
225

سياسة الرئيس أوباما جتاه القضية 
الفلسطينية 2009 – 2012

د. صالح مصلح أبو ختلة

   تاريخ التسليم: 12/ 4/ 2014م، تاريخ القبول: 12/ 5/ 2014م. 
     أستاذ مشارك/ فرع رفح/ جامعة القدس المفتوحة/ فلسطين. 



226

د. صالح مصلح أبو ختلةسياسة الرئيس أوباما جتاه القضية الفلسطينية 2009 – 2012

ملخص: 
الق�سية  جتاه  الأمريكية  اخلارجية  ال�سيا�سة  طبيعة  فهم  اإىل  الدرا�سة  هذه  تهدف 
باراك  الأمريكي  للرئي�س  الأوىل  الولية  فرتة  تتناول  حيث  2009-2012م،  الفل�سطينية 
جتاه  و�سيا�ساته  اأوباما  خطابات  بني  التوافق  مدى  معرفة  اإىل  الدرا�سة  و�سعت  اأوباما. 
الإ�رشائيلية،  الفل�سطينية  املفاو�سات  يف  الأمريكي  الدور  وتناولت  الفل�سطينية.  الق�سية 
واعتمدت الدرا�سة على منهج حتليل النظم الذي ي�ستند اإىل دائرة ديناميكية يف التفاعل بني 
مدخلت النظام وخمرجاته والتغذية الراجعة التي تربط املخرجات باملدخلت يف �سورة 
ديناميكية م�ستمرة. وقد تو�سلت الدرا�سة اإىل اأن الرئي�س باراك اأوباما يف �سيا�سته اخلارجية 
اأن يخرج عن �سيا�سة الإدارات الأمريكية ال�سابقة، بل  جتاه الق�سية الفل�سطينية مل ي�ستطع 
كان منحازاً ب�سكل كامل ووا�سح جتاه اإ�رشائيل، عك�س التوقعات التي كانت ت�سري اإىل اأنه 
�سيحدث تغيرياً جوهريًا يف ال�سيا�سة اخلارجية الأمريكية عقب تويل اأوباما احلكم، وحتديداً 
الأمريكي  الرئي�س  اأمام  املناورة  اأن مهم�س  كما  القاهرة،  اأنقرة وجامعة  بعد خطابيه يف 
حمدود يف تغيري ال�سيا�سة اخلارجية، ذلك ب�سبب وجود موؤ�س�سات وجماعات م�سالح قادرة 

على ال�سغط والتاأثري يف �سناعة القرار. 
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President Obama’s Policy 
towards the Palestinian Issue 2009- 2012

Abstract: 

The study aims at understand the nature of the U. S. foreign policy 
towards the Palestinian issue over the period 2009- 2012, which represents 
the first presidential period of the U. S. president Barack Obama. It tries 
to understand the extent of the compatibility between Obama’s statements 
and policies towards the Palestinian issue. It also discusses the U. S. 
role in the Palestinian- Israeli peace negotiations, depending on the 
system analysis approach which is based on the interactions between the 
system’s inputs, outputs and the feedback that links them in a dynamic 
way. The study concludes that Obama’s policy towards the Palestinian 
issue is not different from previous U. S. administrations; furthermore, 
he was clearly biased towards Israel in contrast with the expectations 
that there would have been an essential change in the U. S. policy under 
Obama’s rule, especially after his speech in Cairo and Ankara. In U. S. 
there are institutions and lobbies that are able to pressurize and influence 
the president and decision makers. 
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مقدمة: 
ال�رشق  لدول  مهمًا  حدثًا  2008م  العام  اأواخر  الأمريكية  الرئا�سة  انتخابات  �سكلت 
الأو�سط، ذلك لكونها �ستنهي حقبة 8 �سنوات من حكم الرئي�س الأمريكي ال�سابق جورج بو�س 
ب�سكل �سفري ت�سادمي،  الأو�سط  ال�رشق  العلقات واملعادلت مع دول  الذي �ساغ  البن، 
ومنى حالة الكراهية املتبادلة بني �سعوب املنطقة وال�سعب الأمريكي، يف ظل حربه على 

الإرهاب التي األ�سقها بالإ�سلم وامل�سلمني.
الوليات  التحول يف �سيا�سة  اأمل  اإىل تلك النتخابات على  العربية  ال�سعوب  فتطلعت 
املتحدة الأمريكية املنطقة، واإنهاء حقبة و�سلت فيها العلقات اإىل حد العداء والكراهية، 
ل�سعوبها  والتقدير  التفاهم  من  اأ�سا�س  على  العربية  الدول  مع  العلقات  �سياغة  واإعادة 
واحرتامًا لكيانها وخ�سو�سيتها الثقافية والدينية، واإلغاء ما ن�سبه اإليها �سلفه من ات�سامها 

بالإرهاب.
فكان و�سول الرئي�س الأمريكي باراك اأوباما ذي الأ�سول الأفريقية، البن لأب م�سلم 
واأم م�سيحية، واملطلع على الثقافة الإ�سلمية، كبادرة اأمل يف موقف اأكرث عدالة وحيادية 
يف املفاو�سات الفل�سطينية الإ�رشائيلية، مبا ميكن من اإيجاد حل عادل للق�سية الفل�سطينية، 
وبخا�سة بعد خطابي الت�سامح والتقارب يف اأنقرة والقاهرة الذي األقاهما خماطبًا العامل 
2009م ب�سكل عام، وال�سعب الفل�سطيني ب�سكل خا�س بوعده يف اإنهاء  الإ�سلمي يف عام 

معاناة ال�سعب الفل�سطيني وحل ال�رشاع.

أهمية وأهداف الدراسة: 

تكمن اأهمية الدرا�صة يف النقاط االآتية: 
ت�سلط الدرا�سة ال�سوء على موقف اإدارة الرئي�س الأمريكي باراك اأوباما يف وليته . 1

الأوىل جتاه الق�سية الفل�سطينية.
ته اإدارة الرئي�س باراك اأوباما يف املفاو�سات . 2 تك�سف الدرا�سة حقيقة الدور الذي اأدَّ

الفل�سطينية الإ�رشائيلية.
تو�سح مدى تطابق ال�سلوك مع ال�سعارات التي رفعها اأوباما يف خطاباته ال�سيا�سية . 3

جتاه العامل العربي والإ�سلمي وعلى راأ�سها الق�سية الفل�سطينية.
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الق�سية . 4 اأوباما جتاه  باراك  الرئي�س  �سيا�سة  الت�سابه يف  اأو  الختلف  تبني حجم 
الفل�سطينية عن ال�سيا�سات الأمريكية ال�سابقة.

فرضية الدراسة: 
تفرت�س الدرا�سة اأن ال�سيا�سة اخلارجية الأمريكية يف فرتة الرئي�س باراك اأوباما جتاه 
الق�سية الفل�سطينية مل تختلف عن �سيا�سة الإدارات الأمريكية ال�سابقة، عك�س التوقعات التي 
تويل  الأمريكية عقب  اخلارجية  ال�سيا�سة  جوهريًا يف  تغيرياً  �سيحدث  اأنه  اإىل  ت�سري  كانت 

اأوباما احلكم، وحتديداً بعد خطابيه يف اأنقرة وجامعة القاهرة.
تغيري  يف  حمدود  الأمريكي  الرئي�س  اأمام  املناورة  مهم�س  اأن  الدرا�سة  تفرت�س  كما 
ال�سغط  على  قادرة  م�سالح  وجماعات  موؤ�س�سات  وجود  ب�سبب  ذلك  اخلارجية،  ال�سيا�سة 

والتاأثري يف �سناعة القرار.

منهجية الدراسة: 
ت�ستند الدرا�سة يف منهجيتها على منهج حتليل النظم »اقرتاب اي�ستون«، والتي تقوم 
دللت  لها  نظرية  ومفاهيم  علقات  من  تت�سمنه  مبا  حتليلي  كاإطار  النظام  على  فكرته 
تطبيقية، تبداأ يف دائرة ديناميكية باملدخلت وتنتهي باملخرجات، وتقوم عملية التغذية 
على  راجعة  تغذية  ب�سورة  املخرجات  تتدفق  اأي  املدخلت،  على  للمخرجات  الراجعة 
ديناميكية  �سورة  يف  مبخرجاته  ال�سيا�سي  النظام  مدخلت  تربط  بذلك  وهي  املدخلت، 

. )Easton: 1965,48( م�ستمرة للنظام
اإن ال�سيا�سة اخلارجية الأمريكية بها ارتباط وثيق بني ما ال�سيا�سة الداخلية وال�سيا�سة 
اخلارجية، والتي توؤثر فيها العديد من املوؤ�س�سات الر�سمية وغري الر�سمية يف �سنع القرار، 
بالرئي�س وم�ست�ساريه،  الأبي�س ممثًل  البيت  يوؤدي  القرار اخلارجي  فعلى م�ستوى �سناعة 
وتنفيذ  توجيه  يف  موؤثراً  دوراً  الأمريكي  والكوجنر�س  الدفاع،  ووزارة  اخلارجية  ووزارة 
ال�سيا�سة اخلارجية الأمريكية، كما توؤدي جماعات امل�سالح وال�سغط وعلى راأ�سها اللوبي 
ال�سهيوين دوراً كبرياً يف التاأثري على هذه املوؤ�س�سات.وعندما و�سل باراك اأوباما ل�سدة احلكم، 
و�سل وفق فل�سفة ومنظور التغيري يف ال�سيا�سة العامة الأمريكية داخليًا وخارجيًا، لإعادة 
اأُف�سد يف العلقات اخلارجية خ�سو�سًا يف  اإحياء الو�سع الداخلي الأمريكي، واإ�سلح ما 
والفل�سطينيني  عام،  ب�سكل  املنطقة  دول  مع  بو�س  �سلفه  عهد  يف  الأو�سط  ال�رشق  منطقة 
ب�سكل خا�س، ذلك لأن ال�سيا�سية المريكية جتاه الق�سية الفل�سطينية تقوم على حمددات 
داخلية وخارجية عدة، ت�سمل الراأي العام وفكره، وجماعات ال�سغط، وبخا�سة جماعات 
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عامل  اإىل  بالإ�سافة  وا�سنطن،  يف  القوي  ال�سيا�سي  ونفوذها  ال�سهيونية  ال�سغط 
)اإلويتز:  املنطقة  يف  ا�سرتاتيجية  كقاعدة  ودوره  الإ�رشائيلي  والكيان  النفط، 

. )193-147  ،1996

أوالً- حمددات السياسة اخلارجية األمريكية جتاه الشرق األوسط:

الأمريكية  اخلارجية  ال�سيا�سة  توجيه  يف  مهمًا  دوراً  املحددات  من  العديد  توؤدي 
و�سنعها، جتاه ال�رشق الأو�سط ب�سكل عام، والق�سية الفل�سطينية ب�سكل خا�س.وتتنوع هذه 
املحددات بني حمددات داخلية وحمددات خارجية، لكن �صنطرح اأهم املتغريات املوؤثرة 

يف �صيا�صة الواليات املتحدة االأمريكية جتاه الق�صية الفل�صطينية، وهي: 
العلقات االأمريكية العربية:. 1

بداأت العلقات الأمريكية العربية تتطور منذ منت�سف القرن الع�رشين، اأي بعد نهاية 
احلرب العاملية الثانية 1945م، وا�ستقلل العديد من الدول العربية، لت�سبح بعد اكت�ساف 
رئي�سة  نقاطًا  الأمريكية  املتحدة  الوليات  حددت  وتطوراً.وقد  فاعليًة  اأكرث  العربي  النفط 
وجهت �سيا�ستها جتاه املنطقة العربية، والتي ت�سكل برمتها امل�سالح الأمريكية يف املنطقة، 

هذه النقاط تتمثل يف: 
النفط العربي: �سكل ال�رشق الأو�سط، وخا�سة دول اخلليج العربي م�سدر البرتول أ. 

الرئي�س للوليات املتحدة، فهو �رشيان احلياة للن�ساط القت�سادي الأمريكي يف العامل.فقد 
اأو�سح اأحد تقارير جلنة امليزانية بالكوجنر�س الأمريكي مدى اأهمية برتول اخلليج بالن�سبة 
للوليات املتحدة، فحرمان الوليات املتحدة من برتول ال�سعودية وحدها ملدة عام �سيطراأ 
عليه انخفا�س يف اإجمايل الناجت القومي الأمريكي مبقدار 272 مليار دولر، وارتفاع معدل 
البطالة يف القت�ساد الأمريكي بن�سبة %2، ف�سًل عن ارتفاع معدل الت�سخم، ولعل يف ذلك 
ما يوؤيد �سحة القول باأنه ل توجد دولة بني دول العامل تعادل اململكة العربية ال�سعودية 
هذا  كان  فاإذا   ، املتحدة  للوليات  بالن�سبة  والقت�سادية  الإ�سرتاتيجية  اأهميتها  حيث  من 
التقرير يدور حول اأهمية برتول ال�سعودية وحدها، فماذا �ستكون الأهمية حول برتول ال�رشق 

الأو�سط كله )القرم، 2007: 77( .
التطورات  بزيادة  يزداد  العربي  بالبرتول  الأمريكي  الهتمام  اإن  ذلك،  جانب  اإىل 
العاملية، فورقة النفط هي ورقة �سغط ذات تاأثري ت�ستخدمها الوليات املتحدة الأمريكية 
�سلح  يف  لختبار  وا�سنطن  تعر�ست  فقد  لها،  املناف�سة  القوى  �سيا�سات  على  للتاأثري 
النفط عندما ربط الرئي�س العراقي الراحل �سدام ح�سني حل الأزمة الكويتية بحل الق�سية 
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الفل�سطينية يف عام 1990م، و�رشب اإ�رشائيل ب�سواريخ طويلة املدى مما اأحرج التحالف 
الدويل الذي �سكلته الوليات املتحدة ملواجهة العراق وبخا�سة العرب منهم، وبذلك اأدرك 
النفط  وق�سية  الإ�رشائيلي  العربي  ال�رشاع  بني  الرتابط  حقيقة  الأمريكي  القرار  �سناع 

)الوادية، 2010: 28-27( .
احلاجة  اإ�سباع  بهدف  لي�س  العراق،  على  احلرب  وراء  الأهم  املحدد  هو  النفط  وكان 
الأمريكية الآنية له، بقدر ما هو اأداة لل�سيطرة العاملية وب�سط الهيمنة على اأحد اأهم م�سادر 
الطاقة يف العامل، كي تكتمل مقومات الإمرباطورية الأمريكية املزمع بناوؤها وفقًا مل�رشوع 
النفط، وتنبع  ال�سيطرة على  اأنه لن يتحقق دون  الذي يرى دعاته  الأمريكي اجلديد،  القرن 
اأهمية التحكم يف اأ�سعار النفط لدى الإدارة الأمريكية من عاملني اأ�سا�سيني: متثل الأول يف 
احلد من �سيطرة دول اأوبك، وخا�سة دول ال�رشق الأو�سط يف حتديد الأ�سعار، خ�سو�سًا بعد 
2001م،  اأيلول   11 بعد  ما  املنطقة يف مرحلة  بلدان  اأغلب  مع  الأمريكية  العلقات  توتر 
والآخر تخفيف العبء عن القت�ساد الأمريكي الذي مير باأوقات �سعبة نتيجة حلالة الركود 
والنكما�س القت�سادي التي يعي�سها منذ بدء عام 2001م.وت�سري التقارير اإىل اأن انخفا�س 
�سعر برميل النفط مبقدار دولر واحد يعني انخفا�س مدفوعات الوليات املتحدة مبقدار 4 
مليارات دولر يف العام، ومما مت عر�صه يتبني لنا اأن اإ�صرتاتيجية الواليات املتحدة 

النفطية، تقوم على ثلثة مرتكزات هي )ال�ساهر، 2009: 58-51( : 
ا�ستمرار تدفق النفط رخي�سًا اإىل الأ�سواق العاملية، وياأتي �سمن هذا التوجه رف�س  -

اأي تخفي�س للإنتاج بهدف رفع الأ�سعار.
اإ�سعاف منظمة اأوبك ومنع قيام اأي دور فعال للدول املنتجة. -
العامل،  - اأداة لفر�س �سيطرتها على  العاملي، وا�ستخدامه  النفطي  القرار  تويل زمام 

القومي.وب�سبب  اأمنها  اأولويات  النفط �سمن  الهدف، فاإن ذلك يقت�سي و�سع  ولتحقيق هذا 
اعتمادها على ا�سترياد %60 من احتياجاتها النفطية، فاإنها يجب اأن ت�سع يدها مبا�رشة 

على منابع النفط الأ�سا�سية.
وعلى الرغم من اإ�سارة التقارير ال�سادرة عن اإدارة معلومات الطاقة التابعة للحكومة 
الأمريكية برتاجع اعتماد الوليات املتحدة الأمريكية على النفط اخلليجي وحتديداً خلل 
الأمريكي  الهتمام  انعدام  يعني  ل  ذلك  فاإن   ،  )eia: 2014( الأوىل  اأوباما  الرئي�س  فرتة 
بالنفط العربي، فالوليات املتحدة الأمريكية ت�سعى من خلل هيمنتها على النفط العربي 
ت�سكيل �سغوط على الدول العاملية الكربى غري املنتجة للنفط ويف مقدمتها ال�سني والحتاد 

الأوروبي واليابان، الذي ي�سكل النفط العربي ع�سب اأو �رشيان احلياة لقت�سادها.
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وبذلك واإن تراجع اعتماد القت�ساد الأمريكي على النفط العربي، فما زال النفط العربي 
يعّد من امل�سالح الإ�سرتاتيجية الأمريكية يف ال�رشق الأو�سط، ويوؤدي دوراً كبرياً يف �سياغة 
الأمريكي،  القت�ساد  عليها  يقوم  كبرية  اأهمية  من  له  ملا  الأمريكية،  اخلارجية  ال�سيا�سة 
وي�ستند اإليها الأمن داخل الوليات املتحدة الأمريكية، وقد �سكل اأحد اأهم اأ�سباب احلرب على 

العراق عام 2003م.
املمرات املائية العربية: يتحكم ال�رشق الأو�سط مبجموعة من اأهم املمرات املائية 	. 

يف العامل منها البحر املتو�سط والبحر الأحمر واخلليج العربي، مما يزيد من اأهمية املنطقة 
ع�سكريًا وا�سرتاتيجيًا واقت�ساديًا، اإذ اإن معظم جتارة النفط وغريه متر من خلل هذه املمرات 
املائية، لذلك تعّد ولأ�سباب جيوا�سرتاتيجية واقت�سادية- من اأولويات ال�سيا�سة الأمريكية، 
وللتاأكيد على الأهمية ال�ستثنائية لهذه املنطقة بالن�سبة للوليات املتحدة، اعترب” زبيغينو 
بريجن�سكي” املفكر الأمريكي وم�ست�سار الأمن القومي يف اإدارة الرئي�س “كارتر”: “اأن اخلليج 
هو احلد ال�سرتاتيجي املركزي الثالث بالن�سبة للوليات املتحدة، واأن اأهميته اإ�سرتاتيجية 
عدا عن كونها اقت�سادية، لذلك يجب منع ن�سوب اأي �رشاع اإ�رشائيلي- عربي م�سلح خوفًا 
من اأن يوؤدي ذلك اإىل اإغلق هذه املمرات وتعطيل م�ساحلها الإ�سرتاتيجية يف هذه املنطقة” 

)را�سي، 2010: 69( .
للب�سائع ت.  �سوقًا  اخلليج  دول  وخا�سة  العربية  املنطقة  تعّد  العربية:  االأ�صواق 

لل�سلح  اأكرب م�ستورد  العربية  الأمريكية، فاملنطقة  ال�سناعة  اآلة  الأمريكية، ت�سمن دوران 
الأمريكي، الذي ترتبط به العديد من ال�سناعات الأ�سا�سية والتحويلية والتكنولوجية، فبعد 
عام 2003م ارتفعت معدل ال�سادرات الأمريكية اإىل الدول العربية ارتفاعًا كبرياً من 18.2 
مليار دولر يف عام 2000م اإىل 46.3 مليار دولر يف 2008م، وقد كان هذا النمو مذهًل 
ب�سكل خا�س بني املاركات والب�سائع الأمريكية ال�ستهلكية.فقد زادت مبيعات ال�سيارات 
الأمريكية خم�سة اأ�سعاف يف ال�سعودية وع�رشة اأ�سعاف يف الإمارات العربية املتحدة بني 
عامي 2003م و2008م، كما زادت مبيعات ال�سلع ال�ستهلكية الأخرى باأكرث من خم�سني 
باملائة يف اأرجاء املنطقة، وقد اأعلنت �رشكة )بروكرت اآند جامبل( اأن منتجاتها ُت�ستخدم يف 

. )Pollock, 2010: 15( ت�سعة من كل ع�رشة بيوت م�رشية
هذه املوؤ�رشات يف حجم ال�سادرات الأمريكية اإىل الدول العربية، تعطي موؤ�رشاً وا�سحًا 
على اأهمية الأ�سواق العربية لدى القت�ساد الأمريكي، وكيف ي�ساهم القت�ساد العربي يف 

ا�ستمرار عمل الآلة الأمريكية التي ت�سكل رافعة للقت�ساد الأمريكي مبجمله.
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العلقات االأمريكية االإ�رشائيلية: . 2
عادية  وغري  خا�سة  علقة  واإ�رشائيل  الأمريكية  املتحدة  الوليات  بني  العلقة  تعد 
اقت�ساديًا وع�سكريًا  تعتمد  فاإ�رشائيل  الأخرى،  بالدول  الدولتني  باملقارنة بعلقة كل من 
ودبلوما�سيًا على الوليات املتحدة الأمريكية، مما اعترب حتالفًا ا�سرتاتيجيًا بكافة املقايي�س 
الفل�سطينية. الق�سية  راأ�سها  وعلى  كافة،  الأو�سط  ال�رشق  ق�سايا  على  انعك�س  الدولية، 
ال�سهيوين داخل  اللوبي  الإ�رشائيلي، ودور  الأمريكي  التحالف  اإبراز طبيعة  و�سنحاول هنا 

الوليات املتحدة الأمريكية.
التحالف االأمريكي االإ�رشائيلي: أ. 

متثل العلقة الأمريكية الإ�رشائيلية منوذجًا خمتلفًا للعلقات بني الدول، حيث تدعم 
الوليات املتحدة الأمريكية اإ�رشائيل مبا يقارب 3.2 مليار دولر �سنويًا على �سورة م�ساعدات 
مبا�رشة من احلكومة الأمريكية، هذا اإىل جانب امل�ساعدات الع�سكرية والتكنولوجية الأخرى.
وقد هدفت الوليات املتحدة الأمريكية من هذا الدعم، العتماد على اإ�رشائيل كقوة اإقليمية 
على  الإ�رشائيلي  للكيان  تنظر  املنطقة.فوا�سنطن  يف  الأمريكية  امل�سالح  عن  الدفاع  يف 
اأ�سا�س اأنه ر�سيد ا�سرتاتيجي ميكن اأن ت�ستفيد منه الوليات املتحدة يف حماية م�ساحلها.
حيث بنيت العلقات االأمريكية – االإ�رشائيلية على اأ�ص�س عدة ميكن ذكر اأهمها يف 

االآتي )را�سي، 2010: 75-74( : 
ال�رشق  - الأمريكية يف  القادر على حتقيق امل�سالح  الإقليمي  ال�رشيك  اإ�رشائيل هي 

الأو�سط والتي �سبق الإ�سارة اإليها.
المتداد  - ي�سكل  الذي  الدميقراطي  بالنظام  والقناعة  اإ�رشائيل  وبقاء  اأمن  �سمان 

احل�ساري والتكنولوجي الغربي.
لليهود  - القومي  الوطن  ومنو  لإقامة  تعوي�سات  على  احل�سول  يف  اإ�رشائيل  حق 

واحلفاظ على بقائه وفاًء ملا تعر�س له اليهود من ا�سطهاد على يد النازية.
التفوق الع�سكري الإ�رشائيلي وما له من ميزة تكنولوجية يف مواجهة اأي ائتلف  -

عربي، هو �سمان حتقيق ال�ستقرار يف منطقة ال�رشق الأو�سط، مبا يحقق امل�سالح الأمريكية.
امل�سالح  - تبادل  اإىل  ي�ستند  اأ�سبح  التعاون ال�سرتاتيجي الأمريكي– الإ�رشائيلي، 

امل�سرتكة، مع �سمان حتقيق التفوق املطلق لإ�رشائيل على جريانها، والتعاون الثقايف بني 
البلدين ملواجهة التهديدات امل�سرتكة.
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�رشورة اعرتاف الدول العربية بحق اإ�رشائيل يف الوجود داخل حدود اآمنة واملرور  -
يف املمرات البحرية، وعدم ال�سغط على اإ�رشائيل للن�سحاب من الأرا�سي العربية املحتلة.

ا�ستمرار اللتزام الأمريكي جتاه اإ�رشائيل بدعمها “�سيا�سيًا- اقت�ساديًا- ع�سكريًا”  -
وتاأييدها يف املحافل الدولية لتحقيق اأهدافها التو�سعية باملنطقة وا�ستخدامها كعامل ردع 

�سد الدول العربية.
اللوبي ال�صهيوين داخل الواليات املتحدة االأمريكية:	. 

يوؤدي اللوبي ال�سهيوين داخل الوليات املتحدة الأمريكية دوراً موؤثراً يف �سناعة القرار 
ال�سيا�سي الأمريكي اخلارجي، وبخا�سة فيما يتعلق بال�رشق الأو�سط وال�رشاع الفل�سطيني 
التجمعات  اأن�سط  من  تعّد  املتحدة  الوليات  يف  اليهودية  اجلالية  لأن  ذلك  الإ�رشائيلي، 
العرقية �سيا�سيًا واجتماعيًا.فبالرغم من اأن عدد اليهود يف الوليات املتحدة يقدر بحوايل 6 
مليني ن�سمة، فاإن هذه اجلالية تتمتع بو�سع اقت�سادي مميز يتيح لها التاأثري يف ال�سيا�سة 
الأمريكية.وتتميز بارتفاع ن�سبة التعليم بني اأفرادها وكذلك م�ستوى الدخل والوظائف التي 
ي�سغلونها، ولها 75 منظمة م�ستقلة موالية لإ�رشائيل تعمل على رعاية امل�سالح والأهداف 
البتزاز والتاأثري  اإيباك، حيث جنحت يف  اأو منظمة  ائتلف  الإ�رشائيلية، متحدة من خلل 
ب�سكل كبري على �سناعة ال�سيا�سة اخلارجية الأمريكية من خلل الرئي�س الأمريكي وموظفي 
البيت الأبي�س والكوجنر�س ووزارة اخلارجية )Mearsheimer: 2007,28- 38( ، فاللوبي 
له قدرة هائلة  الأمريكية  الوليات املتحدة  ال�سهيوين من بني كل جماعات امل�سالح يف 
على التاأثري يف ال�سلطتني الت�رشيعية والتنفيذية، ويف ر�سم ال�سيا�سة اخلارجية جتاه العامل 
العربي، خا�سة يف ظل انق�سام اللوبي العربي، حيث و�سف اأحد الدبلوما�سيني الأمريكيني 
اللوبي العربي بالنق�سام، خلفًا للوبي ال�سهيوين الذي ياأتي وبيده قائمة حمددة باملطالب 

)عذاب، 2012: 230( .

ثانياً - إسرتاتيجية أوباما وفريقه جتاه الشرق األوسط: 

اخلارجية  ال�سيا�سة  توجيه  يف  للرئي�س  وا�سعة  �سلحيات  الأمريكي  الد�ستور  مينح 
يدفعنا  وهذا  يختاره،  الذي  اإدارته  فريق  خلل  من  الرئي�س  توجهات  وتت�سح  الأمريكية، 
اإىل قراءة توجهات الرئي�س الأمريكي وفريقه، التي انعك�ست ب�سكل كبري على اأداء ال�سيا�سة 

اخلارجية الأمريكية.
فقد  اخلربة،  معيار  اإىل  عمله  فريق  انتقاء  اوباما يف  باراك  الأمريكي  الرئي�س  ا�ستند 
الرئي�س  اإدارة  خ�سو�سًا  ال�سابقة،  الإدارات  يف  عملت  التي  النخبة  من  بفريق  نف�سه  اأحاط 
الأ�سبق بيل كلينتون، فمن بني اأهم التوجهات التي تت�سكل حولها روؤية هذا الفريق املكون 
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الدميقراطية،  امليول  اخلارجية من ذوي  ال�سيا�سة  الأكادمييني واخلرباء يف  من خليط من 
اإعادة ت�سكيل خريطة احللفاء الدوليني ل على اأ�سا�س معطيات اأيديولوجية وعقائدية ثابتة 
القومي  للأمن  الواقعية  امل�سالح  اأ�سا�س  بل على  اجلدد،  املحافظني  مثلما ح�سل يف عهد 

الأمريكي، والذي ا�سطلح اأن يطلق عليه بفريق »الواقعيني اجلدد« )الكحلوي، 2008( .
فقد اختار ال�سيناتور جوبادين كنائب للرئي�س، وهو املت�سم بالربغماتية، وتتعار�س 
ال�سبعينيات،  منذ  الأمريكية  ال�سيا�سة  �رشاديب  يف  واملتواجد  الثورية،  �سمة  مع  �سخ�سيته 
بن�رشتها  واملعروفة  اخلارجية  بوزارة  كلينتون  هيلري  كلف  فقد  اخلارجية  وزيرة  اأما 
كافة  الأدوات  توظف  حيث  اخلارجية،  ال�سيا�سة  يف  )القوة(  الع�سلية  وللمقاربة  لإ�رشائيل 
لتحقيق الأهداف اخلارجية، فهي تزاوج بني الدبلوما�سية والتدخل الع�سكري، وعني دين�س 
رو�س م�ست�ساراً لها يف اخلارجية فيما يتعلق مبلف ال�رشق الأو�سط، وهو يهودي ومعروف 
بانحيازه التام لإ�رشائيل، حيث عمل يف ال�سابق ول�سنوات طويلة مبعوثًا لل�سلم يف ال�رشق 
منذ  ي�سغله  الذي  للدفاع  وزيراً  من�سبه  يف  ال�ستمرار  غيت�س  روبرت  كلف  كما  الأو�سط، 
 Brooks,( دي�سمرب 2006م، وميزج بني اخللفيات الأكادميية وال�ستخباراتية والع�سكرية
Dec 2008( .وقد اأ�سند موقع م�ست�سار الأمن القومي اإىل اجلرنال جيم�س جونز الذي يجمع 
اأوباما ميزجون يف  اأن جميع من كلفهم  والع�سكرية، وبذلك جند  الدبلوما�سية  بني اخلربة 
، كما عني  والع�سكرية(  )الدبلوما�سية  ال�سلبة  والقوة  املرنة  القوة  ال�سخ�سية بني  �سماتهم 
رام عمانويل الذي خدم يف اجلي�س الإ�رشائيلي كبرياً ملوظفي البيت الأبي�س، واختار �سوزان 
راي�س ملن�سب املندوب الأمريكي الدائم لدى الأمم املتحدة، و�رشح اإننا بحاجة اإىل �سيا�سة 
خارجية متعددة الأطراف يف هذا العامل املرتابط جداً، واأن الوليات املتحدة حتت قيادته لن 

. )U.S.Department of State, Nov 2008( تلني يف دفاعها عن ال�سعب الأمريكي
كما اأحاط نف�سه مب�ست�سارين لل�رشق الأو�سط معروف عنهم النحياز التام لإ�رشائيل، 
وياأتي على راأ�سهم ديني�س مكدونغ، وتوم دا�سيل، ودان �سبريو، ومن الوا�سح اأن تعيينات 
الفل�سطينية  الق�سية  جتاه  الأمريكية  ال�سيا�سة  يف  ا�ستمرارية  تعك�س  اأوباما  اإدارة  فريق 
وانحيازها الكامل لإ�رشائيل، وعدم اإقرارها باحلقوق امل�رشوعة لل�سعب الفل�سطيني، حيث 
�سغلوها  التي  كافة  املواقع  لإ�رشائيل يف  تام  وانحياز  بتاأييد  �سلفًا  مواقفهم معروفة  اإن 
�سابقًا، كما اأنها ت�سعى اإىل اإدامة الهيمنة الأمريكية ب�سورة تختلف عن تلك التي انتهجها 
ال�سلبة  القوة  بجوار  الأمريكية  الناعمة  القوة  با�ستخدام  وذلك  بو�س،  ال�سابق  الرئي�س 

. )Scheffer, 2009: 15- 18(

الركيزة  التغيري الذي �سكل  اأوباما مع منهج  ال�سيا�سية للرئي�س  وقد تناغمت الأجندة 
�سياق  �سيا�سات تلطيف تندرج يف  لي�سلك   ،  )Lowry, 2008( النتخابية  الأ�سا�سية حلملته 
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نقد �سيا�سات �سلفه.فقد حاول باراك اأوباما ر�سم م�سار جديد لل�سيا�سة اخلارجية الأمريكية، 
اإدارة بو�س، التي تركت الوليات املتحدة على �سفا انهيار  وذلك عقب �سنوات عا�سفة من 
والوليات  الإ�سلمية  واملجتمعات  ال�سعوب  بني  والعداء  الثقة  عدم  فجوة  وو�سعت  مايل، 

املتحدة الأمريكية )جرج�س، 2013( .
العامل  يف  وا�سنطن  �سورة  حت�سني  اإىل  اأوباما  للرئي�س  ال�سيا�سية  الأجندة  وذهبت 
ال�رشق  ق�سايا  يف  وبخا�سة  اخلارجية  ال�سيا�سة  جمال  يف  جوهرية  تغيريات  باإحداث 
الأو�سط، حيث ت�سدر امللف العراقي اأولويات اأوباما، وهو الذي عار�س احلرب على العراق 
عام 2003م، ودعا اإبان حملته النتخابية للن�سحاب من العراق )التنري، 2010: 128( 
.ووعد بالن�سحاب التدريجي من العراق يف غ�سون 16 �سهر وعدم الحتفاظ باأي قواعد 
ع�سكرية )عمر، 2009: 17( ، واأعاد تعريف احلرب على الإرهاب بربطها بتنظيم القاعدة، 
وحماربة حركة طالبان، والربط بني احلرب على الإرهاب و�سيا�سة مراقبة الت�سلح الدويل، 
، كما   )Obama, 2008( الإيراين  النووي  اإيران بخ�سو�س امللف  والدخول يف حوار مع 
على  القائمة  احلازمة  الدبلوما�سية  اجلهود  وف�سل  اإيران  مع  القوة  ا�ستخدام  ا�ستبعد  اأنه 
يف  اإيران  عن  ال�سغوط  رفع  على  العمل  مع  ال�رشية،  والتهديدات  العلنية  املفاو�سات 
اقت�سادي  تعاون  التي جتنيها من  املكا�سب  واإبراز  النووي،  برناجمها  حالة تخليها عن 
و�سمانات اأمنية وعلقات دبلوما�سية، كما تعهد اأوباما بالتو�سل اإىل حل نهائي ي�سمن 
الدفاع  يف  اإ�رشائيل  حق  �سمان  مع  اإ�رشائيل  مع  �سلم  يف  تعي�س  فل�سطينية  دولة  اإقامة 
عن نف�سها باعتبارها اأقوى حليف للوليات املتحدة يف املنطقة، وهو يوؤكد على اللتزام 

. )Sadat & Hughes, 2010: 18( الأمريكي اللم�رشوط جتاه اإ�رشائيل
لقائه  خلل  من  والإ�سلمي،  العربي  للعامل  ر�سالة  اإي�سال  على  اأوباما  حر�س  وقد 
اأمريكي يعقد لقاء مع قناة عربية( التغريات التي ي�سعى اإىل  مع قناة العربية )اأول رئي�س 
الثماين  خلل  بو�س  عهد  اأف�سده  ما  اإ�سلح  يف  ورغبته  اخلارجية،  ال�سيا�سة  يف  حتقيقها 
�سنوات املا�سية، واإعادة الثقة املتبادلة بينها وبني العامل الإ�سلمي، واأن اأمريكا لي�ست هي 
الع�سا الغليظة يف وجه العامل الإ�سلمي، ول تريد من العامل الإ�سلمي اأن يكون حليفًا بل 
�رشيكًا لها، واأن هذه ال�رشاكة حا�سمة يف و�سع حد لأيديولوجية العنف التي يرف�سها اأتباع 
جميع الديانات، بل �ستقوم على الربغماتية، اأكرث مما تقوم على الأيديولوجيات املت�سارعة 

)قناة العربية الف�سائية، 2009( .
يف  خطابيه  خلل  من  الإ�سلمي  العامل  مع  ت�ساحلية  ر�سالة  اإر�سال  حاول  كما 
الو�سف  وهو  بالإرهاب  الإ�سلم  رف�س و�سف  الرئا�سة، حيث  توليه  والقاهرة عقب  اأنقرة 
العرب  نظرة  تغيري  وحاول  بو�س،  حكم  فرتة  طوال  الإ�سرتاتيجي  التفكري  على  هيمن  الذي 
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الثقافة  الأمريكية من  للمواقف  الفهم  �سوء  واإزالة  الأمريكية  املتحدة  للوليات  وامل�سلمني 
الإ�سلمية، حيث احتوت تلك اخلطابات على م�سامني دينية بارزة م�ستمدة من الديانات 
ال�سماوية الثلث الإ�سلمية وامل�سيحية واليهودية، للبحث عن امل�سرتك بني هذه الديانات، 
اأوباما على ر�سد  وا�ست�سهد باآيات قراآنية عديدة ليدلل على روؤيته، فلم يكن عبثيًا حر�س 
حقوق  واحرتام  والعدالة،  الآخر  واحرتام  كالت�سامح  الإ�سلم  جوهر  من  �سامية  دينية  قيم 

الإن�سان، اعرتافًا ب�سمو الدين الإ�سلمي )عياد، 2010( .
تلك التغريات التي طرحها الرئي�س اأوباما �سواًء اأثناء حملته النتخابية، التي حملت 
الأبي�س  البيت  يف  وم�ست�ساريه  وم�ساعديه  لفريقه  اختياره  خلل  من  اأم  التغيري،  �سعار 
بني  اجلمع  توجه  على  مقبلة  الأمريكية  الإدارة  اأن  انطباعًا  تعطي  الأخرى،  والوزارات 
ال�سيا�سية، وهو  بالواقعية  يت�سم  الفريق  فاإن  الرئي�س  اإىل  فبالإ�سافة  والقوة،  الدبلوما�سية 
هيمن  )الذي  املحافظ،  التيار  اإىل  منه  اخلارجية  ال�سيا�سة  يف  الواقعي  التيار  اإىل  اأقرب 
)القوة  اخلارجي  العمل  جناحي  بني  جلمعه  بو�س(  �سنوات  طوال  الأمريكية  ال�سيا�سة  على 
ال�سيا�سة، فهو  الواقعية يف علم  الكل�سيكية  اأر�ست دعائمه املدر�سة  الذي   ، والدبلوما�سية( 
اجلزر  بع�س  �سيقدم  معًا،  واجلزرة  الع�سا  يعتمد  حماور  وبراجماتي،  متناغم  عمل  فريق 
حتى اإذا ما اأيقن بف�سل الدبلوما�سية، ف�سيخرج من جعبته الع�سا الغليظة بل تردد، فغالبية 

اأع�صاء الفريق جتمع بني توجهني اثنني )زيدان، 2008( : 
االأول: ا�ستخدام القوة الع�سكرية حل�سم ال�رشاعات الدولية، وتلك التي تاأخذ طابعًا  ●

يو�سف  ما  احلالية �سد  املعركة  وال�ستمرار يف  دارفور،  احلال يف  كما هو  زائفًا  اإن�سانيًا 
بالإرهاب والدول الداعمة له.

اأن  ● الدبلوما�سي متى كان ذلك متاحًا، وبالإمكان  للحوار  الفر�سة  اإعطاء  الثاين: 
ياأتي بنتيجة ايجابية تنعك�س على امل�سالح والأمن القومي الأمريكي.

ثالثاً - تغري توجهات أوباما جتاه الصراع الفلسطيين اإلسرائيلي وثبات السياسة األمريكية:

اختلفت روؤى ونظرة اأوباما وموقفه من الق�سية الفل�سطينية خلل فرتة عمله ال�سيا�سي 
قبل و�سوله اإىل جمل�س ال�سيوخ عام 2005م، فقد اأ�سارت العديد من التقارير اإىل اأن اأوباما 
بداأ حياته ال�سيا�سية متعاطفًا نوعًا ما مع الفل�سطينيني، واأنه كان ينادي ب�سيا�سة اأمريكية 
اأكرث توازنًا نحو ال�رشاع الفل�سطيني الإ�رشائيلي، واأنه كان اأقرب اإىل طروحات تيار ال�سلم 
عام  الأمريكي  للكوجنر�س  النتخابية  حملته  خلل  انتقد  فقد  الإ�رشائيلي،  املع�سكر  داخل 
2000م اإدارة الرئي�س كلينتون لدعمها غري امل�رشوط للحتلل الإ�رشائيلي، مطالبًا اإياها 
2004م  اأكرث حيادية بني الطرفني الإ�رشائيلي والفل�سطيني، وانتقاده عام  بتبني مواقف 
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حملته  خلل  وت�رشيحاته  الغربية،  ال�سفة  يف  اإ�رشائيل  تبنيه  كانت  الذي  الف�سل  جلدار 
. )Becker & Drew, 2008( »النتخابية: »ما من اأحد عانى اأكرث من ال�سعب الفل�سطيني

وتعطي هذه املواقف والت�رشيحات موؤ�رشاً اإىل اأن اأوباما اأ�ستاذ القانون الدويل كان 
التي  الفل�سطينية  احلقوق  حجم  ويعي  الإ�رشائيلي،  الفل�سطيني  ال�رشاع  حقيقة  جيداً  يعي 
يعطي  احليادية،  بعدم  كلينتون  لإدارة  فامتهمه  ال�سابقة،  الأمريكية  الإدارات  جتاهلتها 

موؤ�رشاً ملدى اإدراكه حلجم التحيز الأمريكي جتاه الإ�رشائيليني.
وجلبت هذه الت�رشيحات واملواقف عا�سفة من النتقادات من قبل مناف�سته الرئي�سية 
يف النتخابات التمهيدية للحزب الدميقراطي هيلري كلينتون، واملنظمات اليهودية، ذلك 
دفع اإدارة حملة اأوباما اإىل اإعادة النظر يف توجهات اأوباما جتاه الإ�رشائيليني، ملا لهم من 
الأمريكي،  ال�سهيوين  اللوبي  الأمريكية وبخا�سة  ال�سيا�سية  تاأثري وا�سح وكبري يف احلياة 
ق�سد  اأوباما  “اإن  فيه:  قالت  اأوباما  مق�سد  تو�سيح من  اإ�سدار  اإىل  اأوباما  دفع حملة  مما 
القول اإنه ما من اأحد عانى اأكرث من ال�سعب الفل�سطيني ب�سبب ف�سل قياداتهم يف العرتاف 
باإ�رشائيل، ونبذ العنف، ويف اأن يكونوا اأكرث جدية يف املفاو�سات حول ال�سلم والأمن يف 

املنطقة” )ار�سيد، 2008( .
للرئا�سة  الدميقراطي  احلزب  عن  املر�سح  ملوقع  تاأمينه  بعد  اأوباما  �سارع  وقد 
الأمريكية يف تبديد ال�سكوك التي اأثريت حوله خلل احلملة النتخابية التمهيدية للحزب 
الوثوق  الدميقراطي، وبخا�سة من قبل مناف�سته هيلري كلينتون، باأنه �سخ�س ل ميكن 
حملتا  ا�ستغّلت  .وقد   )Rutenbreg & Zeleny, 2008: 5( ل«اإ�رشائيل”  ك�سديق  به 
انتخابات  يف  اجلمهوري  احلزب  عن  الأمريكية  للرئا�سة  املر�سح  ماكني  وجون  كلينتون 
ال�سيوخ  جمل�س  اإىل  اأوباما  لدخول  ال�سابقة  واملواقف  الت�رشيحات  من  جملة  2008م، 
ال�سعب  ق�سايا  مع  تعاطفه  منها  ي�ست�سف  اأن  والتي ميكن  2005م،  عام  اأوائل  الأمريكي 
�سعيد ور�سيد اخلالدي  اإدوارد  فل�سطينيني مثل  بنا�سطني  الفل�سطيني، وقد ربطته علقات 
)Wallsten, 2008( ، حيث ن�رشت حملته النتخابية �سجله الت�سويتي يف جمل�س ال�سيوخ 
لغته  اأن  واأو�سحت  “اإ�رشائيل”،  م�سلحة  يف  باأخرى  اأو  بطريقة  ي�سب  قرار  اأي  ل�سالح 
»اإ�رشائيل”  ل  التام  بالنحياز  تت�سم  كانت  الإ�رشائيلي  العربي  ال�رشاع  حيال  ومواقفه 

. )التقدير الإ�سرتاتيجي«8«، 2009: 3( 
وقد برز هذا التحول يف خطاب اأوباما ومواقفه باأجلى �سوره يف خطابه اأمام موؤمتر 
اأوباما  فيه  بالغ  والذي  ٢٠٠٨م،  عام  )اإيباك(  –الإ�رشائيلية  الأمريكية  العلقات  جلنة 
بالتغني باإ�رشائيل واحللم الذي متثله، وبلغ الأمر باأوباما يف ذات اخلطاب اإىل حد اإعلن 
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ما  وهو   ،  )Ghassan, 2008: 15( لإ�رشائيل  عا�سمة  املوحدة  القد�س  تكون  اأن  تاأييده 
يخالف مواقف الإدارات الأمريكية ال�سابقة.

غري اأن حملته عادت وتراجعت عن هذا الت�رشيح، بذريعة اأنه فهم على غري مق�سده، 
وباأن الأمر مرتوك للمفاو�سات النهائية بني الفل�سطينيني والإ�رشائيليني، كما اأ�سار برنامج 
ال�سيا�سات اخلارجية لأوباما ونائبه جو بايدن يف احلملة النتخابية اإىل التزامهما املطلق 
نحو “اإ�رشائيل«، وتاأييدهما ل�ستمرار تدفق الدعم القت�سادي والع�سكري الأمريكي لها، واأن 

. )Jose, 2008( اأوىل اأولويات اإدارته يف ال�رشق الأو�سط �سيكون اأمن اإ�رشائيل
كما اأن اأوباما �سلك نهج �سلفه بو�س يف التعاطي مع ال�رشاع الفل�سطيني الإ�رشائيلي، 
حيث اأعلن يف خطابه الذي األقاه يف تركيا يف اأبريل 2009م، اأن عملية اأنابولي�س وخارطة 
الطريق متثلن طريق ال�سلم يف ال�رشق الأو�سط، واأن الوليات املتحدة تدعم بحزم اإقامة 
اخلطوات  والفل�سطينيون  الإ�رشائيليون  يتخذ  اأن  ويجب  واأمن،  ب�سلم  تتعاي�سان  دولتني 
الهدف امل�سرتك للفل�سطينيني والإ�رشائيليني  اأن ذلك ميثل  الثقة، واأو�سح  ال�رشورية لبناء 

واأ�سحاب النوايا احل�سنة يف العامل )ال�رشق الأو�سط، 2009( .
وعلى الرغم من ذكر اأوباما �سعيه لإقامة دولة فل�سطينية وتنفيذ التفاقيات، اإل اأنه 
مل ي�رش مطلقًا اإىل اأهم املعوقات التي تعوق تنفيذ اأي اتفاق، فقد جتاهل ق�سية ال�ستيطان، 
وتهويد القد�س وجدار الف�سل العن�رشي، وق�سية اللجئني وحقهم يف العودة اإىل ديارهم، 
ومل ي�رش اإىل اأن اإ�رشائيل دولة تقوم باحتلل الأرا�سي الفل�سطينية، وعلى الرغم من تاأكيده 
على حل الدولتني )دون الإ�سارة اإىل ق�سية احلدود( ، وهو ما يفتح الباب لتف�سري اإ�رشائيل 

حلدود الدولتني )جريدة احلرية: 2009( .
يف  اأوباما  تعر�س  كذلك  2009م،  يونيو  يف  القاهرة  يف  خطابه  �سعيد  على  اأما 
والنازية  وهتلر  الثالث  الرايخ  وحدد  قرون،  لعدة  التاريخية  اليهود  معاناة  عن  خطابه 
كاأحد م�سطهدي اليهود، وتبنى الروؤية اليهودية حول �ستة مليني يهودي مت اإحراقهم يف 
�سحايا  عدد  كم  لنا  يقول  اأن  دون  الفل�سطينيني  معاناة  عن  فقط  وحتدث  النازية،  اأفران 
امل�رشدين  عدد  وكم  والأ�رشى  اجلرحى  عدد  وكم  اإ�رشائيل،  قتلتهم  الذين  الفل�سطينيني 
الإ�سارة  بل عدم  اجلاين طليقًا،  ترك  العدل  اجلاين، وهل من  وما هي حقوق هوؤلء جتاه 
علنًا  اأوباما  مار�سه  معايري  ازدواج  ميثل  ذلك  ال�سدد،  هذا  يف  كجناة  الإ�رشائيليني  اإىل 
للأو�ساع  تهدئة  يحقق  فهو  خطابه،  يف  اإليه  دعا  الذي  الدولتني  حل  اأما  خطابه،  يف 
التمرد  حركات  وي�سعف  والإ�سلمي،  العربي  املنظور  من  الق�سية  وي�سحب  الفل�سطينية 
الدويلة  اأو  الدولة  وهذه  الفل�سطينية،  الق�سية  عن  ويعزلها  عمومًا  والإ�سلمي  العربي 
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املنظور  اأي دولة وفق  املفاو�سات،  اإليه  �ستئول  تركها ملا  اأنه  الوا�سح  الفل�سطينية فمن 
دولة  اأي  اإ�رشائيل،  على  �سغط  اأي  ممار�سة  وعدم  الأمريكي،  النحياز  مع  الإ�رشائيلي 

. كانتونات ومعازل للفل�سطينيني )جملة �سوؤون الأو�سط، 2009( 
وبعد انتهاء زيارته مل�رش، توجه اإىل اأملانيا حيث عقد موؤمتر �سحفي مع امل�ست�سارة 
الأملانية مريكل دعا فيه الفل�سطينيني والدول العربية اإىل خيارات �سعبة عرب تقدمي تنازلت 
لإ�رشائيل، موؤكداً اأن الرئي�س الفل�سطيني حممود عبا�س اأحرز بع�س التقدم ولكنه لي�س كافيًا، 
وذكر اأنه متفهم جداً لتعر�س رئي�س الوزراء الإ�رشائيلي بنيامني نتنياهو ل�سغوط �سيا�سية 
اإمكانية  واأكد ثقته يف  الغربية،  ال�سفة  اليهودي يف  ب�ساأن طلب وا�سنطن وقف ال�ستيطان 
الفل�سطينيني  على  اأنه  اإىل  م�سرياً  الأو�سط،  ال�رشق  يف  ال�سلم  عملية  يف  جاد  تقدم  حتقيق 
اأن يح�سموا الق�سايا التي تخ�سهم واإل �ستجد اأمريكا �سعوبة يف حتريك عملية ال�سلم يف 

. )The White House, 2009( ال�رشق الأو�سط قدمًا
اأنقرة والقاهرة واأملانيا تعطي موؤ�رشاً على مدى الدعم  اأوباما بني  وتعطي خطابات 
الأمريكي للدولة ال�سهيونية، فقد حمل اجلزء الأكرب من ف�سل املفاو�سات �سابقًا للفل�سطينيني، 
اأن امل�سكلة  اأوقفوا املفاو�سات ب�سبب ق�سية ال�ستيطان يف ال�سفة والقد�س، وادعى  الذين 
لي�ست يف ال�ستيطان واإمنا يف ا�ستمرار ال�ستيطان، وبذلك فاإن الرئي�س الأمريكي �ساحب 
امل�سالح  عن  الدفاع  يف  �سلفه  عن  يخرج  مل  اخلارجية  ال�سيا�سة  يف  التغيري  اإ�سرتاتيجية 
من  اأمريكي  رئي�س  اأي  يعطه  مل  ما  واإعطائهم  التغني  اإىل  الأمر  به  و�سل  بل  الإ�رشائيلية، 
اأو خطة  اأو مقرتح  ت�سور  اأي  يعط  اإ�رشائيل، ومل  لدولة  القد�س عا�سمة موحدة  كقوله  قبل 
حلل ال�رشاع بل ترك الأمر للمفاو�سات وهو ما يعني حتقيق الأهداف الإ�رشائيلية بالدرجة 
الأوىل، من خلل ا�ستمرار املفاو�سات وال�ستيطان دون الو�سول اإىل حل حقيقي، وبهدف 

تغيري الواقع على الأر�س.

رابعاً - موقف اإلدارة األمريكية جتاه املفاوضات الفلسطينية اإلسرائيلية 2009 – 2012م:

عبا�س  حممود  الفل�سطيني  الرئي�س  بو�س  الرئي�س  التقى  ب�سهر  وليته  انتهاء  قبل 
ما  ملخ�س  على  احتوت  منظومة  عبا�س  قدم  حيث  2008م،  دي�سمرب   18 يف  بوا�سنطن 
اإ�رشائيليًا وفل�سطينيًا يف الثالث  تو�سلت اإليه املفاو�سات بني اجلانبني، وطلب بو�س وفداً 
الأوىل عليها، وذلك  الأحرف  2009م ملراجعة هذه املنظومة واخلرائط وو�سع  من يناير 
لنقلها اإىل الإدارة الأمريكية اجلديدة مع تو�سية ببدء املفاو�سات من النقطة التي توقفت 
اأن  اأحد  2008م، واأ�ساف قائًل: »لقد قمتم بكل ما عليكم، ل ي�ستطيع  عندها يف دي�سمرب 
اأنا قمت مبا علي واأنت قمت مبا عليك، لكن اجلانب الإ�رشائيلي �سقط يف  يوجه لكم اللوم، 
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اأوملرت  قرر  فقد  الوفدين  التقاء  من  وبدًل  التفاق«،  من  وتهرب  الداخلية،  م�ساكله  دوامة 
الهروب باجتاه �سن حرب )عمود ال�سحاب( على قطاع غزة )فراعنة، 2010( .

وخلل تلك احلرب على غزة من 27 دي�سمرب 2008م وحتى 18 يناير 2009م، التزم 
الرئي�س املنتخب باراك اأوباما ال�سمت جتاه الق�سف والجتياح الإ�رشائيلي على قطاع غزة، 
وتزايد اأعداد ال�سهداء واجلرحى، رغم اإدراكه التام هو وفريقه اأن ذلك العدوان �سدد �رشبة 

قوية لآماله لتو�سل اإىل �سفقة �سلم يف وقت مبكر من رئا�سته )فرحات، 2009( .
كان هذا العدوان اإبان الفرتة النتقالية الرئا�سية لإدارة باراك اأوباما، مبثابة ر�سالة 
اإ�رشائيل،  اأي قرارات دون الرجوع اإىل  لإدارته من الكيان ال�سهيوين بعدم الت�رشع واتخاذ 
فاإ�رشائيل لن ترتد يف اإحراج اإدارته على امل�ستوى الدويل يف حال مل يتم التن�سيق معها اأو 

اعتبار مواقفها هي الأ�سا�س حلل ال�رشاع.
بعد ت�سلم اأوباما اإدارة احلكم، ورثت اإدارته ر�سالة من اإدارة »بو�س« تت�سمن تفاهمات 
والنقطة  املفاو�سات بني اجلانبيني،  2008م، وملخ�سًا مل�سمون  يوليو   30 »راي�س« يف 
التي توقفت عندها املفاو�سات يف دي�سمرب 2008م، والتي احتوت على النقاط التالية 

)فراعنة، 2013( : 
ال�رشقية . 1 القد�س  ت�سمل  مبا  1967م،  حزيران   4 خارطة  هي  املفاو�سات  قاعدة 

والبحر امليت وغور الأردن، واملناطق احلرام وقطاع غزة.
الأرا�سي ب�سكل متفق عليه، مبا ي�سمل ربطًا جغرافيًا بني قطاع غزة . 2 مبداأ تبادل 

وال�سفة الغربية.
هدف عملية ال�سلم هو حتقيق مبداأ الدولتني ا�ستناداً لهذا التفاهم.. 3

اأوباما اإىل بدء املفاو�سات بني الطرفني عرب جورج ميت�سل الذي عينه  اإدارة  و�سعت 
مدى  على  تعيينه  يدلل  والذي  2009م،  يناير  يف  الأو�سط  لل�رشق  خا�سًا  مبعوثًا  اأوباما 
ف�س  يف  ميت�سل  لعبه  الذي  الدور  اإىل  م�ستنداً  الفل�سطينية،  بالق�سية  اأوباما  اإدارة  اهتمام 
للجمهورية  املوالني  والكاثوليك  لربيطانيا  املوالني  الربوت�ستانت  بني  التاريخي  ال�رشاع 
اليرلندية يف �سمال اإيرلندا، حيث جنح خلل عامني من املفاو�سات يف اإي�سال الطرفني 

. )Bell, 2013: 87( اإىل اتفاق �سمي باتفاق بلفا�ست اأو اجلمعة العظيمة
�سعي  خلل  من  الإ�رشائيلي  الفل�سطيني  ال�رشاع  حلل  الأمريكية  التحركات  وبداأت 
 20 اإىل  يناير   20 بني  اجتماعًا   31 فاأجرى  الطرفني،  نظر  وجهات  بني  للتقريب  ميت�سل 
واإ�رشار  الإ�رشائيلية  التعنت  �سيا�سة  ب�سبب  اتفاق  اأي  عنها  ينجم  مل  2009م،  نوفمرب 
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توقفت  التي  بالنقطة  الفل�سطينيني  مت�سك  ظل  يف  ال�ستيطان،  يف  ال�ستمرار  على  نتنياهو 
جانب  اإىل  راي�س،  تفاهمات  با�سم  واملعروفة  2008م  دي�سمرب  يف  املفاو�سات  عندها 
انعقدت  ذلك،  اإبان  نتنياهو،  على  الأمريكية  الإدارة  من  وفعلي  حقيقي  �سغط  اأي  غياب 
الأبي�س، حيث  2009م بالبيت  28 مايو  اأوباما يف  اأمريكية يف عهد  اأول قمة فل�سطينية 
طالب اأوباما اأبو مازن بالعمل على ا�ستعادة امل�سداقية لعملية ال�سلم، من خلل ا�ستمرار 
اجلانب الفل�سطيني يف تنفيذ كافة التزاماته والعمل على وقف التحري�س مع احلفاظ على 
اأمن اإ�رشائيل، وا�ستئناف املفاو�سات من النقطة التي توقفت عندها يف دي�سمرب 2008م، 
وعلى الدول العربية اأن تقوم بخطوات جتاه اإ�رشائيل لتعزيز الثقة.واأبلغ اأوباما الرئي�س اأبو 
�سوف  احلالية، لرتى كيف  املرحلة  اأي مواقف يف  لن تطرح  املتحدة  الوليات  باأن  مازن 
تتطور املفاو�سات، وطلب كذلك من الرئي�س اأبو مازن وجوب ا�ستمرار بناء موؤ�س�سات الدولة 
الفل�سطينية، وتعزيز مبادئ امل�ساءلة وال�سفافية والدميقراطية و�سيادة القانون، واعترب اأن 

اإن�ساء دولة فل�سطينية م�سلحة اأمريكية عليا )عريقات، 2011( .
وبناء على القمة فاإن ت�سورات الرئي�س الأمريكي باراك اأوباما حلل ال�رشاع الفل�سطيني 
الإ�رشائيلي بنيت على ثلثة ركائز اأ�سا�سية، هي: اللتزام باأمن اإ�رشائيل، وتنفيذ حل الدولتني 
واإقامة الدولة الفل�سطينية، واإقامة علقات عربية اإ�رشائيلية وامل�ساعدة يف تطبيع العلقات 
العربية  املنطقة  جتاه  اأوباما  ل�سيا�سة  احلاكمة  املنطلقات  الركائز  هذه  و�سكلت  بينهما، 
اإ�رشائيل،  حيال  الثابت  الأمريكي  املوقف  عن  فيها  يخرج  مل  التي  الفل�سطينية،  والق�سية 

والذي اأكده �سابقًا يف خطابه اأمام منظمة اأيباك )امل�رشي، 2013: 153( .
للموقف  اأوباما  اإدارة  تبني  العام تو�سح مدى  ال�سابقة يف جمملها  الركائز  وتو�سح 
اأ�سا�س املطالبات الإ�رشائيلية يف اأي مفاو�سات  اإ�رشائيل هي  الإ�رشائيلي، فاللتزام باأمن 
بني الطرفني، وهو مطلب كل رئي�س اأمريكي يف كل الإدارات ال�سابقة التي اأدارت املفاو�سات 
الغري  املبهمة  الفل�سطينية  الدولة  واإقامة  الدولتني  حل  تنفيذ  اأما  الإ�رشائيلية،  الفل�سطينية 
يحدد  مل  خطاب  من  اأكرث  يف  الفل�سطينية  الدولة  لقيام  الأمريكي  الرئي�س  فدعوة  حمددة، 
بني  املفاو�سات  اإليه  �ستئول  ملا  تركت  بل  الدولة،  هذه  �ستقوم  اأ�سا�س  اأي  على  خللها 
اأمريكيًا جتاه اإ�رشائيل، وتراجعًا عن مبداأ بو�س، اأما تطبيع  اجلانبني، وهو ما يعد انحيازاً 
العلقات العربية الإ�رشائيلية واإقامة العلقات مع اإ�رشائيل، فهو مطلب اأمريكي اإ�رشائيلي 

ثابت لتحقيق م�سالح اإ�رشائيل القت�سادية وال�سيا�سية.
ميت�سل  كان  الفل�سطينية،  والإدارة  ميت�سل  ال�سيناتور  بني  امل�ستمر  التوا�سل  ويف ظل 
يردد »ا�ستمروا يف تنفيذ التزاماتكم، فلي�س لدي ما اأطلبه منكم، عملي الرئي�سي يركز على 
الطبيعي  النمو  ذلك  يف  مبا  ال�ستيطان  وقف  عليهم  اأن  يدركوا  اأن  فعليهم  الإ�رشائيليني، 
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الدول  2008م، وعلى  التي توقفت عندها يف دي�سمرب  النقطة  وا�ستئناف املفاو�سات من 
العربية اتخاذ خطوات تطبيع مع اإ�رشائيل، لتحفيز اإ�رشائيل على القيام باخلطوات املطلوبة 
منها«، اإىل اأن بلغ ميت�سل القيادة الفل�سطينية »مل نعد نريد اأي خطوات من الدول العربية، 
وبالن�سبة لإ�رشائيل فنحن مل نتو�سل اإىل �سفقة معهم حتى الآن ولكن يبدو اأننا لن نح�سل 
على كل ما نريد، وبالن�سبة لوقف ال�ستيطان فلقد ح�سلنا على اأف�سل ما اأمكننا احل�سول 
تت�سمن:  الإ�رشائيلي  الكيان  مع  الأمريكية  الإدارة  اأبرمتها  التي  ال�سفقة  كانت  وقد  عليه، 
ال�سفقة،  من  القد�س  ا�ستثناء  الغربية،  ال�سفة  يف  ا�ستيطانية  وحدة   3000 بناء  ا�ستمرار 
اتفق  فلقد  املفاو�سات  �سعيد  وعلى  التحتية،  والبنية  العامة  املباين  يف  البناء  ا�ستمرار 
موا�سيع  و�ست�سمل  م�سبقة،  املفاو�سات دون �رشوط  اإىل  العودة  على:  نتنياهو  ميت�سل مع 
املفاو�سات: القد�س، احلدود، امل�ستوطنات، اللجئني، املياه والأمن، ولن تبداأ املفاو�سات 
اإىل تفاهمات راي�س  2008م، ول يتم الإ�سارة  من النقطة التي توقفت عندها يف دي�سمرب 
الرتاجع  تغطية  يريد، وملحاولة  ما  يطرح  اأن  كل طرف  وي�ستطيع  يف 30 يوليو 2008م، 
الأمريكي، عر�ست الإدارة الأمريكية على �سائب عريقات وفريقه يف وا�سنطن يف 30 اأيلول 
باأن  الأمريكية  الإدارة  اإقرار  تت�سمن:  �سمانات  ر�سائل  تر�سل  اأن  2009م،  اأكتوبر   20 و 
اإىل  ال�رشقية  القد�س  �سم  باأن  الأمريكية  الإدارة  اإقرار  �رشعي،  غري  الإ�رشائيلي  ال�ستيطان 
اإ�رشائيل غري �رشعي، تتعهد الإدارة الأمريكية ببذل كل جهد ممكن لإنهاء املفاو�سات يف 

مدة 24 �سهراً تقوم عندها دولة فل�سطني امل�ستقلة )عريقات، 2010( .
الإ�رشائيليني  بني  املحادثات  من  جولت  ميت�سل  اأجرى  2010م،  مايو  ويف 
لتخاذ  ودفعها  للحل،  وا�سح  برنامج  و�سع  على  الأمريكية  الإدارة  وحثَّ  والفل�سطينيني، 
مواقف متوازنة بني الأطراف؛ فطلب من ال�سلطة الفل�سطينية اللتزام مبنع عمليات املقاومة، 
والتن�سيق الأمني مع اإ�رشائيل �سد املقاومة الفل�سطينية، وقامت ال�سلطة الفل�سطينية بذلك، 
يف املقابل طلب من اإ�رشائيل وقف ال�ستيطان، والتوقف عن خلق واقع جديد على الأر�س، 
اإل اأن اإ�رشائيل رف�ست ذلك، وقامت بعمليات ا�ستيطان واإيجاد واقع جديد، حتى من خلل 
تعمد اإهانة الإدارة الأمريكية وممثليها، من قبيل اإعلن خطط ا�ستيطانية خلل زيارة نائب 
الرئي�س جو بايدن للقد�س، فاأف�سلت الإدارة الإ�رشائيلية ميت�سل يف اإقناعها اأو اإلزامها ب�سيء 

جدي للو�سول اإىل ت�سوية يف املنطقة )غامن، 2011( .
وبدخول الوليات املتحدة الأمريكية مرحلة انتخابات التغيري اجلزئي يف الكوجنر�س 
القلق امل�ستمر للرئي�س الأمريكي باراك  2010م، وحالة  الأمريكي والتي تعقد يف نوفمرب 
اوباما ب�سبب هذه النتخابات ونتائجها، يف ظل حر�سه على ك�سب اأكرب عدد من املقاعد 
وحاجته لك�سب اأ�سوات اللوبي ال�سهيوين يف الوليات املتحدة الأمريكية، ا�ستغل نتنياهو 
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مفاو�سات  اإىل  ال�سلم  عملية  لينقل  اأوباما  باراك  الأمريكي  الرئي�س  على  و�سغط  املوقف 
مبا�رشة، ويلغي ورقة تفاهمات راي�س التي يف جمملها كانت ت�سكل تفكيكًا حلكومة نتنياهو 
الئتلفية، ور�سوخًا حتت �سغوط نتنياهو اأر�سل باراك اأوباما ر�سالة اإىل حممود عبا�س يف 
اأغ�سط�س 2010م، طالبًا منه النتقال اإىل املفاو�سات املبا�رشة، مبينًا اأن طلبه غري قابل 
للرف�س، وهدد بعزل الفل�سطينيني اإقليميًا ودوليًا وقطع الدعم املايل يف حالة رف�س الطلب، 
واأمام ر�سالة باراك اأوباما وافق الفل�سطينيون، وانطلقت مفاو�سات مبا�رشة متثلت اأهدافها 
يف الوقف التام للنمو ال�ستيطاين، واإطلق املفاو�سات الثنائية برعاية اأمريكية، وتطبيع 
العلقات العربية مع اإ�رشائيل، ويف ظل ف�سل اأوباما يف جتميد ال�ستيطان، طرح اأوباما خطة 
جديدة عرب ميت�سل »التفاق الآن وال�سلم لحقًا« والتي ت�سمنت اإطلق مفاو�سات الدولة 
باقي  �سنوات حل�سم  مدتها ع�رش  انتقالية  تتبعها مرحلة  عام،  واإعلنها خلل  الفل�سطينية 

الق�سايا العالقة املتعلقة بالو�سع الدائم )جريدة الأخبار: 2010( .
وبناًء عل تلك الر�سالة انطلقت املفاو�سات املبا�رشة بعقد قمة خما�سية يف 2 �سبتمرب 
وامللك  مبارك،  امل�رشي  الرئي�س  جانب  اإىل  واأوباما  مازن  واأبو  نتنياهو  �سمت  2010م 
الأردين عبداهلل الثاين، ومت التفاق خللها على ا�ستمرار املفاو�سات ونقلها اإىل �رشم ال�سيخ، 
وعقد اجتماع يف �رشم ال�سيخ يف 16 �سبتمرب 2010م �سم اأبو مازن ونتنياهو بح�سور ميت�سل 
وهيلري كلينتون ومبارك، وقد �رشح نتنياهو علنية باأنه ل ي�ستطيع اأن يجمد ال�ستيطان، 
واأ�رش املوقف الفل�سطيني على جتميد ال�ستيطان ب�سكل كامل، وانتهت املحادثات بالف�سل، 
واأعلنت اإ�رشائيل يف 26 �سبتمرب 2010م عن عطاءات بناء لكتل ا�ستطيانية، مما اأدى اإىل 
اأو �سائب عريقات مع  اأبو مازن  الرئي�س  لقاءات  ب�سكل كامل، وخلل  املفاو�سات  انهيار 
على  احل�سول  الأمريكية  الإدارة  ، حاولت  وميت�سيل(  كلينتون  )هيلري  الأمريكية  الإدارة 
موافقة فل�سطينية على ا�ستئناف املفاو�سات من دون وقف ال�ستيطان، وحتديد املرجعية، 

اإل اأن الرئي�س اأبو مازن رف�س ذلك رف�سًا مطلقًا )فراعنة، 2014( .
وعلى اأثر ف�سل املفاو�سات، وف�سل الإدارة الأمريكية يف ت�سكيل اأي �سغط على اإ�رشائيل، 
وزيادة تدخلت ديني�س رو�س املنحازة اإىل اجلانب الإ�رشائيلي، وتعطيله كافة املبادرات 
اأن تدخل دني�س  ا�ستقالته معترباً  ال�سلم، قدم ميت�سل  الأمريكية لتحقيق تقدم على طريق 
رو�س وزياراته املكوكية لإ�رشائيل ون�ساطه خطوة اإ�رشائيلية لعرقلة جهود حتقيق ال�سلم، 
وقد ذكر ميت�سل اأنه كيف ميكن لدني�س رو�س اأن ي�ساعد يف دفع عملية ال�سلم، وهو يرف�س 

اأن يلتقي بالفل�سطينيني، ويحتقر قيادتهم ويكره رئي�سهم )اأبوال�رشيف، 2011( .
اإىل جانب تذبذب اأوباما وانحيازه اإىل دني�س رو�س، قدم ميت�سل ا�ستقالته يف 13 مايو 
2011م، وذلك يف ظل عدم جناحه يف اإقناع اأوباما باتخاذ اإجراءات ومواقف عينية ملزمة 
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لإ�رشائيل، وبذلك ت�سري ا�ستقالة ميت�سل اإىل عدم رغبة الإدارة الأمريكية احلالية يف تنفيذ اأية 
خطوات جترب اإ�رشائيل على الر�سوخ ملتطلبات الت�سوية )غامن، 2011( .

وجدير بالذكر اأن هذه الإدارة برئا�سة اأوباما قاطعت موؤمتر دوربان 2 �سد للعن�رشية 
كما  لل�سهيونية،  معاداته  بحجة   ،  )Bayefsky, 2011( 2011م  وعام  2009م  عام  يف 
ا�ستخدمت الفيتو �سد م�رشوع قرار عربي يف جمل�س الأمن نوفمرب 2011م يدين ال�ستيطان 
وانتقدت  عار�ست  مثلما  الفل�سطيني،  لل�سعب  امل�سري  تقرير  حق  على  ويوؤكد  الإ�رشائيلي 
الأمم املتحدة  ال�سابق تقرير جولد�ستون، وتعهدت لإ�رشائيل بدفنه وعدم مناق�سته يف  يف 

)عبدالعليم، 2012( .
الأمريكي  الرئي�س  اأولويات  الفل�سطينية من  الق�سية  وبعد توقف املفاو�سات، �سقطت 
الأمريكية  الدبلوما�سية  اأ�سابت  التي  العربية  الثورات  اندلع  ظل  يف  ذلك  اأوباما،  باراك 
بالإرباك والقلق، فركزت وا�سنطن جهودها ودبلوما�سيتها يف حماولة ركوب موجة الثورات 
قدر  املحتملة  الأ�رشار  الأقل تخفف من  اأو على  م�سارات تخدم م�ساحلها،  وتوجيهها يف 

الإمكان )نوفل، 2012: 12( .
غياب  نتيجة  اأخرى،  جمود  مرحلة  يف  الإ�رشائيلية  الفل�سطينية  املفاو�سات  ودخلت 
الراعي الأمريكي، فللمرة الأوىل منذ عقود خل اخلطاب ال�سنوي الذي يلقيه الرئي�س الأمريكي 
اأمام الكونغر�س عام 2011 عن حال الحتاد الفيدرايل و�سوؤونه الداخلية واخلارجية من اأي 
)جريدة  الفل�سطيني  بعده  اإىل  حتى  ول  الإ�رشائيلي  العربي  ال�رشاع  اإىل  عابرة  ولو  اإ�سارة 

ال�سفري، 2011( .
2011م اإىل ق�سيتي امل�ستوطنات،  كما مل يتطرق يف خطابه يف الأمم املتحدة عام 
واأكد  القاهرة،  خطاب  يف  املهمة  الق�سايا  من  كانت  اأنها  الرغم  على  1967م،  وحدود 
املتحدة  الوليات  واأن  بها  امل�سا�س  ميكن  ل  )اإ�رشائيل(  مع  املتحدة  الوليات  علقة  اأن 
ت�سمن اأمن )اإ�رشائيل( ، لذلك يجب على اأي اتفاقيات �سلم اأن ت�سمن الحتياجات الأمنية 
)لإ�رشائيل( .وقد اأظهر الرئي�س “اأوباما” مواقف �سلبية من طلب منظمة التحرير الفل�سطينية 
اأبدى  حيث  2011م،  عام  املقدم  املتحدة  الأمم  يف  فل�سطني  دولة  بع�سوية  العرتاف 
معار�سة �سديدة للتوجه الفل�سطيني، واعتربت الإدارة الأمريكية املوقف الفل�سطيني حتديًا 
و�سغطت  الفل�سطينية،  بالدولة  العرتاف  طلب  اإ�سقاط  على  الأمن  جمل�س  يف  وعملت  لها، 
الفل�سطيني على  على الدول الأع�ساء يف جمل�س الأمن واأ�سقطت الطلب، ومل يح�سل الطلب 
عبا�س  حممود  الرئي�س  توجه  ومع  الطلب،  ومناق�سة  لقبول  وال�رشورية  اللزمة  الأ�سوات 
كان  ع�سو،  غري  فل�سطينية  بدولة  مطالبًا  املتحدة  للأمم  العامة  للجمعية  2012م،  عام 
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ل�سالح  الت�سويت  من  لتحذيرها  الأوروبية  الدول  اإىل  ر�سمية  ر�سالة  “اأوباما” اإر�ساله  رد 
الطلب الفل�سطيني.واأعلن عرب وزيرة خارجيته “كلينتون” بوجوب اإعادة النظر يف العلقات 
الدبلوما�سية مع الفل�سطينيني وقطع كافة امل�ساعدات املالية عن ال�سعب الفل�سطيني، ووقف 
الدعم املايل الأمريكي للأمم املتحدة وانتهاج �سيا�سة ال�سغط لعرقلة عقد جل�سة الت�سويت 

للجمعية العامة، وهو ما مل تنجح فيه الوليات املتحدة )عبدالرحمن، 2013( .
ويف يناير 2012م �سدرت وثيقة مهمة من البيت الأبي�س تتحدث عن حتول يف �سلم 
البا�سفيك  حو�س  اإىل  واأوروبا  الأو�سط  ال�رشق  من  الأمريكية،  املتحدة  الوليات  اأولويات 
واآ�سيا، ب�سبب تناق�س تهديدات امل�سالح الأمريكية يف تلك املنطقتني، ف�سًل عن تناق�س 
م�سدر  رو�سيا  جانب  اإىل  ال�سني  اأ�سبحت  حيث  باآ�سيا،  باملقارنة  لهما  الن�سبية  الأهمية 
التهديد الرئي�سي للوليات املتحدة الأمريكية وبدخول الوليات املتحدة الأمريكية يف مو�سم 
النتخابات الرئا�سية نهاية العام 2012م دخلت عملية ال�سلم الفل�سطينية الإ�رشائيلية يف 
حالة من اجلمود �ساحبها تو�سع ا�ستيطاين كبري يف ال�سفة الغربية والقد�س، لتغيري معامل 

الواقع على الأر�س )مطاوع، 2013: 41( .
وقد ف�سل الرئي�س اأوباما خلل وليته الأوىل 2009م – 2013م، من حتقيق خطوات 
على طريق الت�سوية واحلل، ومغادرة مبعوثه جورج ميت�سيل خائبًا، ب�سبب �سيا�سات تل اأبيب 
العدوانية التو�سعية الحتللية، والتي تتحمل الوليات املتحدة امل�سوؤولية الأوىل عن رعاية 
الحتلل الإ�رشائيلي ودعمه، وحمايته من العقوبات كما جرى جلنوب اإفريقيا، وكما يقول 
ال�سحايف الإ�رشائيلي التقدمي جدعون ليفي املعادي للحتلل وللتو�سع ولل�ستيطان، يف 
مقالته يف هاآرت�س يف 26 فرباير 2014م تعليقًا على ف�سل املفاو�سات يف ولية اأوباما 
الأوىل: »اإذا اأراد جون كريي النجاح يف جهوده، عليه اإقناع رئي�سه اأوًل ب�رشورة التو�سل اإىل 
ت�سوية عادلة، مما يتطلب من الرئي�س الأمريكي اأن ي�سلك �سلوكًا خمتلفًا، وهو اأن يفر�س على 
اأمامها اأحد اخليارين:  اإنهاء الحتلل، ويكفيه متلقًا حلكومة نتنياهو، واأن ي�سع  اإ�رشائيل 
اإما ا�ستمرار الحتلل، واإما ا�ستمرار امل�ساعدة الأمريكية لها، ويخل�س اإىل اأن الحتلل داء 

تاريخي ما كان يوجد اأو ي�ستمر دون دعم الوليات املتحدة« )جدعون، 2014( .
حتى بعد جناح الرئي�س الأمريكي وو�سوله اإىل �سدة احلكم يف وليته الثانية، و�سعف 
اخلارجية  وزير  كريي  جون  اأر�سل  فقد  الرئا�سة،  انتخابات  يف  عليه  الإ�رشائيلية  ال�سغوط 
تعديل  اأ�سا�س  على  2014م،  عام  نهاية  حتى  املفاو�سات  متديد  على  للعمل  الأمريكي 
ال�سيغة املتعلقة بيهودية »اإ�رشائيل«، وجعلها اأمراً مرتبطًا بالتفاق النهائي، وتعديل البند 
املتعلق بالقد�س والذي ين�س على اإقامة عا�سمة على جزء من القد�س ال�رشقية ولي�س يف كل 
القد�س ال�رشقية )Pipes: 2014( ، مما �سكل تراجعًا يف املوقف الأمريكي حتى عن �سيا�سات 
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الإدارات ال�سابقة بالرغم من انحيازها لإ�رشائيل، وات�سح اأن حر�س الوليات املتحدة على 
ا�ستمرار املفاو�سات هو للحيلولة دون قيام انتفا�سة فل�سطينية اأو اندلع ثورة فل�سطينية 
الأوىل �سيا�سة  الغربية وهو بالدرجة  ال�سفة  الأر�س يف  الإ�رشائيلية على  ال�سيا�سيات  �سد 
الروؤ�ساء  اإخل�سًا من  الأكرث  اإ�رشائيل  اأ�سدقاء  اأحد  الواقع  اأوباما يف  اإ�رشائيلية، مما جعل 

ال�سابقني )ب�سارة، 2013: 53( .

اخلامتة: 
امل�سالح  على  تقوم  علقة  عن  وليته  بداية  يف  حتدث  الذي  الرئي�س  اأن  جند  هكذا 
امل�سرتكة والحرتام املتبادل مع ال�رشق الأو�سط قائمة على احلوار بنهج اكرث واقعية واأقل 
انحيازاً، وتعهد بانهاء ال�رشاع العربى ال�رشائيلى، ات�سح من خلل �سيا�سته انحيازه الكامل 

جتاه اإ�رشائيل، وا�ستمر يف توفري الدعم بطرق خمتلفة لإ�رشائيل.
ابتزاز  حد  اإىل  وم�ساعدوه  اأوباما  و�سل  الت�سوية،  وعملية  املفاو�سات  جممل  ويف 
من  عليه  مفرو�س  هو  مبا  القبول  اأجل  من  وتهديده،  عبا�س  حممود  الفل�سطيني  الرئي�س 
ال�سا�سة الإ�رشائيليني، بل و�سل الأمر اإىل النحدار يف املطالب والإملءات مل ت�سل اإليه اأي 
من الإدارات ال�سابقة، كالنظر اإىل القد�س بو�سع دويل اأو اإ�رشاف دويل، وما قبل النتخابات 

منحها �سفة العا�سمة املوحدة والأبدية لإ�رشائيل.
�سواء  الأمريكية،  الإدارات  من  �سابقاتها  عن  الواقع  يف  تختلف  ل  اأوباما  اإدارة  اإن 
عك�س  اإدارته  موقف  جاء  وقد  لإ�رشائيل،  النحياز  يف  الدميقراطية  اأم  منها  اجلمهورية 
التوقعات التي كانت ت�سري اإىل اأنه �سيحدث تغيرياً جوهريًا يف ال�سيا�سة اخلارجية الأمريكية 
اإدارة  القاهرة.فموقف  وجامعة  اأنقرة  يف  خطابيه  بعد  وحتديداً  احلكم،  اأوباما  تويل  عقب 
كامل  ب�سكل  ومنحازة  منا�رشة  كانت  الفل�سطينية  الق�سية  جتاه  ودبلوما�سيته  اأوباما 

لإ�رشائيل، ويتجلى ذلك يف املواقف االآتية: 
اأيد مطلب ال�رشائيليني باعرتاف الفل�سطينيني بيهودية دولة اإ�رشائيل.. 1
عار�س حق العودة الفل�سطيني.. 2
رف�س ال�سغط على اإ�رشائيل، وجتنب احلديث عن الأر�س مقابل ال�سلم.. 3
الأمم . 4 من  قرار  اإ�سدار  وعار�س  ال�ستيطان،  وقف  على  نتنياهو  اإجبار  ي�ستطع  مل 

املتحدة ينتقد ال�ستيطان.
على . 5 للح�سول  املتحدة  للأمم  العامة  واجلمعية  الأمن  ملجل�س  التوجه  عار�س 

ع�سوية دولة فل�سطني يف الأمم املتحدة.
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اأيد اأن تكون القد�س املوحدة عا�سمة لدولة الكيان الإ�رشائيلي، واإن كان قد تراجع . 6
وتركها ملا �ستوؤول اإليه املفاو�سات بني الطرفني.

جماعات  وتاأثريات  الأمريكية،  املوؤ�س�سات  يف  القرار  �سنع  طبيعة  ذلك  يف  �ساهم 
ال�سغط، وحتديداً اللوبي ال�سهيوين �ساحب الأثر البارز على املوؤ�س�سات الر�سمية الأمريكية 
هذه  يف  اأوباما  للرئي�س  ال�سيا�سية  املناورة  من  حمدوداً  هام�سًا  اأوجد  مما  القرار،  �سانعة 
املوؤ�س�سات واملراكز، وعليه فل فائدة من التعويل على املوقف الأمريكي يف عملية ال�سلم، 
اإ�رشائيل  اأهداف  اإدارة ال�رشاع مبا يحقق  اإىل  الذي ي�سعى  الو�سيط الأمريكي  اأو على نزاهة 
من تغيري الواقع على الأر�س، اإن مل ي�ستطع احل�سول على توقيع القيادة الفل�سطينية على 
فائدة  فل  وبالتايل  الفل�سطيني،  لل�سعب  امل�رشوعة  احلقوق  يلبى  ل  باتفاق  ال�رشاع  اإنهاء 
تذكر من كل املحاولت يف فرتة اإدارة اوباما الثانية وجهود وزير خارجيته جون كريى، 
وعلى الفل�سطينيني البحث عن ا�سرتاتيجيات بديلة قادرة على فر�س واقع جديد �سواء يف 
ال�سفة  يف  الأر�س  من  تبقى  ما  لق�سم  الإ�رشائيلية  امل�ساريع  مواجهة  يف  اأو  املفاو�سات 
والقد�س، وفر�س واقع جديد جتد اإ�رشائيل الفر�سة متاحة لفر�سه يف ظل مفاو�سات تدور 

يف حلقة مفرغة، ت�سهل على الإ�رشائيليني ال�ستمرار يف تنفيذ خمططاتهم.
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