �ل�سيا�سة، �لتي ظلت �إىل حد بعيد تو�زن ب�سورة 
تقليدية ما بني �سيانة م�ساحلها �حليوية و�سمان ��ستقر�ر �لنظم �ل�سديقة من ناحية، وبني 

مطلب �لدميقر�طية وحقوق �لإن�سان من ناحية �أخرى )4( .
�لفل�سطيني- �لإ�رس�ئيلي، ت�سلمت �لإد�رة �لأمريكية هذ� �مللف من  على �سعيد �مللف 
وت�ساعد �سبغتها  �لأق�سى  �نتفا�سة  �أهمها، زخم  �لتعقيد�ت،  �سابقتها مدججًا بجملة من 
م�سار  يكتنف  بات  �لذي  �ملاأزق  �لعاملي.  �لعام  �لر�أي  على  تد�عياتها  وتر�خي  �لع�سكرية، 
و�أخري�ً،  �لطرفني.  مو�قف  بني  �لفجوة  جت�سري  ومع�سلة  �لإ�رس�ئيلي،  �لفل�سطيني-  �ل�سلم 
غياب ثقة طريف �ل�رس�ع بع�سهما ببع�ص، وبخا�سة �لطرف �لإ�رس�ئيلي �لذي �سكك بقدرة 
�لتي  �لتحولت  ولذلك، ويف خ�سم  �ل�سلم.  على �سنع  )يا�رس عرفات(  �لفل�سطينية  �لقيادة 
طر�أت على �ل�سيا�سة �لأمريكية، كان لبد من �لتوجه نحو �سيغة جديدة للتعامل مع �لو�سع 

�لقائم.
يف �لبد�ية، كانت رغبة �إد�رة بو�ص و��سحة يف �أن �سيا�ستها �سوف ترتكز على �لتخل�ص 
يف  قدمها  �لتي  ومقرتحاته  �أفكاره  من  و�لتن�سل  كلينتون،  لإد�رة  �ل�سيا�سي  �ملوروث  من 
»�إد�رة  يتجاوز  ل  حمدود،  دور  مبمار�سة  و�لتم�سك  �لنز�ع،  بحل  و�خلا�سة  عهده،  نهاية 
�لأزمة« وعدم �إقحام نف�سها يف �ل�رس�ع �لد�ئر، و�لبحث عن حلول لأزمة تزد�د تعقيد� )5( . 
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وهو ما روج له يف حملته �لنتخابية يف �لفرتة �لرئا�سية �لأوىل، وحتدث كثري�ً عن رغبته 
ب�سيا�سة                �للتز�م  خلل  من  �لإ�رس�ئيلي  �لفل�سطيني-  �ل�رس�ع  �ساأن  يف  �لنهماك  عدم  يف 

)Hands- off( ، وهو ما يف�رس ��ستبعاده ملن�سب »مبعوث �ل�سلم لل�رسق �لأو�سط« )6( .

�لإ�رس�ئيلي،                   �لفل�سطيني-  �ل�رس�ع  تعقيد�ت  بو�ص  �إد�رة  باإدر�ك  �لأمر  هذ�  �رتبط 
و »عبثية« �ل�سلوك �لذي �نتهجته �إد�رة كلينتون يف �لتعامل مع هذه �مل�ساألة. و�أنها �ندفعت 
بو�ص  �إد�رة  �أن  �لو��سح  ومن  �ل�رس�ع.  �لتوفيقي بني طريف  �لدبلوما�سي  �لنهج  ور�ء  بعيد� 
��ستخل�ست عرب�ً من در��سة ملف �ملفاو�سات �لفل�سطينية �لإ�رس�ئيلية، �أهمها ��ستحالة �لتو�سل 
�إىل �تفاق يف عهد �سارون وعرفات، حتى لو كر�ست وقتها وجهدها للمفاو�سات. فقد ر�أت �أن 
�ل�ساحتني مل تن�سجا بعد للحل، و��ستئناف �ملفاو�سات على هذ� �مل�سار يعد م�ساألة �سائكة، 
و��ستنز�فا للوقت و�جلهد. فهي تعرف �أن عرفات لن يتنازل يف م�ساألتي �لقد�ص و�للجئني، 
�تفاق مع  �إىل  و�سارون ل ميلك م�رسوعا �سيا�سيا ي�سلح ل�ستئناف �ملفاو�سات و�لتو�سل 
�لفل�سطينيني، وُيعرف عنه معار�سته ملا قدم يف كامب ديفيد �لثانية. ففل�سطينيا كانت ترى 
�أن �لقيادة �حلالية، وخ�سو�سا يا�رس عرفات، مل تعد موؤهلة لقيادة �لطرف �لفل�سطيني يف 
�لع�سكري  �لعمل  توظيف  تنتهجها، وحماولتها  �لتي  �ل�سيا�سية  للعقلية  نتيجة  �ملفاو�سات 
لتقوية �ملوقف �ل�سيا�سي )7( . و�إ�رس�ئيليا، ��ستخل�ست من قر�ءتها للخارطة �حلزبية �ملكونة 
للحكومة �لإ�رس�ئيلية �لقائمة، �أنها قادرة على �إجها�ص عملية �ل�سلم يف بد�يتها. وهو ما 
جعلها تدرك جيد� �أن ��ستئناف �ملفاو�سات يتطلب ت�سادما مبا�رس�ً مع �سارون وحكومته، 
�سد�م  يف  و�لدخول  عليه،  جدية  �سغوط  ملمار�سة  م�سطرة  لي�ست  �لوقت  هذ�  يف  و�أنها 

معه)8(.
�إىل حد بعيد بقيت �إد�رة بو�ص تدور يف �لرحى نف�سه، من حيث عدم �لتدخل يف �ل�رس�ع 
وطرح مبادر�ت �سيا�سية للحل، و�ملحافظة على علقة هادئة مع �إ�رس�ئيل وعدم �لت�سادم 
معها. فكانت ت�سعر �أن �ل�سغط على �إ�رس�ئيل �سوف ي�سعها يف مو�جهة �سغوط �لكونغر�ص 
وو�سائل �لإعلم، وهو ما ر�أت �أنها يجب �أن تبقى يف حل منه. ولذلك متيزت حقبته �لرئا�سية 
�أولوياتها، و�لبتعاد عن طرح مبادر�ت جدية حلل  �لفل�سطينية �سمن  بعدم و�سع �لق�سية 
�أمرها لطرح  �أن �لوليات �ملتحدة لي�ست على عجل من  �ل�رس�ع. و�لعتقاد �لذي �ساد ر�أى 
�لعر�ق  �أمريكية، و�أن ذلك �سوف يكون ممكنًا بعد �لنت�سار على �سد�م ح�سني يف  مبادرة 
ولي�ص قبله، حيث �سوف يكون �لو�سع مو�تيًا لطرح �لت�سور�ت، وفر�ص �ل�رسوط )9( ، ول�سيما 
�أنها ف�سلت ترك �ملو�جهة �لإ�رس�ئيلية �لفل�سطينية تاأخذ مد�ها يف �ل�سارع دون تدخل منها، 
�لفل�سطيني،  �لطرف  �إخ�ساع  على  قادرة  �لإ�رس�ئيلية  �لع�سكرية  �لقوة  �أن  �لتقدير  وكان 

وتطويعه، وخلق بيئة �سيا�سية جديدة متناغمة مع �لنهج �لعام للإد�رة �لأمريكية )10( .
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�إن من �أبرز ما ميكن �أن ي�سار �إليه من ركائز �عتمدتها �لإد�رة �لأمريكية يف �لتعاطي 
�سياغة  �إعادة  �إىل  يهدف  �لتعامل  من  جديد  �إطار  نحو  �لدفع  هو  �لفل�سطينية  �لق�سية  مع 
بخ�سو�ص  ت�سور�تها  لقبول  �لفل�سطيني  �لو�سع  وتهيئة  �لفل�سطينية،  �ل�سلطة  مع  �لعلقة 
ق�سايا �لأمن و�حلل �لنهائي، من خلل تغيري �لو�قع �ل�سيا�سي و�لثقايف �لفل�سطيني، وخلق 
بيئة �سيا�سية جديدة يف �ملجتمع �لفل�سطيني متناغمة مع �لنهج �لعام للإد�رة �لأمريكية. 
فالوليات �ملتحدة مل تعد ترى جدوى يف �إبقاء علقتها مع �لقيادة �لفل�سطينية قائمة على 
تنفيذ ت�سور�تها مل  �مل�ساعدة يف  ل عليه  �أن من كان تعورّ �أو�سلو، ول�سيما  ذ�ته منذ  �لنحو 
يعد موؤهل لذلك، و�أن �جليل �لذي ن�ساأ يف مرحلة �أو�سلو هو �لذي قاد �لنتفا�سة �لفل�سطينية 
�لفل�سطينية  �ل�سلطة  �لأمريكي ذلك باحلديث عن وظيفة  �لكوجنر�ص  �أثار  . وقد   )11( �لثانية 
تهديد  يف  �لأمنية  �أجهزتها  توؤديه  �لذي  و�لدور  عليها،  ن�ساأت  �لتي  �ل�سيغة  مع  باملقارنة 
�أمن �إ�رس�ئيل. و�جته نحو �سحب �لعرت�ف �ل�سيا�سي بالقيادة �لفل�سطينية وبالأخ�ص يا�رس 
عرفات، ور�أى �أن �ل�ستمر�ر يف �لتعامل معها بعقيدتها و�أ�سلوبها وتوجهاتها �ل�سيا�سية، ل 
ميكن �أن يخدم �ل�سرت�تيجية �لأمريكية �جلديدة �لقائمة على تو�سيع حتالفاتها يف �ل�رسق 
�لأو�سط، وتعجيل �إنهاء �ل�رس�عات �لتي توؤثر على م�ساحلها يف �ملنطقة )12( . ولعل هذ� كان 
�أهلية  �لإ�رس�ئيلية فيما يتعلق بعدم  �لنظر  �لوليات �ملتحدة وجهة  له دور كبري يف تبني 
�لقيادة �لفل�سطينية ل�سنع �ل�سلم، و�عتبار منظمات �ملقاومة �لفل�سطينية وجهًا فل�سطينيًا 
»للإرهاب« �لذي ل يهدد �إ�رس�ئيل فح�سب، بل �إنه مت�سل بال�سبكات »�لإرهابية« �لأخرى يف 
�لفل�سطينية من�سويًا  �ل�سلطة  �لأمريكي مع  �لتعامل  . وقد مهد لذلك لأن ي�سبح   )13( �لعامل 

حتت �إطار �حلملة �لدولية على �لإرهاب.
و�لتي  خطوة،  �خلطوة-  �سيا�سية  �سمن  �ل�سري  على  �لأمريكية  �لإد�رة  ركزت  ولذلك 
تقدمي  على  و�لقت�سار  للحل،  حمددة  مقرتحات  بتقدمي  �لتورط  عدم  �لأول:  �أمرين،  ت�سمل 
قاعدة  �سمن  للحل  �لبطيء  �لرتويج  و�لثاين:  بو�ص.  �لرئي�ص  روؤية  مثله  لذلك  عام  �إطار 
�ل�سلم �مل�رسوط �لذي يعتمد على تغيري �لو�قع �ل�سيا�سي �لفل�سطيني، و�إعادة �سياغة �لبنية 
�ل�سيا�سية و�لثقافية و�لأمنية �لفل�سطينية كمقدمة لبدء �ملفاو�سات. وهو ما يبقيها بعيدة 
عن �ل�سغط على �إ�رس�ئيل، ول يحملها م�سوؤولية �لتعجيل يف دفع عملية �ل�سلم، ويلقي بذلك 

على �لفل�سطينيني )14( .
�أ�سا�سيني،  لتحقيق مطلبني  �أيلول   11 بعد  ما  متغري�ت  ��ستغلل  �إ�رس�ئيل يف  جنحت 
و�سيا�سيا،  و�قت�ساديا  ع�سكريا  �ملختلفة  �ملجالت  يف  لها  �لأمريكي  �لدعم  زيادة  �لأول 
وهو  �ل�رس�ع،  طريف  بني   Mediator �لو�سيط  دور  ممار�سة  عن  �لتخلي  �إىل  دفعها  و�لثاين 
�لتقارب  لزيادة  و�لذي مهد  �ملحافظني �جلدد،  تيار  بدعم كبري من  ما جنحت يف حتقيقه 
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�أي وقت م�سى- بني �ل�سيا�سات �لأمريكية و�لإ�رس�ئيلية، فيما يخ�ص  �أكرث من  و�لتو�فق- 
ومو�قفها،  �لإ�رس�ئيلية،  �لنظر  وجهة  تتبنى  �أخرى  �إىل  وحتولها  �لفل�سطينية،  �لق�سية 

وت�سور�تها للتعامل مع �مل�ساألة �لفل�سطينية )15( .
حملت هذه �ملرحلة وعد�ً �أطلقه بو�ص لرئي�ص �لوزر�ء �لإ�رس�ئيلي �أرئيل �سارون، يت�سمن 
�سمانات لإ�رس�ئيل تعطيها �حلق يف �لتحكم يف تفا�سيل معاجلة �لق�سية �لفل�سطينية، و�ن 
ل متار�ص �لوليات �ملتحدة �سغوطا عليها يف �أي �جتاه كان )16( . من �ل�سعب �إهمال هذ� 
يعيد  ذلك  كون  خللفه،  بو�ص  �لرئي�ص  يرتكه  �سوف  مبا  تتعلق  �أهمية  من  يحويه  ملا  �لأمر 
بو�ص  �إد�رة  �أن  مبعنى  �لإ�رس�ئيلي.  �لفل�سطيني  �ل�رس�ع  جتاه  �لأمريكي  �لدور  �سياغة 
ل«                                                   »�مل�سهرّ بدور  فقط  �للتز�م  على  يقت�رس  �لأمريكية  للدبلوما�سية  �حلاكم  �لإطار  جعلت 
مبادر�ت  طرح  حيث  من  �ل�رس�ع  يف  دور  �أي  ممار�سة  وعدم  للمفاو�سات،   Facilitator
للحل، �أو تقريب وجهات نظر ومو�قف �لطرفني، و�ن تبقى �ل�سامن Guarantor لإ�رس�ئيل 
�أي حماولت  �أو  �أو دولية عليها،  �أطر�ف عربية  �أن متار�سها  لأية �سغوط ميكن  بالت�سدي 
من قبلها للتدخل يف �ل�رس�ع وطرح مبادر�ت للحل. وبالتايل فاإن درجة �لتز�م �لوليات 
بحيث  �لإ�رس�ئيلي،  �لطرف  على  �لعملية  �لناحية  من  يوؤثر  �لذي  بالقدر  تكون  لن  �ملتحدة 
�ل�سيا�سي،  �ل�سغط  �أدو�ت  �إ�رس�ئيلي م�سلح بكل  �لفل�سطيني يف مو�جهة طرف  �لطرف  يرتك 

و�لقت�سادي، و�لع�سكري، و�لإعلمي، فيما يفتقد �لطرف �لفل�سطيني لذلك.
منذ �أن تغريت مو�زين �لقوى يف �ل�ساحة �لفل�سطينية )�أي بعد �لنتخابات �لت�رسيعية 
وفوز حركة حما�ص بها وت�سكيلها للحكومة �لفل�سطينية( مبا ل يخدم �ل�سيا�سة �لأمريكية، 
بالو�سع  �لنتقال  �إىل  يهدف  �لأول  �جتاهني:  يف  �لعمل  على  �لأمريكية  �لإد�رة  حر�ست 
فر�ص  خلل  من  �لقوى،  مر�كز  يف  �لتحول  من  للتخل�ص  �أخرى،  �إىل  �أزمة  من  �لفل�سطيني 
ح�سار وقيود على �حلكومتني �للتني �ساركت فيهما حركة حما�ص. فيما �رتكزت توجهاتها 
�ل�سيا�سية على ت�سديد �لتباعد و�لنق�سام �لد�خلي �لفل�سطيني وت�سعيد �ملو�جهة بني حما�ص 
ن من �إلغاء نتائج �نتخابات 2006 و�إعادة ر�سم �خلارطة �ل�سيا�سية �لفل�سطينية  وفتح ما ميكرّ
على نحو جديد يدعم روؤيتها و�سيا�ستها يف �ملنطقة )17( . وثانيا: حتويل ملف �ملفاو�سات 
�إىل ملف هام�سي وتوظيف �لهتمام �ل�سكلي به لإ�سفاء �سفة �رسعية على ترتيبات جديدة 
باملنطقة، و�لتفرغ مللفات �أخرى تتعلق بالعر�ق و�إير�ن و�سوريا. فقد كان ملحوظا ت�سابق 
�لإد�رة �لأمريكية مع �لزمن لفر�ص حل ما للق�سية �لفل�سطينية كي ل يبقى هذ� �مللف جامد� 
دون حر�ك، و�لإبقاء على عملية �لتفاو�ص و�لتقارب �لفل�سطيني �لإ�رس�ئيلي م�ستمر�ً ب�سورة 
د�ئمة، ول يتاأثر� مبدى جدية �أو �إمكانية �إجناز �أي �تفاق، ليوحي با�ستمر�ر �جلهود �لأمريكية 

لتطبيق خارطة �لطريق )18( .
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ت�سعنا هذه �لقر�ءة �أمام ��ستنتاج رئي�ص هو: �أن �لإد�رة �لأمريكية عمدت �إىل جتاهل 
بحث حل �لق�سية �لفل�سطينية حتى �ل�سنة �لأخرية من عمرها، و�رتكزت يف معاملة �مللف 
�لإرهاب، ولي�ص باعتباره ملفًا جوهريًا  �لدولية على  �لفل�سطيني بو�سفه جزء�ً من �حلملة 
ي�ساهم حله يف �إر�ساء �لهدوء يف �ل�رسق �لأو�سط ب�سكل كبري. وهو ما دفعها لتجنب �خلو�ص 
يف �ل�رس�ع من ز�وية تقريب وجهات �لنظر نحو �حلل، بل �مليل �ل�سديد نحو �لتخلي عن دورها 
�إ�رس�ئيل لتغيري  �أمام  �لو�سيط يف ذلك، وجعل دورها و�سيا�ساتها تركز على متهيد �لطريق 
مفاهيم و�أ�س�ص حل �ل�رس�ع، وفر�ص �سيغ جديدة للحل، وتغيري �ملنطلقات �حلاكمة لعميلة 
�ل�سلم و�حلل �لنهائي من خلل �إعطائها هام�سًا و��سعًا من �حلرية وفق ��سرت�تيجية فر�ص 
�حلقائق على �لأر�ص تتجاوز من خللها مرجعية قر�ر�ت �لأمم �ملتحدة، �أو حتى �ملبادرة 
تقدمي  بعدم  �لأمريكية  �لإد�رة  لدى  و��سحة  رغبة  عن  �ل�سرت�تيجية  هذه  وتعرب  �لعربية. 
مبادرة جدية حلل �ل�رس�ع، و�ل�سغط على �إ�رس�ئيل لإبد�ء مرونة �أكرب يف �لق�سايا �حل�سا�سة 
يف عملية �لت�سوية، وركزت جهودها على �لعمل باإطار مو�ز لتهيئة �لو�سع �لفل�سطيني على 
�سعيد �لقيادة �ل�سيا�سية و�لأمنية لقبول هذ� �حلل، وتغيري �ملنطلقات و�لأ�س�ص �لفل�سطينية 
لعملية �لتفاو�ص و�إي�سال مطالبهم �إىل �ل�سقف �لذي ميكن �أن تقبل به �إ�رس�ئيل فيما يخ�ص 

ق�سايا �للجئني و�لقد�ص و�مل�ستوطنات.
هناك اأربعة متغريات اأ�شا�شية ميزت املوروث ال�شيا�شي الإدارة بو�س فيما يخ�س 

الق�شية الفل�شطينية: 
للحكومة  االأمريكية  االإدارة  قدمتها  التي  بالتعهدات  يتعلق  فيما  اأولها:  ● 
االإ�رضائيلية يف ني�شان عام  2004  �شمن ر�شالة ال�شمانات، �لتي توؤكد �لتز�م �لوليات 
�ملتحدة باأمن �إ�رس�ئيل كدولة يهودية، و�أن يكون ذلك �أ�سا�سا ملزما لأي توجه �أمريكي نحو 
[ الواليات املترّحدة ملتزمة كل  حل �ل�رس�ع، وهو ما يرد ن�سًا يف ر�سالة �ل�سمانات »]باأنرّ

االلتزام باأمن اإ�رضائيل ورفاهيتها كدولة يهودية« )19(.
يحمل هذ� �ملوروث �أبعاد�ً مهمة على �سعيد �لأ�س�ص �لتي �سوف ترتكز عليها توجهات 
ت�سع  ناحية  من  فهي  �لفل�سطيني.  �مللف  مع  �لتعامل  يف  �لأمريكية  �خلارجية  �ل�سيا�سة 
دولة  �إ�رس�ئيل  �أن  �أ�سا�ص  على  �حلل  تت�سمن  و�لتي  للحل،  روؤيتها  حتكم  �أ�سا�سية  حمدد�ت 
لل�سعب �ليهودي، وفل�سطني دولة لل�سعب �لفل�سطيني. ما يعني �أن نقطة �نطلق �ملفاو�سات 
مبد�أ  على  ترتكز  �سوف  بينهما  �تفاق  لأي  �لعري�سة  و�خلطوط  �لإ�رس�ئيلية،  �لفل�سطينية 
�أمريكية تتجاهل �لإ�رس�ر  �أو روؤية  �أي �سيا�سة  �لعرت�ف بيهودية �لدولة. وبذلك جتعل من 

�لإ�رس�ئيلي على ذلك، خطًا �أحمر يف �أي ت�سوية �سيا�سية مع �لعرب و�لفل�سطينيني. 
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�لفل�سطينية  �لدولة  ل�سكل  �لأمريكية  �لروؤية  �أخرى فان ذلك ينعك�ص على  ومن ناحية 
�مل�ستقبلية يف ظل �ل�سمانات �لتي قدمتها لإ�رس�ئيل بالتعامل مع �حلقائق على �أر�ص �لو�قع 
كمنطلق �أ�سا�سي يف �أي ت�سوية مع �لفل�سطينيني. هذ� �لأمر يجعل �لوليات �ملتحدة تتم�سك من 
فاق حول �لو�سع �لد�ئم يجب �أن يعك�ص هذه �حلقائق، وبخا�سة فيما  حيث �ملبد�أ باأن �أي �ترّ
يتعلق بق�سية �لقد�ص، وبقائها عا�سمة موحدة لإ�رس�ئيل، وق�سيتي �ل�ستيطان و�للجئني. 
و�لذي بدوره �سوف ينعك�ص على طبيعة �لدور �لأمريكي فيما يتعلق بتغيري �لروؤى و�لقر�ر�ت 
�ملحددة حلل �ل�رس�ع، لتاأخذ يف �حل�سبان عدم �مل�ص بوحدة �لقد�ص، و�مل�ستوطنات �لكربى، 
�لق�سية  �أي حل لهذه  و�أن  �لقادمة،  �لفل�سطينية  �لدولة  �لعودة متاحًا يف حدود  وبقاء حق 

م�ستقبًل يجب �أن يكون يف �لدولة �لفل�سطينية ولي�ص يف �لدولة �ليهودية )20(. 
وثانيها: فيما يتعلق باالإ�شهام الفعلي للواليات املتحدة يف حتديد ال�شيا�شات  ● 
العامة لل�شلطة الفل�شطينية، و�لإ�رس�ف �ملبا�رس على تطبيقها. فقد قامت �سيا�سة �لإد�رة 
�لأمريكية على حتديد دقيق ومبا�رس لللتز�مات �ل�سلطة �لفل�سطينية وبخا�سة فيما يتعلق 
بال�سياق �لأمني، و�لتحكم يف تفا�سيل �إجر�ء�تها و�سيا�ساتها من خلل خطط حملت عناوين 
�لأمريكيني  �جلرن�لت  كبار  تنفيذها  على  و��رسف  �أعدها  و�ل�سيا�سي،  �لأمني  �لإ�سلح 
�أبر�مز. وقد �سجل ذلك تطور�ً يف �لدور �لأمريكي، من و�سع  كاجلرن�ل كيت د�يتون، وليام 
و�لإد�رية  �ل�سيا�سية  �لرتكيبة  �إعادة �سياغة  �ملبا�رس يف  �لتدخل  �إىل  �ل�رسوط و�للتز�مات 
نحو  فيها على  و�لتاأثري  و�إجر�ء�تها،  لأد�ئها  �لعملية  �خلطو�ت  �لفل�سطينية وو�سع  لل�سلطة 
�أ�سبح  و�لذي  �لفل�سطيني،  �ل�سيا�سي  �لنظام  يف  جوهرية  تغيري�ت  لإحد�ث  توجهها  يدعم 
فاعًل يف حتديد �سكل علقات �ل�سلطة مع �لقوى �لفل�سطينية �لد�خلية من جهة، ومع �إ�رس�ئيل 

من جهة �أخرى )21( .
مبا  يتلخ�س  اأوباما  اإدارة  اأمام  هائالً  موروثاً  يرتك  �شوف  ما  وهو  وثالثها:  ● 
تعزيز  من  �لإقليمية  �لقوى  ومتكن  الفل�شطينية،  ال�شاحة  على  املحاور  �رضاع  ي�شمى 
�لإقليمي  �مل�ستوى  على  �حل�سا�سة  �ل�سرت�تيجية  �ملحاور  �أهم  من  كو�حدة  فيها  وجودها 
ود�عم  �ساغط  كعن�رس  �لفل�سطينية  بالورقة  �لإم�ساك  �ملختلفة  �لأطر�ف  ورغبة  و�لدويل، 
�لفل�سطينية،  �لق�سية  تفا�سيل  يف  وموؤثر�ً  مركزيًا  دور�ً  متار�ص  �لإقليم  فدول  مل�ساحلها. 
و�لذي مهد �أمامها �لطريق ملمار�سة �أدو�ر حا�سمة تتحكم من خللها مبجريات �لأمور فيما 
يخ�ص �لعلقة �لفل�سطينية- �لفل�سطينية، و�لفل�سطينية �لإ�رس�ئيلية، وباتت تتحكم يف معظم 
مفاتيح �ل�رس�ع، وممار�سة �أدو�ر مهمة وحا�سمة يف كثري من �لأحيان يف حتديد حالة �ل�سلم 
�أ�سبح  بحيث  �جلانبني،  بني  ت�سوية  �أي  م�ستقبل  على  و�لتاأثري  �ل�سعيد،  هذ�  على  و�حلرب 
�لقر�ر �لفل�سطيني حمكومًا �إىل حد ما بهذه �لعلقات. وقد تعاظم دورها �أي�سا يف �لتاأثري يف 

علقات �لقوة �لفل�سطينية مع بع�سها بع�سًا )22( .
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ورابعها: توحيد جهود املجتمع الدويل حلل الق�شية الفل�شطينية �شمن اإطار  ● 

دويل جديد عرف ب� »اللجنة الرباعية«. ويوؤدي �إن�ساء �للجنة �لرباعية دور�ً يف �إ�سفاء 
�رسعية دولية، و�لنطلق نحو روؤى جديدة لأي حل ميكن �أن يتم �لتو�سل �إليه، عو�سًا عن 
�لرتكاز على �ملرجعيات �لدولية �أو �لعربية وقر�ر�تها يف هذ� �ل�ساأن كمحدد�ت للحل. وهو 
�آلية دولية جديدة هدفها تقدمي �لدعم لهذه �لروؤى )23( . ويف ذلك تقوي�ص  ما يعني و�سع 
�أو بالأحرى �إ�سعافه فيما يخ�ص �أن تبادر �لقوى �لدولية يف طرح ت�سور�ت  للدور �لدويل 
جديدة حلل �ل�رس�ع تتناق�ص مع ما طرح يف خارطة �لطريق، و�لإبقاء على خارطة �لطريق 

�ملحدد �لأ�سا�سي للعمل �لدويل.

مفهوم التغيري عند باراك أوباما:
�ل�رسق  دول  بعلقة بلده مع  يتعلق  فيما  �أوباما  بار�ك  �إليه  �لذي يطمح  �لتغيري  �إن 
�لأو�سط يج�سدها رغبته يف �إخماد �لعنف �ملتز�يد باملنطقة، ومعاجلة �لنفور �ملتنامي من 
قبل �مل�سلمني و�لعرب جتاه �لوليات �ملتحدة، و�لذي يلقي بتد�عياته �ل�سلبية على �مل�سالح 
�لأمريكية يف �ملنطقة )24( . فهو يعتقد �أن �سيا�سات �إد�رة بو�ص قد �أ�رست بهذه �مل�سالح، 
وز�دت �لتهديد�ت لأمن �إ�رس�ئيل. لذلك يحاول من خلل نهج �لتغيري �لذي يروج له �إظهار 

�لتمايز عن �إد�رة �سلفه، ول�سيما قيما يتعلق مبعاجلة ملفات �ل�رسق �لأو�سط. )25( .
تنطلق ��سرت�تيجية �أوباما للتغيري من منظور �أن �لوليات �ملتحدة و�لعاملني �لعربي 
و�لإ�سلمي جتمعهما م�سالح م�سرتكة، و�ن على �لوليات �ملتحدة �إعادة �لنظر يف �لعلقة 
�لأمريكية- �لإ�سلمية من منظور خمتلف يرتكز على حتقيق هذه �مل�سالح، وحتقيق �آمال 
�لنا�ص و�أحلمهم بغ�ص �لنظر عن عقائدهم. لذلك فان �أوباما يرى �رسورة �إ�سلح �لعلقة 
�لأمريكية �لإ�سلمية، ور�أب �ل�سدع �لذي خلفته �سيا�سات �لإد�رة �ل�سابقة )26( . من هنا يرى 
�لعامل  دول  مع  �لأمريكية  �لعلقة  يف  �لنظر  �إعادة  من  ينطلق  �أن  يجب  �لتغيري  �أن  �أوباما 
�لعربي و�لإ�سلمي، و�لتفرقة بني �لإ�سلم و�لإرهاب، و�أن �لوليات �ملتحدة لي�ست يف حرب 
مفتوحة مع �لعامل �لإ�سلمي، بل �إنها يف مو�جهة فقط مع منظمات تتخذ من �لإ�سلم �ستار� 
لتربير هجومها على �مل�سالح �لأمريكية، و�أن �لوليات �ملتحدة تتعامل مع مناطق �لنز�ع 
�أن  �أوباما  �لإ�سلم بالإرهاب. وهنا يرى  �ساملة تربط  �سيا�سة  كل على حدة، ولي�ص �سمن 
مهمته هي �إي�سال حقيقة �أن للوليات �ملتحدة م�سلحة يف خري �لعامل �لإ�سلمي، وتغيري 
نظرة �لعامل �لإ�سلمي عن �لأمريكيني، و�أن �أمريكا لي�ست عدو�ً للم�سلمني، بل تربطهم م�سالح 
�إىل  في�سري  تت�سم بالحرت�م  لغة  �ستكون  �إد�رته  ت�ستخدمها  �سوف  �لتي  �للغة  و�أن  م�سرتكة، 
ذلك بقوله: »اإذا نظرنا اإىل املنطقة ككل، وبعثنا بر�شالة اإىل العامل العربي والعامل 
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االإ�شالمي باأننا م�شتعدون لبدء �رضاكة جديدة قائمة على االحرتام املتبادل وامل�شالح 
امل�شرتكة، فعندئذ، على ما اأعتقد، ن�شتطيع اأن نحقق تقدماً فعلياً... ومهمتي االآن هي 
اإي�شال حقيقة اأن للواليات املتحدة م�شلحة يف خري العامل االإ�شالمي، واأن اللغة التي 

ن�شتخدمها �شتكون لغة تت�شم باالحرتام« )27( .
�أ�س�ص  على  �لإ�سلمي  بالعامل  علقتها  تعزيز  يف  �ملتحدة  �لوليات  جناح  فان  لذلك 
من �لحرت�م و�مل�سالح �مل�سرتكة، بعيد�ً عن �سيا�سة �ل�ستعلء و�لقوة، �سوف ي�سحب �حلجج 
من �حلركات �لإ�سلمية �لتي تروج �إىل مو�جهتها حلرب �أمريكية على �لإ�سلم. وما يت�سح 
من نهج �لتغيري �لذي ين�سده �أوباما هو حماولته �لقرت�ب �أكرث من �لعامل �لإ�سلمي وك�رس 
�حلاجز �لذي و�سعه �سلفه، و�لتمييز بني منظمات على غر�ر �لقاعدة، وبني �أنا�ص قد يختلفون 

مع �ل�سيا�سات �لأمريكية و�أفعالها.
ولعل هذ� �لتوجه يثري فروقا بني �إد�رته لل�سيا�سة �خلارجية �لأمريكية عن �سلفه جورج 
�لأمريكية،  �خلارجية  �ل�سيا�سة  �ل�ستباقية يف  �ل�رسبة  �لتخلي عن مفهوم  بو�ص من حيث 
�أوباما  بينما  �لدويل.  �ملجتمع  وع�سكرة  فهو �سدنا«  معنا  لي�ص  »من  �سيا�سة  و�لتخلي عن 
�لعامل  مع  �جل�سور  وبناء  للإ�سغاء،  �ل�ستعد�د  و�إبد�ء  و�لدبلوما�سية،  للحو�ر  للدعوة  مييل 
و�أكرث  �إن�سانية  �أكرث  �لعربية و�لإ�سلمية، و�لظهور بوجه  �ل�سعوب  �لإ�سلمي وتفهم ق�سايا 

�سعبية فيما يخ�ص �سيا�سات �إد�رته.

مالمح التغيري يف سياسة أوباما جتاه القضية الفلسطينية:
�لإ�رس�ئيلي  �لفل�سطيني-  �ل�رس�ع  حل  حول  �أوباما  لبار�ك  �ملعلنة  �لنظر  وجهة  �إن 
متطابقة �إىل حد كبري مع ما طرحه �لرئي�ص بو�ص يف روؤيته وما جاء يف خارطة �لطريق. 
�لنز�ع عن  �إىل حل  �لتو�سل  وم�ساندة  �ل�رس�ع،  كاأ�سا�ص حلل  دولتني  قيام  مبد�أ  يوؤيد  فهو 
طريق �ملفاو�سات )28( . كما ل تختلف وجهة نظره عن �سلفه فيما يخ�ص ثو�بت �ل�سيا�سة 
�لأمريكية و�أولياتها جتاه �لعلقة مع �إ�رس�ئيل، و�لتي ت�ستند �إىل �لدعم �ملطلق لبقائها و�أمنها، 
و�حتفاظها بتفوق نوعي على دول �ملنطقة يف �ملهار�ت و�لقدر�ت �لع�سكرية، وتقدمي �لدعم 

لها يف �إبقاء �لقد�ص عا�سمة موحدة وخا�سعة ل�سيادتها )29( .
ولذلك فانه ينطلق يف تعامله مع امللف الفل�شطيني من اأمور اأ�شا�شية ثالثة: 

تفادي �لوقوع يف �أخطاء �لإد�ر�ت �ل�سابقة، وتاأجيل �لبت يف حل �ل�رس�ع  اأولها:  ●
�نتقد  فطاملا  �لبن.  بو�ص  وجورج  كلينتون  بيل  غر�ر  على  �لرئا�سية  �لولية  نهاية  �إىل 
ولذلك  �ل�سلم.  عملية  على  ب�سكل كاف  يركز  �لعر�ق ومل  على  باحلرب  �ن�سغل  �لذي  �لأخري 
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دفع  و�ملبا�رسة يف  �لفورية  بامل�ساركة  �أوًل  يبد�أ  �أن  يجب  �لتغيري  �أن  �أوباما  بار�ك  يعتقد 
عملية �لتفاو�ص �إىل �لأمام، وتقدمي �لدعم �للزم للطرفني �لفل�سطيني و�لإ�رس�ئيلي لتذليل 
�لعقبات �لتي �ستو�جههما، وتوفري �لظروف �مللئمة عربيًا ودوليًا لتاأمني فر�ص جناح هذه 
�ملفاو�سات )30( . وعليه بد�أت وعوده �لنتخابية تاأخذ طريقها �إىل �لتنفيذ بتعيني جورج 
لل�سلم  كمبعوث  �ل�رس�عات،  حل  يف  و��سعة  �سمعة  وذ�ت  مكانتها،  لها  ك�سخ�سية  ميت�سل 
يف �ل�رسق �لأو�سط، وهو �ملعروف بخربته وجناحه يف �إحلل �ل�سلم يف �يرلند�، و�ملتمتع 

بالت�سميم و�ل�سرب ونوع من �لتو�زن، ويحظى بقبول �إىل حد كبري من طريف �ل�رس�ع )31( .
خلفا ملا كان عليه �حلال يف عهد �إد�رة بو�ص، ل ينظر بار�ك �أوباما �إىل �ملفاو�سات 
�أنها غاية، و�إمنا و�سيلة يجب �أن ل ت�ستمر �إىل ما ل نهاية. فهو ي�سعى �إىل حتريك �ملفاو�سات 
�أن يعد  �أي تقدم ملمو�ص ميكن  �أن حتقيق  �أو ذ�ك، ويعتقد  �لبند  و�إيجاد حل جزئي يف هذ� 
بلوغها  ميكن  ل  �أهد�ف  بو�سع  بو�ص  خطاأ  جتاوز  على  �أوباما  يحر�ص  ولكن   . �جناز�)32( 
�إطار  �أو حتى حتديد  �أو طرح مبادر�ت للحل،  كاحلديث عن دولة فل�سطينية نهاية 2008، 
ل  ولكن  فل�سطينية  دولة  قيام  �إمكانية  عن  يتحدث  فهو  �لفل�سطينية،  �لدولة  لقيام  زمني 
�لرئا�سية،  �أن يتحقق ذلك يف فرتته  �إمكانية  �أو  �إد�رته على حتقيق ذلك،  يتحدث عن قدرة 
وهو ما يدلل على رغبته يف �تباع دبلوما�سية �إد�رة �لأزمة، و�ن هناك �سقفًا للتغيري �لذي 

يتحدث عنه )33( .
وعلى �لرغم من �أن بار�ك �أوباما يتخذ �أ�ساليب جديدة يف �لتعامل مع �ل�رس�ع، فاإنه 
ل يختلف عما درجت عليه �ل�سيا�سة �لأمريكية يف جتنبها �ل�سغط على �إ�رس�ئيل، ويف�سل �أن 
يرتك للفل�سطينيني و�لإ�رس�ئيليني �تخاذ �لقر�ر�ت دون �أن يكون هناك دور �أمريكي �ساغط 
�إد�رة  �لتي وجهتها  �ل�سمانات  ر�سالة  �أوباما مب�سمون  بالتز�م  ذلك  �إ�رس�ئيل. يوحي  على 
بو�ص حلكومة �سارون، و�لتي يف نهاية �ملطاف، �سوف ت�سمن لإ�رس�ئيل �أن توؤخذ �حلقائق 
�لوليات  متار�ص  ل  و�ن  �لفل�سطينيني،  مع  ت�سوية  �أي  يف  �لعتبار  عني  يف  �لأر�ص  على 

�ملتحدة �سغوطًا عك�ص ذلك عليها.
وثانيها: ● هو �عتقاد �أوباما �أن حل �ل�رس�ع م�سلحة �أمريكية قبل �أن يكون م�سلحة 
�لقومي �لأمريكي، ولي�ست جمرد  �إقامة دولة فل�سطينية �سوف يخدم �لأمن  �إ�رس�ئيلية، و�أن 
م�سلحة فل�سطينية �أو عربية �أو �إ�رس�ئيلية. يدرك �أوباما �أنه لن يكون مبقدور �لوليات �ملتحدة 
�أن حتقق �أهد�فها يف �ل�رسق �لأو�سط ما مل تتعامل مبا�رسة مع �ل�رس�ع �لعربي �لإ�رس�ئيلي، 
و�ن ت�سعى جديًا حلل �ل�رس�ع �لفل�سطيني- �لإ�رس�ئيلي )34( . لذلك بد�أ يرى �رسورة �لنظر يف 
�ملطالب �لعربية، و�إعادة �لعتبار ملبادرة �ل�سلم �لتي طرحتها �لدول �لعربية، و�عتبارها 
�إحدى ركائز عملية �ل�سلم، يف �لوقت �لذي مل حتظ بالهتمام �لكاف من قبل �إد�رة بو�ص)35( 
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. يعد ذلك خطوة كبرية يف نظرة �لوليات �ملتحدة �إىل كيفية معاجلة �ل�رس�ع ول�سيما �أن 
�ل�رس�ع  على  يقت�رس  ول  وو��سع،  �سامل  منظور  من  �ل�سلم  عملية  �إىل  تنظر  �أوباما  �إد�رة 
�لفل�سطيني �لإ�رس�ئيلي فح�سب. فهي تدرك حاجة �إ�رس�ئيل حلماية �أمنها، ويف �ملقابل ترى 
وقيام  لأر��سيهم،  �لحتلل  �إنهاء  يف  ورغبتهم  �لعرب،  مطالب  �لعتبار  يف  �لأخذ  �أهمية 
ومهمًا  �أ�سا�سيًا  مدخًل  يعد  �لإ�رس�ئيلي  �لفل�سطيني  �ل�رس�ع  حلحلة  و�ن  فل�سطينية،  دولة 
عملية  على  �أوباما  تركيز  ياأتي  �ملنطلق  هذ�  من   .  )36( �ملختلفة  �ملنطقة  ق�سايا  حللحة 
�ل�سلم �لفل�سطينية–�لإ�رس�ئيلية �سمن �هتمامه �لعام بتغليب �لدبلوما�سية كاأد�ة لل�سيا�سة 
�لأمريكية يف �ل�رسق �لأو�سط. فهو يرى �أن �لإ�سرت�تيجيات �ملختلفة �لتي �تبعتها �إد�رة بو�ص 
�لإرهاب،  وترية  لتخفي�ص  كاأد�ة  لل�رس�ع  �ل�سلمية  �لت�سوية  �أهمية  مدى  �إدر�ك  يف  ف�سلت 

وحماية �مل�سالح �لأمريكية.
�ل�رس�ع  حلل  نظرته  يف  �أوباما  ينتهجها  �لتي  �لعقلية  يف  �لتفكري  �إىل  ذلك  يقودنا 
يتعامل مع ملفات  �أن  يريد  �أوباما  �أن   ، �لتغيري-  �لإ�رس�ئيلي- وهنا يكمن جوهر  �لعربي 
قيمة  �لعربية  �ملبادرة  �إعطاء  ت�ستند على  و�حدة  ب�سكل مرت�بط، وكرزمة  �ملنطقة جميعها 
�لتفكري  �لإ�رس�ئيلي فقط دون  �لفل�سطيني  �لنز�ع  �لتفكري من منطلق  �أكرب، لإدر�كه �سعوبة 
من منطلق ما يجري يف �سورية ولبنان )37( . فهو يعتقد �أن �لإد�رة �لأمريكية ميكن �أن جتني 
تقدمًا يف عملية �ل�سلم �إذ� ما بعثت بر�سالة �إىل �لعامل �لعربي باأن �لوليات �ملتحدة م�ستعدة 
لبدء �رس�كة جديدة قائمة على �لحرت�م �ملتبادل و�مل�سالح �مل�سرتكة. يج�سد ذلك �ختلفًا 
بو�ص  جورج  �إد�رة  عليه  درجت  ما  عن  �خلارجية  لل�سيا�سة  �أوباما  بار�ك  �إد�رة  كيفية  يف 
�لبن، من حيث �لتعامل مع �ل�رس�ع ب�سورة جزئية دون �لنظر �إىل �لرت�بطات و�لتعقيد�ت 
�إىل  �لإ�رس�ئيلي،  �لفل�سطيني  �ل�رس�ع  يف  �لإقليمية  �لقوى  توؤديها  �لتي  و�لأدو�ر  �لإقليمية، 
جانب جعل �لدور �لعربي دور�ً �سكليًا ُق�سد منه خدمة �سيا�سات �أخرى تتعلق بالعر�ق و�إير�ن 

ولبنان.
اأما الثالث: ● هو بدء مرحلة جديدة من �لربجماتية و�لتو��سل مع جميع �لأطر�ف، 
�أ�سلوب �لتعامل  �أن تبتعد �لإد�رة �لأمريكية �إىل حد ما عن  ويتوقع من خلل هذ� �لأ�سلوب 
�أن تبد�أ بالإملء كما  �لرئي�ص بو�ص، و�أن تبد�أ بال�ستماع دون  �إد�رة  �لفوقي �لذي مار�سته 
ات �لأ�سا�سية �مللقاة على عاتق جورج  درجت عليه �سيا�سة بو�ص، وهو ما يعتربه �أحد �ملهمَّ
�سلفه،  عن  قطيعة  ي�سكل  عهده  باأن  �لتظاهر  �أوباما  حماولة  �إىل  ذلك  يوؤ�رس   .  )38( ميت�سل 
يوؤ�رس  ل  ذلك  لكن  �مل�ستوى.  ورفيعة  عالية  دبلوما�سية  �إطار من  وفتح �سفحة جديدة يف 
�إىل �أن �لإد�رة �لأمريكية �سوف تفتح حو�ر�ً مبا�رس� مع حما�ص، �إل �نه من �ملرجح �أن تتخذ 
و�لتي ميكن  و�سوريا،  كاإير�ن  لها  �أ�سا�سية  د�عمة  تعدُّ  �لتي  �لدول  مع  �حلو�ر  نحو  خطو�ت 
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د. رائد نعيرات

نفكر  �أن  علينا  ي�ستحيل  �أنه  جازما  �أعتقد  »�أنا  �أوباما:  يقول  حيث  �سيا�ساتها  يف  توؤثر  �أن 
�سورية  يف  يجري  ما  منطلق  من  نفكر  ول  فقط  �لإ�رس�ئيلي  �لفل�سطيني  �لنز�ع  منطلق  من 
و�إير�ن ولبنان و�أفغان�ستان وباك�ستان. فهذه �لأمور كلها متد�خلة..]و[ �أعتقد باأنه من �ملهم 
�أين تكمن خلفاتنا  �لو�سوح عن  للتعبري بكثري  �إير�ن،  �إىل  للتحدث  ��ستعد�د�ً  نبدي  �أن  لنا 
�أوباما  . وهنا يدرك بار�ك   )39( �أن هناك جمالت ممكنة لإحر�ز تقدم فيها«  وللتعبري عن 
�لقوى  تغلغل  �سيا�ساته يف  بو�ص فيما يخ�ص م�ساهمة  �لرئي�ص  تركه  �لذي  �ملوروث  حجم 
و�أ�سبحت  فيها،  للمحاور  �رس�ع  �إىل  ذلك  تطور  وكيف  �لفل�سطينية،  �ل�ساحة  يف  �لإقليمية 
توؤدي دور� مهما يف �لتاأثري يف جناح �أو ف�سل �أي ت�سوية ميكن �أن ي�سل �إليها طرفا �ل�رس�ع. 
ولذلك فان ��سرت�تيجية �لتغيري �لتي يعتمدها ترى �رسورة فتح �أبو�ب �حلو�ر مع �أنظمة مثل 
�سوريا و�إير�ن ، و�لعمل على �حتو�ئها، على �أمل �أن يوؤدي ذلك �إىل �حتو�ء حما�ص ودفعها نحو 

تغيري �سيا�ساتها.

عقبات تواجه التغيري: 
ما  �أن حتول دون حتقيق  �لتي ميكن  �لعقبات  �أوباما جمموعة من  بار�ك  �أمام  تقف 
يطمح �إليه من تغيري. ف�سحيح �أن �إد�رته �أبدت حر�سها على �لقيام بدور ن�سط يف �لق�سية 
وب�سكل  مبا�رسة،  �لنغما�ص  دون  حتول  �لتي  �لعقبات  من  جملة  هناك  �أن  �إل  �لفل�سطينية ،  
ال يف عملية ت�سوية جادة وذ�ت م�سد�قية ،  ما ي�سع عبئا م�ساعفا على �لإد�رة �لأمريكية ،   فعرّ

وتتمثل هذه العقبات ب�: 

اأوال- العقبة الذاتية: ♦ 
�لو�سع  مع  �لتعاطي  يف  �لبن  بو�ص  جورج  �إد�رة  �تبعتها  �لتي  �ل�سيا�سة  يف  وتتمثل 
�لفل�سطيني، و�فتقاد �سيا�ساته للم�سد�قية بفعل �إ�رس�فه يف �سلوك منطق �ملعايري �ملزدوجة 
�لد�خل  يف  �لأزمات  �إثارة  على  ركزت  �ملقابل  يف  �إ�رس�ئيل.  ل�سالح  كفتها  مالت  �لتي 
�لفل�سطيني وتكري�ص �لنق�سام، ودعم �أطر�ف فل�سطينية على ح�ساب تهمي�ص �أخرى، و�لنقلب 
ب�سكل و��سح على �أجندة ن�رس �لدميقر�طية، من خلل �إجها�ص م�سرية �لتحول �لدميقر�طي 

�لفل�سطيني )40( .
ل�سالح  �لوقت  �رس�ء  على  �عتمدت  �لبن  بو�ص  عهد  يف  �لأمريكية  �ل�سيا�سة  �أن  كما 
�إ�رس�ئيل لفر�ص وقائع جديدة لتغيري معامل �لتفاو�ص و�أ�س�سه حول حل �لدولتني. وبالتايل 
�سوف تكون خارطة �لطريق- و�لتي مل ي�رس �أوباما �إىل رغبته يف �لتخلي عنها- �أحد مو�ريث 
�حلقبة �ل�سابقة. وما هي �إل و�سيلة جاءت لو�سع �سغوط على �لفل�سطينيني يف �سبيل �لتجاوب 



351

2012 الثاني  مجلة جامعة القدس املفتوحة لألبحاث والدراسات - العدد السادس والعشرون )1( - كانون 

قات �لتي و�سعت  �إىل �بعد مدى ممكن مع مطامح �إ�رس�ئيل يف �أمنها. وكانت ذ�تها �إحدى �ملعورّ
يف رحى �لتقدم نحو حل �ل�رس�ع، كونها مل تاأت بق�سد �لتاأ�سي�ص لعملية �سلم فاعلة، بل 
ركزت ب�سكل �أ�سا�سي على خدمة �لأمن �لإ�رس�ئيلي وجتاهل �ملطالب �لفل�سطينية، وت�سمنها 
�سيا�سته  �أوباما  بناء  عبثية  �إىل  ذلك  يوؤ�رس  �لقريب.  �ملدى  على  حتقيقها  ي�سعب  خلطو�ت 
للتعاطي مع �ل�رس�ع على جهود �إد�رة بو�ص. �إذ ياأتي بالعتقاد �أن خارطة �لطريق كموروث 
تركته �إد�رة بو�ص لن يخدم رغبة �أوباما يف �إحد�ث تقدم على �مل�سار �لفل�سطيني �لإ�رس�ئيلي، 
و�سوف يعود بهذه �مل�ساألة �إىل حيث بد�أت، وهي �لنظر يف �لرغبة �لأمنية �لإ�رس�ئيلية دون 
حتقيق �أي تقدم على م�ستوى �لرغبة �لفل�سطينية يف �لدولة )41( . لذلك يتطلب �لأمر �إعادة 
تقومي خارطة �لطريق، و�لأخذ بالعتبار �لتو�زن يف �لو�جبات جتاه عملية �ل�سلم، وهو ما 
�سوف يطرح �أمامه خيار �لعودة �إىل مقرتحات كلينتون كاأ�سا�ص للحل. فقد يكون من �ملجدي 
للإد�رة �لأمريكية �أن ت�سغط يف �جتاه �لعودة ملا طرحة كلينتون من �أفكار، كون ذلك مل يكن 
مرفو�سًا �إ�رس�ئيليًا، ويف مقابل ذلك يلتقي مع جوهر ما جاء يف �ملبادرة �لعربية لل�سلم 

�لتي يرغب �أوباما يف �أخذها يف عني �لعتبار وعدم جتاهلها.
ثانيا- اإ�رضائيل والعقلية ال�شيا�شية اجلديدة: ♦ 

كما يبدو من خلل ما تطرحه �حلكومة �لإ�رس�ئيلية من برنامج �سيا�سي يحمل خطوطًا 
حمر�ء ذ�ت �سلة بالق�سايا �ملرتبطة بحل �ل�رس�ع، �أنها تتم�سك مبو�قف على نقي�ص تام مع 
�لأحز�ب  �لليكود وتوليفة من  �لإ�رس�ئيلية تتكون من حزب  �لدولتني. فاحلكومة  فكرة حل 
ت�سوية مع  �إىل  �لتو�سل  تقبل  �أحز�ب ل  بيتنا، وهي  و�إ�رس�ئيل  �سا�ص  �ليمينية مثل  �لدينية 
ذلك  �للجئني.  �أو  �لقد�ص  �أو  بامل�ستوطنات  يتعلق  فيما  تنازلت  �أي  تت�سمن  �لفل�سطينيني 
وهو  �لقت�سادي«،  »�ل�سلم  يف  �ل�رس�ع  حل  م�ستقبل  يختزل  �ل�سيا�سي  برناجمها  لأن 
�أ�سا�سي،  ويقيد �جلهود  للفل�سطينيني ب�سكل  �لبنية �لقت�سادية  م�رسوع يرتكز على حت�سني 
�لدبلوما�سية يف حدود �لتد�بري »�مل�سكنة« مثل �إز�لة نقاط �لتفتي�ص، وتعزيز قو�ت �لأمن يف 
�ل�سفة �لغربية. ويتعار�ص هذ� �لأمر مع روؤية �إد�رة �أوباما ب�ساأن حل �لدولتني، لعتقادها 
�أن »�ل�سلم �لقت�سادي« لن يحقق �ل�سلم، و�ن �حلل يجب �أن يكون �سيا�سيًا �أول، و�ن يوؤمن 

�مل�سالح �حليوية لل�سعبني )42( .
فهي  �لإ�رس�ئيلية،  �حلكومة  �أولويات  �سمن  �لفل�سطينيني  مع  �ملفاو�سات  تدخل  ل 
ت�سع �أولوية معاجلة »�مللف �لإير�ين« على ر�أ�ص �لهرم، و�إن كانت ل ترهن �لتقدم يف �مللف 
مع  �لت�سادم  عدم  �أهمية  نتنياهو  يدرك  �لإير�ين.  �مللف  يف  �لأمريكي  بالتقدم  �لفل�سطيني 
�لإد�رة �لأمريكية، ول�سيما �أن ذلك قد يوؤدي �إىل تر�جع يف حجم �لدعم �ل�سيا�سي و�لقت�سادي 
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��ستئناف  نتنياهو  ميانع  ل  �أن  �ملتوقع  فمن  معها،  �لت�سادم  لتجنب  وكاإجر�ء  لذلك،  لها، 
عجلتها  ت�سيري  على  يعمل  �سوف  ولكن  �لدولتني،  حل  حول  �لفل�سطينيني  مع  �ملفاو�سات 
�لعرت�ف  ترف�ص  �سيا�سة  يتخذ  فهو   .  )43( ملخرجاتها  »تعجيزية«  معايري  وو�سع  ببطء، 
بدولة للفل�سطينيني ما مل يعرتفو� باإ�رس�ئيل دولة يهودية، و�أن هذ� �ملطلب »�أ�سا�سي« يف �أي 
مفاو�سات للت�سوية �لنهائية، لكنه لي�ص �رسطًا م�سبقًا لإجر�ء �ملفاو�سات، بل �رسط م�سبق 
للتقدم نحو ت�سوية د�ئمة. �إىل جانب حتفظات حكومته على �سكل �سيادة �لكيان �لفل�سطيني 
�مل�ستقبلي. وهنا يريد نتنياهو من خلل طرح مطلب �عرت�ف �لفل�سطينيني بيهودية �إ�رس�ئيل 

�أن ي�سكل »ثقًل مو�زيًا« ملطلب �لفل�سطينيني باعرت�ف �إ�رس�ئيل باحلقوق �لفل�سطينية )44( .
�أوباما مع توجهات �حلكومة  لإد�رة  �ل�سرت�تيجية  �لتوجهات  �لتناغم يف  ينبئ عدم 
�لفل�سطيني  �مللف  تهمي�ص  �إىل  ت�سعى  نتنياهو  ت�سادمهما، فحكومة  باإمكانية  �لإ�رس�ئيلية 
وحتويله �إىل م�ساألة ثانوية، و�لرتكيز على تنمية علقاتها مع م�رس و�لأردن، وبلورة حلف 
عربي- �إ�رس�ئيلي- �أمريكي- دويل ملو�جهة �إير�ن )45( ، و�إد�رة �أوباما ت�سعى �إىل دور ن�سط 
يف �ل�رس�ع �لعربي- �لإ�رس�ئيلي وحو�ر مع �إير�ن. وهو ما �سوف يلقي بظلله �ل�سلبية على 

مقدرة �لإد�رة �لأمريكية على حتقيق رغبتها بي�رس )46( .
ثالثا- عقبة حما�س: ♦ 

ت�سكل حما�ص قوة ل ي�ستهان بتاأثريها، فهي تفر�ص �سيطرتها على قطاع غزة، وتقيم 
�إىل �سيغة حل �سلمي. وقد بات وجودها  موقعًا �سيا�سيًا ل مفر من �لتعامل معه للتو�سل 
وتاأثريها حقيقة �سيا�سية ل ميكن �للتفاف عليها. فمع تز�يد قوة حما�ص، ي�سكل هذ� �لو�قع 
عقبة �أ�سا�سية �أمام �لإد�رة �لأمريكية للتقدم يف �سيا�سة �لتغيري جتاه �لتعاطي مع �ل�رس�ع 

�لفل�سطيني �لإ�رس�ئيلي، و�لتقدم نحو �أي م�رسوع لل�سلم يف �ملنطقة )47( .
من �لو��سح �أن �أوباما يرى �أن �سيا�سات �إد�رة جورج بو�ص جتاه �لتعامل مع خمرجات 
و�أنه  �أتاحت لإير�ن وحما�ص تقوية نفوذهما،  �لتي  �لفل�سطينية هي  �لدميقر�طية  �ملمار�سة 
لبد من �لأخذ يف �حل�سبان قدرة »�أطر�ف �ملمانعة« على �إف�سال �أي م�رسوع �أمريكي، و�إعاقة 
�إد�رة  �أن  يعني  ل  �حلو�ر  على  �لأمريكي  �لنفتاح  �أن  �ل�سلم. �سحيح  عملية  نحو  تقدم  �أي 
�نه  �إل  حما�ص،  �إىل  �حلديث  قبول  يخ�ص  فيما  �حلمر�ء  �خلطوط  جتاوز  على  مقبلة  �أوباما 
لبد من �إيجاد مقاربة ما معها، كقوة ل ميكن جتاهل نفوذها �ملت�ساعد �إقليميًا وحمليًا، 
ومدى قدرتها على �لتاأثري يف �ل�رس�ع. هذه �ملقاربة يجب �أن ت�ستند �إىل �أن �سيا�سة جتاهل 
�أو تهمي�ص دورها يف �ل�رس�ع �لفل�سطيني �لإ�رس�ئيلي، �سوف تعيد �إىل �لأذهان  هذه �لقوة، 
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�ل�سيا�سة ذ�تها �لتي �تبعتها �إد�رة �لرئي�ص بو�ص و�لتي �أثبتت ق�رس نظرها يف �لتعامل مع 
طريقة  تبني  ب�رسورة  �أوباما،  �لرئي�ص  �أمريكي  ��سرت�تيجي  تقدير  �أو�سى  »ولهذ�  حما�ص. 
جديدة للتعامل مع حما�ص، و�لتاأثري عليها لتغيري روؤيتها و�سلوكها، بحيث يجري ت�سجيع 
�أطر�ف قريبة من �لعتد�ل د�خل حما�ص للدخول يف حو�ر مع �لأمريكيني؛ ما �سي�سهم يف 

تخفيف حدرّة �لنز�ع �لفل�سطيني �لد�خلي، وبالتايل يبعد حما�ص عن �إير�ن وحزب �هلل )48(.«
اأبو مازن لقيادة املفاو�شات  رابعا- التفوي�س الذي ميلكه الرئي�س  ♦ 

وتوقيع االتفاقات:
�سيا�سية  بنيوية  �أزمة  ي�سكل  �لفل�سطيني  �ل�سيا�سي و�جلغر�يف  �لنق�سام  �أن  يبدو جليا 
تقو�ص من قدرة �لرئي�ص �أبو مازن على �إد�رة �ملفاو�سات مع �إ�رس�ئيل. لكنه يبقى �لعنو�ن 
ت�سمل  �أن  باملفاو�سات  ُيفرت�ص  �نه  �لتعامل معه. ومبا  �أوباما  �إد�رة  ترغب  �لذي  �ملعتدل 
ذلك  فان   ، �لفل�سطيني-  �لإ�رس�ر  ح�سب  و�حدة«-  �إقليمية  كـ«وحدة  �لغربية  و�ل�سفة  غزرّة 
�مل�سادقة  �خذ  قدرته على  �أبي مازن على قطاع غزة، ومدى  �لرئي�ص  �سلطة  يطرح ق�سية 
كيانني  �لغربية  و�ل�سفة  غزرّة  بقيت  فاإذ�  له.  حما�ص  حركة  �حرت�م  و�سمان  �لتفاق،  على 
لغياب  نظر�ً  فقط،  �لغربية  �ل�سفة  ي�سمل  �أن  �أبي مازن  �تفاق مع  �أي  �ساأن  منف�سَلني، فمن 
�سلطة �لرئي�ص �أبي مازن وحركة فتح على �لقر�ر �ل�سيا�سي يف غزة )49( . ولذلك فاإن �سعف 
�حلالة �لفل�سطينية �سيا�سيًا و�قت�ساديًا، و��ستمر�ر حالة �لنق�سام، �سيلقيان بظللهما على 

مدى جناح �سيا�سة �لتغيري �لتي تنتهجها �إد�رة �أوباما.
اخلارجية  ال�شيا�شة  يف  ال�شغط  جلماعات  املوؤثر  الدور  خام�شا-  ♦ 

االأمريكية:
�ملتحدة،  �لوليات  يف  و�لأ�سلحة  �لنفط  و�رسكات  �ل�سهيوين،  �للوبي  �أن  فمعروف 
ت�سكل م�سدر قوة ونفوذ لإ�رس�ئيل د�خل مر�كز �سنع �لقر�ر �ل�سيا�سي يف �لوليات �ملتحدة، 
لمتلكها �أدو�ت فاعلة، من مال و�إعلم ونفوذ ممثليهم يف �لكونغر�ص �لأمريكي، ت�ستطيع 
�أن تر�سم �ل�سيا�سة �خلارجية لأي �إد�رة �أمريكية فيما يتعلق بال�رسق �لأو�سط، باجتاه يخدم 
م�سالح �إ�رس�ئيل من جهة، وم�ساحلها �لقت�سادية وتو�سيع نفوذها و�سيطرتها على مو�طن 
�لنفط فيه، وزيادة مبيعاتها من �لأ�سلحة من جهة �أخرى. وي�سكل ذلك عقبة �أخرى �أمام رغبة 
�إد�رة �أوباما يف �إحد�ث �خرت�ق يف �ل�رس�ع �لفل�سطيني �لإ�رس�ئيلي من خلل �لتدخل �لدقيق 
يف �ل�سيا�سات �لأمريكية مبا ي�ساهم ب�سكل و��سح يف عرقلة �أي توجه �أمريكي نحو طرح �أي 
�أو حتى �ل�سغط عليها لتليني موقفها من  �إ�رس�ئيل وحتفظاتها،  حل يتعار�ص مع م�سالح 

ق�سايا �ل�رس�ع �جلوهرية )50( .
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النتائج والتوصيات: 
جتاه  �أوباما  �إد�رة  �ستقودها  �لتي  �لتغري�ت  وطبيعة  �لأمريكية  �لتوجهات  در��سة  �إن 
�لق�سية �لفل�سطينية خلل �ملرحلة �ملقبلة تقود �إىل �أن هناك تغري�ً حقيقيًا جرى يف طبيعة 
تفا�سيل  مع  �لتعامل  جهة  من  �أو  �ل�سرت�تيجية  �لناحية  من  �سو�ء  �لأمريكية  �لتوجهات 
�ل�سيا�سة �لعامة �لفل�سطينية، وهذ� �لتغيري يتمثل يف �أ�سلوب �إد�رة �ل�رس�ع، ويبدو ذلك من 

خالل: 
ال�شيا�شة  يف   ● »Soft Power« ب�  ي�شمى  ما  على  اأوباما  اإدارة  تركيز  اأوال: 
اخلارجية االأمريكية، بدل �لرتكيز على لغة �لقوة، وهذه �ل�سرت�تيجية تاأتي م�سفوعة بفتح 
ج�سور �لتعاون مع �لعامل �لعربي و�لإ�سلمي بدل �لت�سادم �لذي كان نهج �ل�سيا�سة �لأمريكية 

يف حقبة �لرئي�ص جورج بو�ص �لبن.
حل  واإيجاد  الفل�شطينية،  للق�شية  ق�شوى  اأهمية  اأوباما  اإدارة  اإيالء  ثانيا:  ● 
جذري، فعلى �لرغم من �أن �أوباما و�إد�رته مل يلزم �لوليات �ملتحدة بخطة مف�سله وحمددة 
�أولوياته، يف  �أن يجعل �لق�سية �لفل�سطينية حتتل �سلم  �أوباما من  زمنيًا، فاإن هذ� مل مينع 
خمتلف جولته �خلارجية، كما �إن تعيينه من�سقًا لل�سلم يف �ل�رسق �لأو�سط، وب�سورة �أ�رسع 

مما توقعها �ملر�قبون، يوحي بان �إد�رة �أوباما تويل هذ� �مللف �أهمية كربى.
ثالثا: على �شعيد العالقات الداخلية الفل�شطينية، ● و��سح �أن �إد�رة �أوباما تو�جه 
حتديات عدة يف �سبيل �سناعة �لتغيري ولكن على �لرغم من ذلك هناك تغري�ت وبالذ�ت فيما 
يخ�ص حركة حما�ص ومو�سوعة حكومة �لوحدة �لوطنية، فقد �أر�سل بار�ك �أوباما جمموعة 
من �لر�سائل �لتطمينية �لتي ت�سري �إىل تغيري يف �ملوقف �لأمريكي جتاه حركة حما�ص كونها 
حركة متتلك �رسعية �لفوز بالنتخابات، وكونها توؤثر يف �لق�سية �لفل�سطينية، �إل �نه �أو�سح 

�أن عليها �لتز�مات يجب �أن تقوم بها.
رابعا: تبدو العقبة الرئي�شة التي تواجه اإدارة اأوباما يف اإمكانية اإجراء تغيري  ● 
يف ال�شيا�شية االإ�رضائيلية احلالية يف ظل قيادة �ليمني �ملتطرف، ولكن على �لرغم من 
�إىل  ترقى  ل  ولكنها  �لنظر،  وجهات  يف  خلفات  هناك  �أن  �إدر�ك  مبكان  �لأهمية  من  ذلك 

�لت�سادم �لفعلي يف �لعلقات �لثنائية بني �لبلدين.
اإدارة  اأن  اإىل  تقود  القادمة  االأمريكية  التوجهات  طبيعة  توقع  اإن  خام�شا:  ● 
اأوباما �شرتكز على حماولة ج�رض الهوة فيما يخ�ص �لعلقة مع حما�ص وحكومة �لوحدة 
�لوطنية �أول، وكذلك �لرتكيز على رف�ص �سيا�سة �ل�ستيطان فيما يخ�ص �لعلقة مع �جلانب 
�أمريكية حتمل موقفًا  �إجر�ء�ت  �إىل  �أن هذ� �لرف�ص لن يف�سي  �لإ�رس�ئيلي، وعلى �لرغم من 
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�سوف  فاإنها  �ل�ستيطاين،  �لتو�سع  لوقف  عليها  �ل�سغط  حيث  من  �إ�رس�ئيل  جتاه  حا�سمًا 
حتاول �أن جتد مقاربة ما بني �لطرفني على نحو ت�ساهم يف ��ستئناف �ملفو�سات. وهي من 
ناحية �أخرى �سوف حتاول �لبتعاد عن معاجلة �مللف بكامله، و�إيجاد حل �سامل لل�رس�ع 

�لفل�سطيني- �لإ�رس�ئيلي.
التوصيات: 

على الصعيد الفلسطيين والعربي: 
وتقوية  �لأمريكية،  �ل�سيا�سة  تعي�سها  �لتي  �لتغيريية  �حلالة  ��ستغلل  يجب  اأوال:  ♦
تغيري جدي يف  �إحد�ث  من  و�لعربي  �لفل�سطيني  �ل�سيا�سي  �لفعل  �لتي متكن  �لقوة  عنا�رس 

�ل�سيا�سة �لأمريكية جتاه �لق�سية �لفل�سطينية.
�لن�سغال  ولي�ص  �لكاملة،  �حللول  بخيار  �لأمريكية  �لإد�رة  �إىل  �لتوجه  ثانيا:  ♦
باجلزئيات �لتي من �سانها �أن متنح �لطرف �لأمريكي فر�سة �لكتفاء باإد�رة �ل�رس�ع، بدل 
�ل�سغط على �لإ�رس�ئيليني، و�إيجاد حلول لق�سايا �ل�رس�ع حتقق �لعد�لة لل�سعب �لفل�سطيني.

على  �أوباما  �إد�رة  تت�رسف  باتت  �لتي  �لو�قعية  للمرجعية  �لر�سوخ  عدم  ثالثا: ♦ 
�أ�سا�سها، و�إمنا �لرتكيز على �أن �أي روؤية �أمريكية يجب �أن ت�ستند �إىل �إنهاء �لحتلل و�إقامة 

�لدولة.
رابعا: ♦ �إن �ملتتبع ل�سيا�سة بار�ك �أوباما ي�ستطيع �أن ي�سف �لإد�رة �حلالية باأنها �إد�رة 
مثالية و�قعية يف �لوقت نف�سه، فهي توؤمن وتفهم �لق�سايا، ولكنها حمكومة بقوى �ل�سغط 
�لو�قعي وبالتايل فان ما هو مطلوب �ليوم فل�سطينيًا وعربيًا هو ��ستنها�ص عنا�رس �لقوة 

لدى �جلانب �لفل�سطيني و�لعربي، و�أول هذه �لعنا�رس �إجناز �لوحدة �لوطنية �لفل�سطينية.
على الصعيد األمريكي: 

ولي�ص  �ل�سيا�سي  �لتوجه  هو  �ليوم  �لأمريكية  �لإد�رة  من  مطلوب  هو  ما  �إن  اأوال:  ♦
�لأمني للق�سية �لفل�سطينية، كما �ساد يف �حلقبة �ل�سابقة.

ثانيا: ♦ مطلوب من بار�ك �أوباما تقدمي روؤية عملية، و�لعمل على �إيجاد �آليات تفعيل 
لها ولي�ص �لكتفاء باخلطوط �لعري�سة �لنظرية.

�لوطنية  �لوحدة  وجه  يف  تقف  ل  �أن  �لأمريكية  �ملتحدة  �لوليات  على  ثالثا: ♦ 
�لفل�سطيني،  �ل�سيا�سي  �لنظام  يف  �لدميقر�طي  �لتقدم  عملية  �سيعوق  ذلك  لن  �لفل�سطينية 
�أي  يدفع  �أن  مبقدوره  يكون  لن  �لأمام  �إىل  �لفل�سطينية  بالوحدة  �لدفع  عدم  فان  وكذلك 
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