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إهداء
إلى والدي الغالي
إلى والدتي العزيزة
إلى زوجتي المخلصة
الى أبنائي وبناتي ،أخوتي وأخواتي
إلى شهداء واسرى وجرحى الثورة الف لسطينية

أهدي هذا العمل المتواضع


ت

ِ
ِ ِ
ِ
َِّ
َف َى َد َانا المَّوُ.
ي لَ ْوال أ ْ
الشكر لل ُس ْب َح َانوُ َوتعالى الذي َى َد َانا ليَ َذا َو َما ُكَّنا لَن ْيتَد َ
ُ

إنو لمف دواعي فخري أف أتوجو بالشكر العميؽ واالحتراـ الفائؽ إلى استاذي
الدكتور القدير  /زىير إبراىيم المصري لتفضمو باإلشراؼ عمى ىذه الدراسة،
واعطائي الكثير مف وقتو وجيده ،فجزاه الل عني كؿ خير ،والشكر موصوؿ
ألستاذي الكريميف المذيف تفضال بقبوؿ مناقشةَ ِ
ىذه الرسالة االستاذ الدكتور/
ّ

أسامة أبو نحل )مناقشاً داخمياً( ،والدكتور /خالد شعبان )مناقشاً خارجياً(  ،كما
أشكر كؿ مف ساىـ بإخراج ىذا العمؿ المتواضع.


ث

ممخص الدراسة
تناولت ىذه الدراسة العالقات األمريكية اإلسرائيمية وأثرىا عمى السياسة اإلسرائيمية تجاه عممية

التسوية في الفترة مف )  ،(ٕٓٔٙ-ٕٜٓٓحيث تطرقت في البداية إلى جذور ىذه العالقات منذ
تأسيس اسرائيؿ حتي نياية عيد الرئيس األمريكي السابؽ جورج بوش االبف  ،كما تطرقت الي

محددات العالقات األمريكية اإلسرائيمية المبنية عمى المصالح المشتركة ذات األبعاد االستراتيجية،

وتناولت الدراسة المواقؼ األمريكية مف المستجدات المتعمقة بإسرائيؿ في عيد الرئيس باراؾ اوباما مف
أىميا الموقؼ األمريكي مف السياسة اإلسرائيمية تجاه قطاع غزة ،والموقؼ األمريكي مف ق اررات األمـ

المتحدة المتعمقة بالقضية الفمسطينية  ،عالوة عمى ذلؾ الموقؼ اإلسرائيمي مف االتفاؽ النووي اإليراني،
وتناولت الدراسة مساعي إدارة أوباما لعممية التسوية ،والمعيقات التي واجيتيا ،وآثار العالقات

االمريكية اإلسرائيمية عمى السياسة اإلسرائيمية تجاه )المفاوضات والالجئيف والقدس واالستيطاف( ،

وأخي ار تناولت الدراسة تطور العالقات األمريكية اإلسرائيمية بعد إدارة أوباما ومستقبؿ ما يسمى صفقة
القرف.

اتبعت الدراسة منيجييف وىما  :المنيج التاريخي و المنيج الوصفي التحميمي  ،وتوصمت

الدراسة إلى عدد مف النتائج كاف أىميا :عجز إدارة أوباما عمى فرض حموؿ عممية لمقضية

الفمسطينية ،وعجزت أيضا عمى إرغاـ حكومة بنياميف نتنياىو عمى التجميد الشامؿ لالستيطاف،
وأثبتت إدارة أوباما أنيا ليست وسيطا نزييا قاد ار عمى صياغة توافقات متوازنة بيف الطرفيف الفمسطيني

و اإلسرائيمي تفضي إلى نتائج ممموسة ،وعمى الرغـ مف الخالؼ الظاىر بيف إدارة أوباما وحكومة
نتانياىو ال سيما بخصوص االستيطاف وتمرير قرار مجمس األمف رقـ ٖٖٕٗ واالتفاؽ النووي االيراني

،استمر الدعـ االقتصادي والعسكري األمريكي إلسرائيؿ ،وشيد عيد أوباما أكبر مساعدات عسكرية
اإلسرئيمية ،حيث رفعت المساعدات العسكرية
ا
إلسرئيؿ في تاريخ العالقات األميركية -
ا
وأمنية ومالية

مميارت دوالر سنويا.
ا
مميارت دوالر إلى 3.8
ا
إلسرائيؿ مف 3.1

وأوصت الدراسة بمجموعة مف التوصيات أىميا :التخمي عف الرعاية الحصرية لمواليات

المتحدة األمريكية لعممية التسوية بعد أف أثبتت عدـ نزاىتيا ،لذلؾ يجب أف تكوف الرعاية دولية لعممية

التسوية مبنية عمى القرارات الدولية وليس المزاج األمريكي ،و تحديد مرجعيات واضحة تستند إلى

الق اررات الدولية في أية مفاوضات مع الجانب اإلسرائيمي  ،فضالُ عف ضرورة ارتباط أية مفاوضات
بإطار زمني ممزـ ،كي ال تستمر إسرائيؿ بالمماطمة المدعومة أمريكيا.


ج

Abstract
This study dealt with the relationships between the United States of
America and Israel and their impact on Israeli policy toward settlement
process(2009-2016).

In the beginning, the study focused on the roots of these relations since

the establishment of Israel Until the end of George W. Bush term . The
study examined the internal and external determinants of American Israeli

relations, which are based on common interests with strategic dimensions,
The study addressed the American attitudes on developments related to

Israel during President Obama rule, Including the US position on Israel's
blockade of Gaza Strip, and the role of the U.S in the repeated attacks on
Gaza Strip and the American position towards the UN resolutions on the
Palestinian issue, as well as the Israeli attitude on the Iranian nuclear deal.
The study examined

the Obama administration's efforts in the

settlement process, and it highlighted the obstacles encountered and the
impact of US-Israeli relations on the settlement process, finally, the study

formulated the development of US-Israel relations after president Obama
and the future of deal of the century.

The study used two research methodology: historical approach and

analytical descriptive approach.

The study reached a number of results, most important of which were:

The Obama administration was unable to impose practical solutions on the
Palestinian issue, It also failed to force the Netanyahu government to freeze

the settlements, and the Obama administration has proved that it was not an

honest mediator capable of forging balanced consensus between the
Palestinian and Israeli, and despite the apparent disagreement between the

Obama administration and the Netanyahu government, especially with regard
to settlements, passage of UN Security Council Resolution 2334 and Iran's
nuclear agreement, American economic and military support for Israel

ح

continued. Obama's era had the largest military, security and financial aid to

Israel in the history of US-Israeli relations, rose military aid from $ 3.1 billion
to $ 3.8 billion a year.

The study formulated some recommendations, most important are: The

exclusive mediation of the United States of America must be abandoned

after it has proved to be dishonest, Therefore, the mediation must be
common, based on international resolutions rather than on the American
mood, and must identify clear references based on the resolutions of

international legitimacy in any negotiations with the Israeli side, and the

negotiations must be restricted to specific period, so that Israel could not
continue with American-backed procrastination.
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المقدمة:
حازت العالقات األمريكية اإلسرائيمية عمى اىتماـ اإلدارات األمريكية المتعاقبة ،حيث أكد
جميع رؤساء الواليات المتحدة عمى أىمية الدعـ والتعاوف االستراتيجي بيف البمديف ،وأكدوا جميعا عمى
ضماف امف إسرائيؿ وتفوقيا العسكري  ،وسار الرئيس أوباما عمى ىذا المسار مؤكدا عمى أىمية
التسوية السممية بيف الفمسطينييف واإلسرائيمييف  ،فبعد أياـ قميمة مف استالمو لسدة الحكـ عيف السيناتور
السابؽ جورج ميتشؿ مبعوثا خاصا لمسالـ في الشرؽ األوسط ،الذي صرح في نيساف /أبريؿ/
ٕٜٓٓعقب اجتماعو بالرئيس الجزائري عبد العزيز بوتفميقة في مستيؿ جولة لو في الشرؽ األوسط-
بأف الجيود التي تبذليا إدارة أوباما لتحقيؽ السالـ ترتكز عمى مبدأ قياـ دولتيف لمطرفيف ،وأف أي
اتفاؽ لمسالـ في المنطقة ال بد أف يمر عبر قياـ دولة فمسطينية مستقمة ،معتب ار أف تحقيؽ السالـ
الشامؿ يشكؿ إحدى المصالح القومية بالنسبة لبالده مثؿ ما ىو مصمحة لشعوب المنطقة ،لكف كاف
ىنالؾ عدة نقاط خالؼ بيف الحكومة اإلسرائيمية وادارة أوباما  ،أوليا الخالؼ عمى بناء المستوطنات
اإلسرائيمية في الضفة الغربية والقدس ،ففي عاـ ٕٓٔٓ وأثناء زيارة نائب الرئيس األمريكي جوف بيدف
لممنطقة ،أعمنت إسرائيؿ عف بناء ٓٓ ٔٙوحدة سكنية  ،وتعميقا عمى ىذه الحادثة صرحت وزيرة
الخارجية األمريكية ىيالري كمينتوف أف تحرؾ إسرائيؿ "سمبي لمغاية" لمعالقات بيف الواليات المتحدة
واسرائيؿ ومع ذلؾ كاف أوباما أوؿ رئيس لمواليات المتحدة قاـ بتزويد إسرائيؿ بالقنابؿ العنقودية .وفي
ظؿ عيد الرئيس أوباما ايضا ،ارتفع تمويؿ الواليات المتحدة العسكري إلسرائيؿ إلى  ٖ.ٛمميار دوالر
لممرة األولى في التاريخ .و تعيد أوباما بدعـ التفوؽ العسكري اإلسرائيمي في المنطقة ووصؼ والئو
مع إسرائيؿ بأنو "مقدس"  ،و وصؼ إييود باراؾ رئيس الوزراء االسرائيمي السابؽ دعـ أوباما إلسرائيؿ
بأنو عميؽ و ال مثيؿ لو واألكثر داعما في التاريخ ،مشي ار إلى أف أوباما فعؿ "أكثر مف أي شيء يمكف
أف أتذكره في الماضي( Feldman & Harel,2017).
في شباط  /فبراير ٕٔٔٓ ،استخدمت اإلدارة األمريكية حؽ النقض )الفيتو( ضد قرار لألمـ
المتحدة الذي أعمف المستوطنات اإلسرائيمية في الضفة الغربية غير قانونية ،مع تأكيد أوباما عمى أف
حؿ الدولت يف ىو وحده الذي يمكف أف يضمف مستقبؿ إسرائيؿ كديمقراطية ذات أغمبية ييودية  ،وانتقد
وزير الخارجية األمريكي جوف كيري بشدة إسرائيؿ وسياساتيا االستيطانية وفي كانوف األوؿ  /ديسمبر
 ،ٕٓٔٙامتنعت الواليات المتحدة عف التصويت ضد قرار مجمس األمف التابع لألمـ المتحدة رقـ
1

ٖٖٕٗ ،مما سمح لو بالمرور ،مما أدى الى انتقاد رئيس الوزراء اإلسرائيمي بنياميف نتنياىو بشدة
إجراءات اإلدارة األمريكية.
ىذه التناقضات في سياسة إدارة أوباما اتجاه إسرائيؿ تعطي ىذه الدراسة أىمية حيث عارضت
الواليات المتحدة األمريكية البناء االستيطاني ولـ تسمح بإدانتو في مجمس األمف  ،ثـ سمحت بتمرير
إدانتو في آخر أياـ إدارة أوباما.

مشكمة

الدراسة :تتمخص مشكمة الدراسة في وصؼ وتحميؿ العالقات األمريكية اإلسرائيمية في

عيد الرئيس األمريكي وأثر ىذه العالقات عمي السياسة اإلس ارئيمية تجاه عممية التسوية  ،حيث
إمتازت ىذه العالقات بالتوتر في معظـ األوقات وكاف الخالؼ واضح بيف اإلدارة األمريكية والحكومة
اإلسرائيمية في بعض القضايا ،لكنيا لـ تخرج عف المخطط االستراتيجي ببقاء التحالؼ األمريكي
اإلسرائيمي األقوى في العالـ ،وتحددت مشكمة الدراسة في التساؤؿ الرئيسي التالي:
ما تأثير العالقات األمريكية اإلسرائيمية في فترة حكم الرئيس أوباما عمى السياسة اإلسرائيمية تجاه
عممية التسوية؟
وانبثؽ عف التساؤؿ الرئيسي التساؤالت الفرعية التالية:
 ما الجذور التاريخية لمعالقات األمريكية االسرائيمية؟ ما محددات العالقات األمريكية اإلسرائيمية؟ ما ىو الموقؼ األمريكي بالقضايا المستجدة المتعمقة بإسرائيؿ في عيد الرئيس أوباما ؟ ما ىي مساعي إدارة أوباما تجاه عممية التسوية وما المعوقات التي واجيتيا إلنجازىا؟ ما تأثير العالقات األمريكية اإلسرائيمية عمى السياسة اإلسرائيمية تجاه )المفاوضات و االستيطافوالالجئيف والقدس(؟

أىداف الدراسة
تيدؼ ىذه الدراسة الى التالي:
2

 االطالع عمى الجذور التاريخية لمعالقات األمريكية اإلسرائيمية. التعرؼ عمى محددات العالقات األمريكية تجاه إسرائيؿ في عيد أوباما. التعرؼ عمى محددات العالقات اإلسرائيمية تجاه الواليات المتحدة األمريكية. االطالع عمى دور الموبي الصييوني في التأثير عمى صانعي القرار األمريكي . التعرؼ عمى نقاط االتفاؽ واالختالؼ بيف اإلدارة األمريكية واسرائيؿ تجاه عممية التسوية. االطالع عمى العوائؽ التي واجيت إدارة أوباما الستئناؼ المفاوضات الفمسطينية اإلسرائيمية. -التعرؼ عمى مساعي إدارة أوباما لموصوؿ الى تسوية سممية بيف الفمسطينييف واإلسرائيمييف.

أىمية الدراسة
أوال :األىمية العممية
 تساىـ ىذه الدراسة في إثراء المختصيف بالعالقات الدولية. تساعد الدراسة الميتميف في مجاؿ السياسة الخارجية األمريكية والباحثيف في الشأف اإلسرائيميوالفمسطيني.
 تفتح الدراسة آفاؽ لمباحثيف المختصيف بالعموـ السياسة والدولية لمزيد مف األبحاث عف الدوراألمريكي في مسيرة المفاوضات الفمسطينية اإلسرائيمية.
ثانيا :األىمية العممية
 -تساىـ الدراسة في اطالع المواطف الفمسطيني

عمى أثر العالقات األمريكية اإلسرائيمية عمى

القضية الفمسطينية .
 تضع الدراسة بيف يدي صانعي القرار الفمسطيني ال سيما المفاوضيف أثر العالقات األمريكيةاإلسرائيمية عمى عممية التسوية.
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حدود

الدراسة:

الحد الزماني :تقتصر الدراسة عمى فترة حكـ الرئيس األمريكي باراؾ أوباما مف بداية عاـ ٕٜٓٓ
لغاية نياية عاـ ٕٓٔٙ
الحد الموضوعي :تسعى الدراسة عمى التعرؼ عمى أثر العالقات األمريكية اإلسرائيمية عمى عممية
التسوية .
الحد المكاني :الواليات المتحدة األمريكية و إسرائيؿ.

منيجية

الدراسة:

سيعمد الباحث الستخداـ المنيج التاريخي ،حيث ستقوـ الدراسة بتتبع تطور العالقات األمريكية
– اإلسرائيمية خالؿ العقود الماضية  ،كما سيستخدـ الباحث المنيج الوصفي التحميمي ،حيث ستركز
الدراسة عمى معمومات دقيقة وكافية حوؿ موضوع البحث خالؿ الفترة الزمنية المحددة  ،وذلؾ
لمحصوؿ عمى نتائج عممية ،وتفسيرىا بطريقة عممية لموصوؿ إلى كيؼ أثرت العالقات األمريكية
اإلسرائيمية عمى السياسة اإلسرائيمية تجاه عممية التسوية .

مصطمحات الدراسة
ٔ -التسوية  :Appeasement -Settlementشاع استخداـ ىذه المصطمح مف قبؿ رئيس
الوزراء البريطاني نيفيؿ تشامبرليف في التعامؿ مع أدولؼ ىتمر في الفترة مابيف ٜٖٔٚ
و ٜٖٜٔعمى أنيا سياسة دبموماسية لتسوية الخالفات التي تؤدي إلى تجنب المجوء إلى
الصراع المسمح الذي سيكوف مكمفا و دموي وخطير)(kennedy,1983,861
ٕ -قضايا الوضع النيائي  : final status issuesأشار البند الخامس مف اتفاؽ المبادئ
بيف اسرائيؿ ومنظمة التحرير الفمسطينية الى أف مفاوضات الوضع النيائي تشمؿ قضايا
القدس ،الالجئيف ،المستوطنات ،الترتيبات األمنية والحدود ،العالقات والتعاوف مع جيراف
آخريف وقضايا أخرى ذات أىمية مشتركة  ،وذكر االتفاؽ أنو ستنطمؽ مفاوضات الوضع
النيائي في أقرب وقت ممكف ،عمى أال يتعدى ذلؾ بداية السنة الثالثة لمفترة االنتقالية بيف
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حكومة إسرائيؿ وممثمي الشعب الفمسطيني ،لكف لـ يتـ حتي ىذه المحظة االتفاؽ عمى أي مف
ىذه القضايا .
 -3ايباك(  American Israel Public Affairs Committee (AIPACىي لجنة
العالقات األميركية اإلسرائيمية وتعرؼ بالموبي الييودي تعد مف أقوى جماعات الضغط في
الواليات المتحدة وأكثرىا تأثي ار عمى الكونجرس تأسست عاـٖ٘ ٜٔتضـ جميع الطوائؼ
الييودية في الواليات المتحدة إضافة إلى أعضاء مف الحزبيف الديمقراطي والجميوري تقدر
ميزانيتيا بنحو ٓ ٚمميوف دوالر سنويا وليا مكاتب في معظـ الواليات ويموليا متبرعوف
أميركيوف تقدـ المنظمة دعما لممشرعيف األميركييف خالؿ االنتخابات التشريعية مقابؿ
الحصوؿ عمى دعميـ الحقا كما تقدـ الدعـ لمرؤساء األميركييف في تمرير برامجيـ أو ق ارراتيـ
في الكونجرس عبر الضغط عمى المشرعيف الذيف مولت حمالتيـ )الجزيرة .(ٕٓٔٛ،وىي
منظمة سياسية مرخصة وفؽ القانوف األمريكي ،وتنشط عمى عدة مستويات و لدييا تنظيـ
وىيكمية و دوائر مختمفة ،تعمؿ بشكؿ متكامؿ عمى تحقيؽ أىداؼ " ايباؾ " المتمثمة في دعـ
إسرائيؿ عبر التأثير في القرار السياسي األمريكي ،عبر التواصؿ  ،وبناء شبكة عالقات
الواسعة ،مع كؿ المؤسسات السياسة و االعالمية في الواليات المتحدة) .الكرنز(ٖٙ،ٕٓٔٚ،
ٗ -المجنة الرباعية : The Quartetىي لجنة دولية تأسست عاـ ٕٕٓٓ تضـ اربعة اطراؼ
ىي الواليات المتحدة االمريكية و روسيا واالتحاد االوروبي واالمـ المتحدة ميمتيا المساىمة
في التوسط في عممية السالـ الفمسطينية اإلسرائيمية ،ودعـ التنمية االقتصادية الفمسطينية
وبناء المؤسسات.
٘ -الشرق االوسط الكبير  Greater Middle Eastىو مصطمح سياسي  ،تـ تقديمو في
أوائؿ العقد األوؿ مف القرف الحالي ،و يشير إلى مجموعة مف البمداف المرتبطة ببعضيا
البعض والتي تمتد مف المغرب في الغرب وصوًال إلى باكستاف في الشرؽ ،حيث أطمقت
اإلدارة األمريكية المصطمح في إطار مشروع شامؿ يسعى إلى تشجيع اإلصالح السياسي
واالقتصادي واالجتماعي ،حسب تعبيرىا ،في المنطقة .أعمف عف نص المشروع في
آذار/مارس ٕٗٓٓ بعد أف طرحتو اإلدارة األمريكية عمى مجموعة الدوؿ الصناعية الثماني.
) (Perthes,2004,58لذلؾ  ،شاركت الواليات المتحدة في إثارة الصراعات بيف ىذه الدوؿ
المترابطة ثقافيا مف أجؿ تعزيز مصالحيا في المنطقة(Nazemroaya,2006 ).
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 -ٙالشرق االوسط الجديد : New Middle Eastتـ تقديـ مصطمح الشرؽ األوسط الجديد في
عاـ ٕٓٓٙـ عمى لساف وزيرة الخارجية األمريكية كوندولي از رايس ،و مبني عمى فكرة التفكيؾ
والعزؿ  ،واسقاط األنظمة  ،واعادة رسـ المنطقة مف جديد ،وقائـ عمى الصدامات الطائفية،
والتوترات العرقية ،واالختالفات القبمية والعنؼ الداخمي وغيرىا ،وجميعيا قائمة عمى برنامج
قديـ تـ طرحو مع التدخؿ البريطاني بالمنطقة والمعروؼ )فرؽ تسد( ،وقد جاءت دمقرطة
المنطقة كإحدى األدوات الضرورية الجديدة لمتدخؿ في الشرؽ األوسط الجديد)الجودر(ٕٓٔٛ،
 -ٚالربيع العربي  . Arab Springثورات الربيع العربي ،الثورات العربية ،الثورات الشعبية،
الربيع العربي ،الحراؾ الشعبي ىي مصطمحات تحمؿ نفس المعنى وأطمقت عمى حركات
االحتجاجات التي انطمقت ش اررتيا مع بدايات عاـ ٕٔٔٓ مف تونس ثـ امتدت إلى مصر
واليمف وليبيا والبحريف واألردف ثـ سوريا ووقعت في معظـ الدوؿ العربية ،وتميزت ىذه الثورات
بظيور ىتاؼ عربي أصبح شيي اًر في كؿ الدوؿ العربية "الشعب يريد إسقاط النظاـ" كما أف
مصطمح " الربيع " تـ نقمو مف تجارب ثورية واصالحية عالمية مختمفة في مسارتيا وحيثياتيا
مما حدث في عموـ الوطف العربي لكف مصطمح " الربيع العربي " انتشر في وسائؿ اإلعالـ
وأصبح متداوالً بشؾ واسع في وسائؿ اإلعالـ عربياً وعالمياً ).السواعير(ٔٚ،ٕٓٔٚ،
 -ٛلجنة غولدستون  :Goldstone Reportىي لجنة تقصي حقائؽ شكميا مجمس حقوؽ
اإلنساف التابع لألمـ المتحدة ،ترأسيا القاضي الجنوب أفريقي ريتشارد غولدستوف ،وميمة
المجنة كانت التحقيؽ في دعاوى ارتكاب جرائـ حرب في قطاع غزة  ،و نوقش التقرير في
كال مف الجيش
مجمس حقوؽ اإلنساف في تشريف أوؿ/أكتوبر  ،ٕٜٓٓوأشار التقرير إلى أف ً
اإلسرائيمي

والفصائؿ

المسمحة

الفمسطينية

حرب).غناـ(ٕٖٓٔ،ٖٔ٘،
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قد

ارتكبا

ما

يمكف

اعتباره

جرائـ

الدراسات السابقة:
أوال :الدراسات العربية
خميل ،أمينة محمد محمود( )9106العالقات األمريكية – اإلسرائيمية في فترة الرئيس
أوباما تجاه الشرق األوسط ( ،)9106-9119المركز الديمقراطي العربي.
تناولت ىذه الدراسة القضايا الخالفية بيف الواليات المتحدة واسرائيؿ التي حدثت في فترة الرئيس
األمريكي أوباما تجاه منطقة الشرؽ األوسط  ،ومف أىميا الممؼ النووي اإليراني واالزمة السورية
واالستيطاف اإلسرائيمي في األراضي الفمسطينية المحتمة  ،واستنتجت الباحثة أنو بالرغـ مف تمؾ
الدعـ األمريكي تجمّى منذ
الخالفات إال أف العالقات بيف أمريكا واسرائيؿ ىى عالقة وثيقة و أف ّ
عضوياً بيف الواليات
بأف ىناؾ ترابطاً
ّ
إعالف دولة إسرائيؿ وحتّى وقتنا الحاضر  ،وىذا يؤ ّكد القوؿ ّ

بأف دولة إسرائيؿ ىي إحدى
عبرت عنو بعض األوساط العر ّبية
ّ
المتّحدة واسرائيؿ  ،والّذي ّ
القومية ّ

أف الواليات المتحدة ىي إسرائيؿ ،واسرائيؿ ىي الواليات المتحدة  ،حيث إف
واليات البيت األبيض ،و ّ
معظـ المجموعات الييودية تنسى خالفاتيا ،وتحقؽ حالة مف شبو اإلجماع عندما يتعمؽ األمر

بإسرائيؿ وبالسياسة األميركية في الشرؽ األوسط.
الوزير ،أمل(")9104العالقات األمريكية اإلسرائيمية وأثرىا عمى القضية الفمسطينية- 9111
"9118رسالة ماجستير غير منشورة جامعة األزىر -غزة.
تناولت ىذه الدراسة العالقات األمريكية اإلسرائيمية وأثرىا عمى القضية الفمسطينية)ٕٓٓٓ-
 ،(ٕٓٓٛوخمصت الدراسة إلى مجموعة مف النتائج كاف أىميا اف العالقات السياسية األمريكية-
اإلسرائيمية ترتكز عمى المصالح المتبادلة  ،فالشرؽ األوسط يمثؿ منطقة استراتيجية لمسياسة الخارجية
األمريكية  ،وأكدت الدراسة أيضا عمى تغمغؿ الموبي الصييوني في القرار األمريكي ،وكما أوصت
الدراسة الى اآلتي:
إيجاد لوبي فمسطيني –عربي إسالمي لمممارسة الضغط عمى صانعي القرار داخؿ اإلدارة
األمريكية.
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العمؿ عمى االستفادة مف االعالـ العربي بشكؿ أفضؿ بيدؼ كشؼ ج ارئـ االحتالؿ بحؽ الشعب
الفمسطيني.
انجاز ممؼ المصالحة الفمسطينية بما يعزز موقؼ المفاوض الفمسطيني .
بن بمعيد ،شريف( ")9109ادارة اوباما وعممية السالم الفمسطينية االسرائيمية " 9109- 9118
رسالة ماجستير ،جامعة مولود معمري ،الجزائر.
ركزت ىذه الدراسة في البحث عف تأثير إدارة أوباما في العممية السممية بيف الفمسطينييف
واإلسرائيمييف مف خالؿ نسج عالقة تفاعمية بيف متغيري صناعة القرار األمريكي داخؿ إدارة أوباما،
وعممية السالـ في الشرؽ االوسط.
وتوصؿ الباحث إلى النتائج التالية:
ٔ-عدـ استناد صناعة القرار السياسي األمريكي الى مزاج شخص الرئيس أو أركاف إدارتو ،وانما
لرؤية الدولة و مؤسساتيا خدمة لمسياسات العامة األمريكية المرتكزة عمى الفكر الرأسمالي والضامنة
لمصالح القوى النافذة ،ممثمة في المركب الصناعي العسكري والشركات النفطية والموبي الصييوني.
ٕ -عجز إدارة أوباما عف فرض حموؿ عممية لمقضية الفمسطينية ،وأف موقفيا أقؿ صالبة وتقدما
مقارنة باإلدارات السابقة في مسائؿ الصراع األساسية

مثؿ  :إقامة الدولة الفمسطينية و وقؼ

االستيطاف .
ٖ -تأكيد إدارة أوباما أنيا ليست "وسيطا نزييا" قادر عمى صياغة توافقات متوازنة بيف الطرفيف
اإلسرائيمي والفمسطيني حيث عجزت عف اتخاذ موقؼ حازـ تجاه حكومة نتانياىو الرافضة لتجميد
االستيطاف.
ٗ -استمرار إدارة أوباما في الدعـ االستثنائي األمريكي إلسرائيؿ والذي ال تحظي بو أي دولة أخرى
في العالـ ،بفعؿ الدور الفعاؿ لموبي الصييوني الضاغط في واشنطف ،واألىمية االستراتيجية إلسرائيؿ
في المنطقة العربية بالنسبة لمواليات المتحدة .
٘ -تشكؿ الرفض اإلس ارئيمي لتجميد االستيطاف العقبة األساسية لمدور األمريكي لتحريؾ عممية
السالـ ،بحكـ التناقض الواضح بيف المستوطنات وتحقيؽ السالـ .
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ثانيا :الدراسات األجنبية
Garmo, Denise De(2016)" The U.S.-Israeli Strategic Alliance: How the
United States Is Contributing to a disappearing Palestine"., Southern
Ilinois University, USA.
تبحث ىذه الدراسة اآلثار المترتبة عمى التحالؼ االستراتيجي بيف الواليات المتحدة واسرائيؿ
عمى "حؿ الدولتيف" المقترح ،ىذا التحالؼ لو جذوره في القيـ المشتركة والتبادؿ لممصالح الوطنية ،ىذه
المصالح أنتجت تبادؿ المعمومات االستخبارية ونقؿ التكنولوجيا والمساعدات العسكرية بيف الواليات
المتحدة واسرائيؿ ،وأدت ىذه التبادالت إلى دعـ أمريكي واسع النطاؽ لعسكرة إسرائيؿ في وادي
األردف ،في ضوء المدى اآلخذ في التيديد الذي تتعرض لو إسرائيؿ مف جيرانيا ،والترابط المتزايد بيف
التحالؼ االستراتيجي بيف الواليات المتحدة واسرائيؿ  ،فميس مف المستغرب أف أصبح وادي األردف
موقعا لالنتشار العسكري المكثؼ .يصر اإلسرائيميوف عمى أف نير األردف يجب أف يكوف خط الدفاع
ً

األوؿ ضد التيديدات التي قد تنشأ في يوـ مف األياـ إلى الشرؽ مف النير ،ىذا التحالؼ االستراتيجي
بيف الواليات المتحدة واسرائيؿ الذي يعمؿ عمى دعـ الضـ المستمر لمضفة الغربية مع تقميؿ المحاوالت
المستقبمية لموصوؿ إلى "حؿ الدولتيف" المقترح.
Shabanah, Ghassan(2015) Obama's foreign policy towards Israel:
failure to use smart power, Aljazeera Centre for studies.
تناقش ىذه الدراسة السياسة الخارجية إلدارة أوباما تجاه إسرائيؿ ،حيث أشارت إلى أف الرئيس
أوباما فشؿ في استخداـ القوة الذكية بشكؿ فعاؿ إلنياء الصراع اإلسرائيمي الفمسطيني ،وبالتالي
تضاؤؿ مصداقية الواليات المتحدة ومكانتيا في جميع أنحاء العالـ .وعالوة عمى ذلؾ ،تجادؿ الدراسة
بأف الرئيس أوباما لـ يبذؿ جيدا يذكر لترجمة الرؤية في خطابو في القاىرة إلى استراتيجية متماسكة
إلنياء االحتالؿ ،وتجديد الصورة السيئة لمواليات المتحدة في العالميف العربي واإلسالمي .وبعد
الخطاب ،كانت التوقعات عالية جدا ،وكاف الكثيروف يأمموف في إحداث تغيير حقيقي في موقؼ
الواليات المتحدة تجاه الصراع اإلسرائيمي الفمسطيني .ومع ذلؾ ،فوجئت األغمبية بعد أف اختارت
اإلدارة االستقرار عمى حساب الديمقراطية ،لجأت إلى الخطاب بدال مف التغيير الحقيقي لحؿ الصراع
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اإلسرائيمي الفمسطيني .ولـ تتمكف إدارة أوباما مف الوقوؼ خمؼ التزاماتيا السياسية المتعمقة بمسألة
المستوطنات اإلسرائيمية في الضفة الغربية والقدس الشرقية؛ عندما اقترح مبعوثيا الخاص جورج ميتشؿ
ربط المساعدات االقتصادية بسموؾ إسرائيؿ في عممية السالـ ،تراجعت عندما رفضت الحكومة
اإلسرائيمية احتراـ اتفاقاتيا بشأف اإلفراج عف السجناء؛ ورفضت مطالب إسرائيؿ بالتصويت ضد عدة
ق اررات في األمـ المتحدة .ويعتقد الباحث أف االستخداـ الفعاؿ لمقوة الذكية كاف مف شأنو أف يساعد في
حؿ الصراع اإلسرائيمي الفمسطيني وفقا لمصالح األمف القومي األمريكي ،وساعد الواليات المتحدة عمى
الحفاظ عمى مكانتيا العالمية ومصداقيتيا في جميع أنحاء العالـ.

Shlaim,A.(2002) The United States and The Israeli-Palestinian
conflict.
ىدفت ىذه الدراسة إلى الكشؼ عف دور الواليات المتحدة في حؿ الصراع اإلسرائيمي
الفمسطيني .استخدمت الدراسة أسموب المنيج التاريخي التحميمي ،واظيرت النتائج أنو تـ إعادة توليد
جدولة أعماؿ السالـ التى تتجاوز أىداؼ األمف القومي وعمؿ حمالت بالخطوط الغريضة لتحقيؽ
رؤية أفضؿ لمعالـ ،وذلؾ عف طريؽ وجود نظاـ دولي قائـ عمى مبادئ عالمية مثؿ العدالة واألخالؽ،
أ ما بالنسبة لالئتالفات الدولية التي تشارؾ بالحروب فينالؾ برنامج سالـ الحدود لمحفاظ عمى التحالؼ
،و تبرير التضحيات التي يجب أف تتـ في سياؽ خوض الحرب ضد العدو .كما بينت الدراسة أف
سياسة الواليات المتحدة تجاه الصراع اإلسرائيمي الفمسطيني خالؿ العقد الماضي)ٔ (ٕٓٓٔ-ٜٜٔنتج
عنيا اف الجانبيف الفمسطيني واإلسرائيمي قادريف عمى حؿ الصراع فيما بينيما ،حيث قدمت الواليات
المتحدة الدعـ المالي و العسكري إلسرائيؿ ليعطييا ثقة في المضي قدما في عممية السالـ.
التعقيب عمى الدراسات السابقة:
ركزت الدراسات السابقة في معظميا عمى السياسة الخارجية األمريكية اتجاه إسرائيؿ او إحدى
قضايا الشرؽ األوسط وليس عمى العالقات األمريكية اإلسرائيمية ،ولـ تركز الدراسات السابقة عمى
الحقبة الثانية مف حكـ الرئيس األمريكي بارؾ اوباما التي شيدت مساعي حثيثة مف قبؿ وزير
الخارجية األمريكي جوف كيري الستئناؼ المفاوضات اإلسرائيمية الفمسطينية  ،وكاف فييا االختالؼ
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واضح بيف ادارة اوباما و الحكومة اإلسرائيمية في قضايا االستيطاف وق اررات األمـ المتحدة والممؼ
النووي اإليراني  ،ولـ تتناوؿ الدراسات السابقة مدى تأثير العالقات األمريكية اإلسرائيمية عمى الممفات
الرئيسية المتعمقة بعممية التسوية التي اىميا القدس و الالجئيف ،وكاف ىنالؾ اىماؿ مف الدراسات
السابقة حوؿ الموقؼ األمريكي مف السياسية اإلسرائيمية تجاه قطاع غزة والدور التي قامت بو لتعزيز
اإلنقساـ الفمسطيني ،ومف خالؿ العرض السابؽ لبعض الدراسات المرتبطة بموضوع الدراسة الحالية،
والتي تعمد الباحث أف تكوف حديثة ،ومرتبطة بموضوعات الدراسة ،نجد أف ىذه الدراسات قد تناولت
أحد متغيرات الدراسة المقترحة أو أحد جوانب العالقات األمريكية اإلسرائيمية ،في حيف أف الباحث
حاوؿ استقراء أثر ىذه العالقات عمى عممية التسوية وحقيقة دور إدارة أوباما عمى عممية التسوية
اإلسرائيمية الفمسطينية.
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الفصل الثاني
اإلطار التاريخي لمعالقات األمريكية اإلسرائيمية
المبحث األول :الموقؼ األمريكي مف تأسيس دولة إسرائيؿ ومدي دعميا لموجود الييودي في األراضي
الفمسطينية.
المبحث الثاني :تطور العالقات األمريكية اإلسرائيمية )االقتصادية – العسكرية -التكنولوجية( ما قبؿ
إدارة أوباما.
المبحث الثالث :المواقؼ األمريكية تجاه الحروب العربية اإلسرائيمية قبؿ إدارة أوباما.
المبحث الرابع :مساعي اإلدارات األميركية في عممية التسوية الفمسطينية اإلسرائيمية قبؿ إدارة الرئيس
أوباما.
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الفصل الثاني
اإلطار التاريخي لمعالقات األمريكية اإلسرائيمية
مقدمة:
بعد أف أرسى البريطانيوف األساس لموطف القومي الييودي مف خالؿ تصريح بمفور ،كانت الحركة
الصييونية في جميع أنحاء العالـ الغربي منشغمة بتعبئة الييود والمسيحييف مف أجؿ تحقيؽ حمميـ في
فمسطيف ،حيث كانت أنشطتيا في الواليات المتحدة مبنية عمى الدعـ الصييوني مف خالؿ النخبة
الحاكمة ،والكونجرس والرئاسة(Hussain,1991:41) .
لقد نجحت جيودىـ في الواليات المتحدة عندما أيد الرئيس األمريكي ولسوف تصريح بمفور الذي
اعتبر إنجا از عظيما مف قبؿ الحركة الصييونية ) . (Glick,1982:54ومنذ ذلؾ الحيف لـ تتوقؼ
الحركة الصييونية عمى التأثير عمى الرؤساء األمريكييف ،حيث اجتمعوا مع الرئيس األمريكي

وارف

ىاردينغ)  (Warren G. Hardingالذي أكد عمى عطفو وتأييده لمصييونية) The New York
Times,November 25,1921
نجح البريطانيوف في استمالة األمريكييف واقحاميـ في الحرب العالمية األولى إلى جانب
الحمفاء ،وحصوليـ عمى موافقة المسئوليف األمريكييف باالعتراؼ بفمسطيف وطناً قومياً لمييود ومنح
الييود مف األقطار كافة الحرية التامة باليجرة ،وأف يتمتع الييود بالحقوؽ الوطنية والسياسية والمدنية
كاممة وفؽ إقامتيـ في فمسطيف ،ويعطى عقد تأسيس لشركة ييودية تعنى بإعمار فمسطيف ) Manuel,
.(1949, 165
وافقت الواليات المتحدة عمى تصريح بمفور رسمياً وتشريعياً في ٖٓ حزيراف /يونيو ٕٕ ٜٔإذ
اتخذت الييئة التشريعية في الواليات المتحدة ،وىما مجمساً الشيوخ والنواب القرار المشترؾ التالي" :إف
مجمسي الشيوخ والنواب في الواليات المتحدة المنعقديف معاً تحبيذاً إلنشاء وطف قومي لمشعب الييودي
في فمسطيف ،يقرراف أف الواليات المتحدة تحبذ إنشاء وطف قومي لمشعب الييودي في فمسطيف.
")العويسي.(ٕٕٗ :ٜٜٕٔ ،
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المبحث األول:
الموقف األمريكي من تأسيس دولة إسرائيل

ومدى دعميا لموجود الييودي في األراضي الفمسطينية
الموقف األمريكي من فكرة تأسيس إسرائيل:
بدأ اىتماـ الواليات المتحدة بقضية فمسطيف والييود منذ عاـ ٗٔ ، ٜٔفي ذلؾ العاـ حصمت
الواليات المتحدة عمى سبعة امتيازات في التنقيب عف البتروؿ في منطقة النقب ،حيث اندلعت الحرب
بيف الحمفاء والدولة العثمانية ،وطمبت جمعية ييود فمسطيف مف القنصؿ األمريكي حماية الجالية
الييودية ،المقيمة في فمسطيف ).(Jansen,1970:9
في العاـ  ٜٔٔٛأكد الرئيس األمريكي وودرو ويمسوف في مبادئو األربعة عشر؛ أف لكؿ
شعب الحؽ في تقرير مصيره ونيؿ استقاللو ،باإلضافة إلى أنو أوؿ مف رحب بفكرة إقامة وطف قومي
لمييود في فمسطيف ،وىذا ما تعارض مع ما أعمنو فعميا مف حؽ الشعوب في تقرير مصيرىا؛ إال أف
ذلؾ كاف بشكؿ خفي وغير عمني )شراب (ٗ :ٜٔٚٙ ،ومع ذلؾ أرسؿ الرئيس األمريكي" وودرو
ويمسوف" عاـ  ٜٜٔٔلجنة )كينج كرايف (The King- Crane Commission،لتقصي الحقائؽ في
فمسطيف ،ولمعرفة توجيات السكاف الذيف كاف جميـ مف الفمسطينييف؛ "حيث إف عدد الييود لـ يتجاوز
ير ختاميا يوصي بمنح الفمسطينييف حقيـ في
في تمؾ الفترة)ٓٔ (%مف السكاف ،وأصدرت المجنة تقر اً
تقرير مصيرىـ دوف وصاية مف أحد" ).(Howard,1963
إف ىذا التقرير أبعد عف التداوؿ في األوساط السياسية ولـ يكشؼ النقاب عنو حينيا؛ ألف
الواليات المتحدة خشيت مما سيحدثو ىذا التقرير مف تأثير في مداوالت مؤتمر باريس لمسالـ عاـ
ٜٜٔٔ؛ حيث إف التقرير أشار بصراحة إلى "رغبة الفمسطينييف في االستقالؿ ،ومعارضتيـ بؿ
ومعاداتيـ لمحركة الصييونية" )دابميوليش.(ٖ٘ :ٕٓٓ٘ ،
اعترؼ القادة الصياينة بدور الواليات المتحدة في إصدار تصريح "بمفور" ،حيث يشير
ديفيد بف غوريوف أوؿ رئيس وزراء لدولة إسرائيؿ ،إلى دور الييودية األمريكية في استصدار ىذا
التصريح بقولو" :إف الواليات المتحدة األمريكية لعبت دو اًر حاسماً في الحرب العالمية األولى وكاف
لمييودية األمريكية دورىا في صدور تصريح "بمفور")كنعاف.(ٕٗ :ٕٓٓ٘ ،
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ثـ بدأت األمور تتجو نحو التبني األمريكي الكامؿ لممشروع الصييوني في فمسطيف مف آيار
/مايو ٕٗ" ،ٜٔبعد انعقاد مؤتمر "بالتيمور" ) (Paltimorفي مدينة نيويورؾ ،والذي توثقت فيو
العرى بيف الواليات المتحدة والحركة الصييونية ،وأصدر المؤتمر عدة ق اررات منيا :معارضة الكتاب
األبيض لعاـ  ،ٜٖٜٔوتأليؼ لواء عسكري ييودي" ،وىجرة غير محددة إلى فمسطيف تحت سيطرة
الوكالة الييودية واشرافيا ،وشيد العاـ ٖٗ ،ٜٔإصدار سمسمة مف الق اررات والبيانات لصالح ىجرة غير
محددة ،وتأسيس كياف لمييود "كومنولث" في فمسطيف)شريؼ ،(٘ٓٓ :ٕٖٓٓ ،وفي تشريف أوؿ
)أكتوبر( ٗٗ ،ٜٔأكد الرئيس "فرانمكيف روزفمت ) (Franklin D. Roosevelt 1933-1945في
رسالة إلى مؤتمر عقدتو الحركة الصييونية في الواليات المتحدة  ،التزاـ حزبو بتحقيؽ األىداؼ
الصييونية ،وىذا تناغـ بيف ما صرح بو "روزفمت" ،وما خططت لو الحركة الصييونية ،بحيث يتجاىؿ
وجود قومية وىوية فمسطينية في سياستو نحو فمسطيف).(Margaret, 1973: 93
إعالن تأسيس دولة إسرائيل والدور األمريكي:
بدأت العالقة المباشرة والواضحة بيف الواليات المتحدة واسرائيؿ ،عندما مارست الواليات المتحدة
ضغوطا قوية عمى بريطانيا ،لعرض مشروع تقسيـ فمسطيف عمى الجمعية العامة لألمـ المتحدة عاـ
 1947فقد كاف ينبغي أف تعرض المسألة عمى مجمس األمف طبقا لميثاؽ األمـ المتحدة ،وليس عمى
الجمعية العمومية ،نظ ار لخطورة المشروع الذي يمس وحدة أراضي بمد معرض لمتقسيـ القسري رغما
عف أنؼ أصحابو األصمييف )خضر.(ٖٕ :ٕٓٓ٘ ،
ولكف الواليات المتحدة لـ تكف راغبة بعرض المشروع عمى مجمس األمف لتخوفيا مف فشمو،
باستخداـ أحد أعضاء المجمس حؽ النقض "الفيتو" ،فقد كانت الواليات المتحدة إذا شعرت أف مشروعا
قد يواجو صعوبات في مجمس األمف تقوـ بعرضو عمى الجمعية العامة ،نظ ار ألف ثمثي أعضائيا مف
الكتمة التي تتزعميا أو التي تقع في دائرة نفوذىا .لذلؾ اتخذت الواليات المتحدة مف األمـ المتحدة في
ذلؾ الوقت أداة لتمرير مشاريعيا االستراتيجية في السياسة الدولية )أبو جابر.(ٖٕٜ :ٜٜٔٛ ،
فعند طرح قرار التقسيـ لمتصويت أماـ الجمعية العامة في ٕ٘ تشريف الثاني /نوفمبر  ٜٔٗٚلـ
يحصؿ مشروع تقسيـ فمسطيف عمى ثمثي األصوات المطموبة إلق ارره ،لذلؾ استخدمت الدبموماسية
األمريكية كؿ وسائؿ الضغط عمى عدة دوؿ في األمـ المتحدة ،وال غرابة في ذلؾ فقد كانت مصالح
الواليات المتحدة تقتضي أف تسعى لمحموؿ محؿ بريطانيا وفرنسا في المشرؽ ،وتبحث عف دولة تكوف
15

قادرة عمى حماية مصالحيا النفطية ىناؾ ،وكانت الواليات المتحدة آنذاؾ الدولة األقوى في العالـ،
والدولة التي تستطيع بما تممؾ مف ماؿ و ضغط أف تؤثر عمى العدد األكبر مف أعضاء األمـ المتحدة
وتدفعيـ إلى اتخاذ الق اررات التي تتالءـ وسياستيا .ثـ إف خصميا األكبر االتحاد السوفيتي كاف آنذاؾ
بالنسبة لمقضية الفمسطينية وتقسيـ فمسطيف عمى وفاؽ تاـ مع مخططاتيا )الموسوعة الفمسطينية،
ٓ.(ٖٔ :ٜٜٔ
ومف الجدير بالذكر؛ أنو لوال دعـ الواليات المتحدة لقرار التقسيـ لما تـ التصويت عميو ،فقد
عارض مندوبا ىايتي وسياـ )تايالند( وليبيريا والفمبيف قرار التقسيـ ،ولكف الضغط األمريكي أرغـ تمؾ
الدوؿ عمى التصويت لصالح القرار في ) (ٕٜتشريف ثاف )نوفمبر(  ،ٜٔٗٚوكاف لمواليات المتحدة
الدور الرائد في إصدار ىذا القرار الذي أعقبو في آيار )مايو(  ٜٔٗٛإعالف قياـ دولة إسرائيؿ،
واعتراؼ فوري وسريع بيا مف قبؿ الواليات المتحدة.(Smith, 1992: 144) .
وفي الوقت الذي رفض فيو العرب والفمسطينيوف قرار التقسيـ جممة وتفصيال ،أعمف زعيـ
الحركة الصييونية "ديفد بف غوريوف" يوـ الرابع عشر مف آيار  /مايو  ٜٔٗٛأماـ أعضاء المجمس
القومي الييودي في "تؿ أبيب" عف قياـ دولة إسرائيؿ في نفس اليوـ الذي أكممت فيو القوات البريطانية
انسحابيا مف فمسطيف )عبد الرحمف .(ٖٓ :ٜٔٛٚ ،وازداد ضغط المنظمات الصييونية في الواليات
المتحدة عمى الرئيس األمريكي "ىاري تروماف" لدعـ ومساندة مطامح الييود في فمسطيف  .فقد كاف
كالرؾ كميفورد ،وديفيد نايمز  ،وىما مف أشد الييود حماسا في الدفاع عف المصالح الييودية ،وقد
تمثمت ميمتيما األساسية باستخداـ ورقة االنتخابات األمريكية لتقديـ الدعـ األمريكي الالمحدود لقياـ
دولة إسرائيؿ .وبعد إحدى عشرة دقيقة مف اإلعالف عف قياـ دولة إسرائيؿ ،أعمف البيت األبيض
األمريكي اعترافو بيا .فقد أعمف تروماف عف التزامو الكامؿ بضماف بقاء دولة إسرائيؿ ،ودعميا.
"ومساندتيا والحفاظ عمى أمنيا )شديد.(ٚٗ :ٜٔٛ٘ ،
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المبحث الثاني
تطور العالقات االمريكية اإلسرائيمية (االقتصادية-العسكرية-التكنولوجية)ما قبل إدارة
الرئيس أوباما.
الدعم األمريكي إلسرائيل في المجال االقتصادي
بالرغـ مف أف الحكومة األمريكية قد اعترفت بدولة إسرائيؿ منذ المحظة األولى إلعالف نشوئيا
في ٘ٔآذار/مايو  ،ٜٔٗٛإال أف الدعـ المالي الرسمي األمريكي إلسرائيؿ لـ يظير بشكؿ مباشر إال
عاـ ٔ٘) ٜٔعبدالخالؽ ،(ٕٜٛ :ٜٖٔٛ ،لذا ظمت المساعدات الحكومة األمريكية إلسرائيؿ متواضعة
لمغاية لفترة طويمة ،حيث كانت تصؿ إلى نحو 100-60مميوف دوالر سنوياً في المتوسط ،وبنسبة
 %2.1مف إجمالي المساعدات الرسمية األمريكية خالؿ الفترة مفٔ٘ ٜٔإلى ٓ ،ٜٔٚوكانت القفزة
الكبرى في المعدؿ السنوي لممساعدات مع بداية عاـ ٔ ٜٔٚوحتى عاـ ٖ ،ٜٔٚحيث بمغ متوسطيا
ما بيف  600 – 480مميوف دوالر سنوياً ،لكف المساعدات الرسمية األمريكية إلسرائيؿ عادت وارتفعت
مرة أخرى منذ عاـ  ،1974حيث بمغ متوسطيا السنوي نحو 2257مميوف دوالر ،بنسبة راوحت بيف
20إلى  %25مف إجمالي المساعدات الرسمية األمريكية لك ّؿ دوؿ العالـ )مرسي.(ٜٚ :ٜٖٔٛ ،
وبعد تأسيس إسرائيؿ ،أقبمت رؤوس األمواؿ األمريكية عمييا ،خالؿ عشر سنوات مف عاـ
ٕ٘ ٜٔحتى عاـ ٕ ،ٜٔٙوزادت رؤوس األمواؿ األجنبية المستثمرة في إسرائيؿ ٖ ٗ-مرات ،بينما
زادت االستثمارات األمريكية فييا أكثر مف  ٛمرات )أبو ىيؼ .(ٕٖٔ :ٜٔٚ٘ ،وقبؿ حرب يونيو
 ،ٜٔٙٚبمغت قيمة االستثمارات األمريكية في إسرائيؿ مميار دوالر ،وأصبح رأس الماؿ األمريكي
عندئذ يمثؿ ٓ %ٙمف مجموع االستثمارات األجنبية في إسرائيؿ ،حيث كاف نمو ٕٓٓ شركة أمريكية
تشكؿ شبكة كاممة مف الفروع والوكاالت في جميع أنحاء االقتصاد اإلسرائيمي ،وكاف أىميا شركة
)امباؿ( لتصنيع البتروؿ والغاز ،والتي شاركت في تأسيس بنؾ التنمية الصناعية اإلسرائيمي األمريكي،
بيدؼ تمويؿ المشروعات الصناعية واالستثمارات طويمة األمد )فيمدماف.(ٙٛ :ٜٜٔٙ ،
في البداية كاف الغرض مف الدعـ المالي الخارجي ىو تشجيع اليجرة إلى إسرائيؿ
واستيعاب المياجريف إلييا وتطوير اقتصادىا الصناعي والزراعي .باإلضافة لمواجية قرار الجامعة
العربية بمقاطعة إسرائيؿ ،وفرض حصار اقتصادي واجتماعي عمييا ،حيث سارعت الدوؿ الرأسمالية
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الكبرى بدعـ إسرائيؿ بالتعويضات األلمانية والمعونات األمريكية واألسمحة الفرنسية ،وعقد االتفاقيات
التجارية الثنائية وتقديـ القروض واليبات في صورة مبيعات "سندات إسرائيؿ" وقروض بنؾ التصدير
واالستيراد األمريكي وقروض فائض الحاصالت الزراعية األمريكية ،وتشجيع االستثمارات الخاصة
المباشرة ،عندئذ تمكنت إسرائيؿ مف اجتياز مرحمة التأسيس وتطوير الزراعة والصناعات الغذائية
)النقيب.(ٔ٘ :ٜٜٔ٘ ،
وفي الستينياتُ ،رِّكز عمى تطوير الصناعة  ،وتدفقت األمواؿ األمريكية لتطوير اقتصاد إسرائيؿ

وتسميحيا ،وارتفعت بدرجة طفيفة أىمية القطاع الصناعي ،بينما انخفضت أىمية الزراعة في توليد
الدخؿ القومي وارتفع المحتوى المستورد لمكونات اإلنتاج ،وطواؿ واحد وعشريف عاماً مف  ٜٔٗٛإلى
 ،ٜٔٙٛبمغ فائض االستيراد نحو 5.7مميارات دوالر)كاطو.(ٜٖ :ٕٖٓٓ ،
وبعد حرب  ٜٔٙٚأصبحت الواليات المتحدة ة ىي المصدر الرئيسي لألمواؿ األجنبية عمى
اختالؼ أشكاليا مف تبرعات وقروض واستثمارات ،فالمساعدات األمريكية التي قدمت إلسرائيؿ خالؿ
السنوات الخمس األولى التي تمت العدواف قد تجاوزت ضعؼ ما قدمتو الواليات المتحدة مف مساعدات
أي
عامي  ٜٜٔٙو ْٕ ٜٔٚ
مماثمة طيمة العشريف عاماً السابقة )أبو ىيؼ ،(ٖٔ٘ :ٜٔٚ٘ ،وفيما بيف َ
أي ما يزيد عمى
خالؿ ٗ سنوات حصمت إسرائيؿ مف الواليات المتحدة عمى  ٙ .ٖٜٔٙمميوف دوالرْ ،

ما تمقتو منيا طواؿ العشريف عاماً مف  ٜٜٔٗإلى عاـ  ،ٜٔٙٛالذي بمغ  ٗ .ٖٕٔٚمميوف دوالر
)مطر.(ٜ٘ :ٜٜٔ٘ ،
و وصؿ حجـ تبرعات الييود األمريكييف إلسرائيؿ منذ عاـ  ٜٔٗٛوحتى بداية عاـ ٘ ٜٔٚإلى
معت تبرعات طوارئ بمغت ٘ ٔٚمميوف
أكثر مف ٔٔ مميار دوالر ،والالفت أنو خالؿ حرب ُ ٜٔٙٚج َ

دوالر في يوـ واحد .كما جمعت منظمة "سندات إسرائيؿ" منذ نشوء إسرائيؿ وحتى عاـ ٔ ٜٔٚمبمغ
ٓ ٜٔٛمميوف دوالر وتباع السندات بأجؿ يراوح بيف ٓٔ و٘ٔ سنة بفائدة تبمغ ٗ ،%ولصاحب السند
أف يطمب الدفع عند االستحقاؽ بالميرة اإلسرائيمية لغرض االستثمار أو السياحة داخؿ إسرائيؿ ،وتقدر
المبيعات األمريكية مف سندات إسرائيؿ بنحو ٓ %ٚمف مبيعاتيا في العالـ )كيمدماف.(ٜٙ :ٜٕٔٚ ،
كانت تبرعات المنظمات الصييونية األمريكية تزيد عادة مف المساعدات الحكومية
األمريكية إلسرائيؿ ،ويقدـ التبرعات الخاصة كبار الرأسمالييف ،حيث تفرض ضريبة عمى دخوليـ
لمصمحة إسرائيؿ ،كذلؾ فإف ىذه التبرعات تشكؿ مع حصيمة سندات إسرائيؿ التي تباع في الواليات
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المتحدة  ،وسيمة مالئمة إلخفاء الحجـ الحقيقي لممساعدة األمريكية إلسرائيؿ ) & Ben-Porath
.(Yoram, 1986: 39
في العاـ ٖ ،ٜٔٚتمقت إسرائيؿ ٕٔ ٜمميوف دوالر منحة مباشرة مف الواليات المتحدة ،
خالؼ المساعدات التي بمغت ٕ ٛ .ٜٗمميوف دوالر ،وفي عاـ ٗ ٜٔٚبمغت المنح المباشرة ٜٓٚ
مميوف دوالر ،فمقد استأنفت الواليات المتحدة مساعدتيا الضخمة إلسرائيؿ بيدؼ تحويؿ موازيف القوى
لمصمحتيا ،وفي السنوات التي تمت حرب أكتوبر ،أصبحت اليبات والقروض الميسرة مف الواليات
المتحدة إلسرائيؿ تتراوح بيف مميار ونصؼ مميار دوالر سنوياً )ىالؿ.(ٜٔ :ٜٜٔ٘ ،
في الحادي عشر مف حزيراف/يونيو ٘ ،ٜٔٛوقع الرئيس األمريكي دونالد ريجاف عمى اتفاقية
التجارة الحرة مع إسرائيؿ وىي األولى مف نوعيا التي تعقدىا الواليات المتحدة مع دولة أجنبية ،وبدأ
البمديف ،كما ألغيت الرسوـ الجمركية عمى ك ّؿ التجارة
تنفيذ االتفاقية فور تبادؿ وثائقيا الرسمية بيف َ

بينيما منذ األوؿ مف أيموؿ/سبتمبر ٘ ،ٜٔٛوما إف جاء عاـ ٘ ٜٜٔحتى كانت كؿ أصناؼ
الصادرات وتجارة الخدمات المتبادلة بينيما معفاة بالكامؿ مف التعرفة الجمركية ،وأصبحت العالقات
التجارية بيف البمديف مبنية عمى األسس نفسيا التي تبنى عمييا التجارة بيف واليتَي كاليفورنيا وشيكاغو
أي دولتَيف في العالـ )فيمدماف:ٜٜٔٙ ،
وىي أسس اندماجية ليس ليا مثيؿ في التبادالت التجارية بيف ّ

.(ٕٛ

وحققت إسرائيؿ ،بموجب ىذه االتفاقية ،ثورة في االقتصاد اإلسرائيمي عامة وفي الصادرات
خاصة ،ىذا وتُ َع ّد التجارة الخارجية إلسرائيؿ مف أىـ عناصر االقتصاد اإلسرائيمي وتشكؿ نصؼ

اإلنتاج الصناعي تقريباً ،كما رفعت قدرتيا التصديرية في مجاالت التكنولوجيا العالية مثؿ أنظمة
الطاقة الشمسية وأجيزة الديزؿ والتصوير باألشعة ،بما وفر فرصاً جديدة لمعماؿ الميرة منيا ،باإلضافة
إلى ذلؾ فإف القوة الشرائية األمريكية ذات الحجـ األسطوري والمقدرة بنحو ثالثة آالؼ بميوف دوالر
أصبحت متاحة لممنتجات اإلسرائيمية مف دوف رسوـ جمركية وقيود غير جمركية ،مما حسف مف قدرة
ىذه المنتجات عمى المنافسة )أبو النمؿ.(ٔٓٗ :ٕٓٓٗ ،
كما أتاحت االتفاقية إلسرائيؿ االشتراؾ في المشروعات المشتركة مع الواليات المتحدة في كافة
المجاالت المدنية والعسكرية باإلضافة إلى تجارة الخدمات ،مما أدى إلى

تسييؿ عممية نقؿ

التكنولوجيا إلى إسرائيؿ وتوطينيا فييا ،واتاحة الفرصة ليا لمواصمة التركيز عمى الصناعات ذات
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التقنية العالية التي ال تتطمب وفرة في العمالة مثؿ الصناعات اإللكترونية والكيماوية والتسميحية ،كما
صحب تنفيذ ىذه المشروعات التكنولوجية المشتركة تدفقات استثمارية أمريكية كبيرة ،وتبادؿ كثيؼ في
الخبرات التقنية واألبحاث )كاطو.(٘ٙ :ٕٖٓٓ ،
و منذ العاـ ٘ ٜٔٛحدث تغير في كافة المساعدات العسكرية واالقتصادية ،حيث أصبحت
تعطى في شكؿ منح وألغيت القروض وبمغ حجـ المساعدات األمريكية إلسرائيؿ خالؿ ىذه الفترة
 4.16مميوف دوالر ،منيا مساعدات عسكرية في شكؿ منح  9.85مميوف دوالر بنسبة  %53مف
إجمالي المساعدات ،عالوة عمى منح اقتصادية بقيمة  4.74مميوف دوالر تمثؿ نسبة  %46مف
إجمالي المساعدات )النقيب.(ٗ٘ :ٜٜٔ٘ ،
لذا فالمساعدات األمريكية في ىذه الفترة وصؿ إلى  3.6مميار دوالر سنوياً منيا نحو 1800
مميوف دوالر سنوياً مساعدات عسكرية و 1200مميوف دوالر مساعدات اقتصادية كمّيا في شكؿ منح،
كما تضمنت المساعدات األمريكية بنوداً أخرى مثؿ المنح لتوطيف المياجريف الييود والمنح
عامي  1985وُ 1986دعـ االقتصاد اإلسرائيمي بنظاـ مستقر ،جاء
لممستشفيات والمدارس ،وفي َ
نتيجة وضع برنامج مف أجؿ تطوير االقتصاد اإلسرائيمي والنيوض بو )مطر.(ٕٔٓ :ٜٜٔ٘ ،

وفي الفترة مف  1990إلى  1993وفي ضوء ما ط أر مف متغيرات عمى الساحتَيف العالمية
واإلقميمية ،مثؿ حرب الخميج الثانية وتفكؾ االتحاد السوفيتي وعمميات التفاوض بيف العرب واسرائيؿ
في ضوء مؤتمر مدريد لمسالـ عاـ  1991حدث تغير كبير في العالقات اإلسرائيمية األمريكية ،وقد
أدت ىذه المتغيرات إلى حدوث انفراج أمريكي – روسي ،وتعزيز عممية خفض السالح ،وتحرير
الكويت وحصار العراؽ وبدء المفاوضات األمريكية – الفمسطينية ،والمفاوضات الفمسطينية –
اإلسرائيمية )فيمدماف.(ٖٕ :ٜٜٔٙ ،
وعمى الرغـ مف ىذه المتغيرات إال أف واشنطف استمرت في مواصمة التعاوف االستراتيجي مع
إسرائيؿ ،عمى الرغـ مف انتياء الحرب الباردة واالتجاه نحو خفض التسمح العالمي ،كما اتجيت
الواليات المتحدة إلى تفعيؿ التفاوض بيف إسرائيؿ ومنظمة التحرير الفمسطينية لمبدء في إيجاد حؿ
لممشكمة الفمسطينية ،وقد وافؽ ذلؾ اتجاه الواليات المتحدة نحو الضغط عمى الدوؿ العربية إلنياء
المقاطعة مع إسرائيؿ ).(Sharaby, 2002: 25
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بمغت المساعدات األمريكية إلسرائيؿ في الفترة مف  1994إلى  1999نحو  3.1مميار دوالر
سنوياً منيا  1800مميوف دوالر مساعدات عسكرية بنسبة نحو  ،%60و1200مميوف دوالر مساعدات
اقتصادية بنسبة نحو  ،%20ىذا باإلضافة إلى منح لتوطيف المياجريف الييود والتي بمغت نحو 80
مميوف دوالر سنوي .وفي عاـ  ،1996قُ ِّدـ دعـ إلسرائيؿ لمواجية اإلرىاب ،بمغت قيمتو  100مميوف
عامي  1996و1997ـ )كاطو.(ٖٙ :ٕٖٓٓ ،
دوالر مقسمة عمى َ
ولـ تشمؿ المساعدات العسكرية المشروعات العسكرية التي تسيـ فييا الواليات المتحدة لدعـ
إسرائيؿ مثؿ مشروع إنتاج الصاروخ المضاد لمصواريخ نظاـ "أرو" والذي حصمت منو إسرائيؿ عمى
منح قدرىا  628مميوف دوالر منذ عاـ  ،1996مف أجؿ دعـ القدرات الدفاعية اإلسرائيمية ) Sharaby,
 .(2002: 27وفي عاـ  ،1998قدمت إسرائيؿ مقترحات لإلدارة األمريكية لتقميؿ اعتماد اقتصادىا
عمى المساعدات االقتصادية األمريكية مف خالؿ اتفاقية وقعت مع حكومة اإلدارة األمريكية ،والتي
تنص عمى تخفيض المساعدات االقتصادية التي تصؿ إلى مميار و 200مميوف دوالر بنسبة 120
مميوف دوالر ك ّؿ عاـ ،بحيث يمكف أف تتقمص تماماً خالؿ عشر سنوات ،باإلضافة إلى تحويؿ نصؼ
ىذا المبمغ السنوي ) 60مميوف دوالر( ،مف أصؿ ) (120مميوف دوالر إلى المساعدات العسكرية مف
أجؿ تأميف المطالب العسكرية لتوفير األمف اإلسرائيمي ).(Peter et al. , 2009: 497
إف إسرائيؿ حصمت عمى مدار العقود الماضية عمى أكبر نسبة مساعدات أمريكية تحصؿ
عمييا دولة في العالـ ،فالمساعدات االقتصادية تمنح مباشرة لمحكومة اإلسرائيمية ،حيث ال تخضع لنظـ
المساعدات األمريكية لباقي الدوؿ ،كما تحصؿ إسرائيؿ منذ بداية العاـ المالي عمى ك ّؿ مخصصاتيا
وال تج أز عمى أربع مرات كما يحدث مع باقي الدوؿ )أبو النمؿ.(ٜٚ :ٕٓٓٗ ،
وبسبب االنتفاضة الفمسطينية باألراضي المحتمة وما سببتو مف خسائر كبيرة لالقتصاد
اإلسرائيمي ،فقد طالبت إسرائيؿ في كانوف األوؿ/ديسمبر  ،2002اإلدارة األمريكية بمنحيا ٗ مميارات
دوالر منحة ال ترد لدعـ االقتصاد اإلسرائيمي ،عالوة عمى قرض تضمنو اإلدارة األمريكية تصؿ قيمتو
إلى نحو  12مميار دوالر .وىذا بالطبع سيؤدي إلى استعاضة إسرائيؿ مف خسائرىا ويدعـ مف
اقتصادىا )أييـ.(ٖٙ :ٕٜٓٓ ،
في عاـ  2003تمقت إسرائيؿ  9مميارات دوالر مف ضمانات القروض عمى مدى ثالث سنوات
بغرض االنعاش االقتصادي .وذكر القانوف الذي يجيز الضمانات إنيا يمكف استخداميا فقط داخؿ
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حدود إسرائيؿ قبؿ  5حزيراف/يونيو  .1967وخفضت و ازرة الخارجية االمريكية في وقت الحؽ قروض
السنة المالية  2003بما يقرب مف  290مميوف دوالر ،ألف إسرائيؿ استمرت في بناء المستوطنات في
األراضي المحتمة وغيرىا مف اإلجراءات .أما في السنة المالية  2005خفضت األمواؿ المتاحة بما
يقرب مف 800مميوف دوالر ،ولـ تقترض إسرائيؿ أي أمواؿ منذ ذلؾ العاـ )النقيب والمقسوـ:ٕٓٔ٘ ،
.(ٙٛ
الدعم األمريكي إلسرائيل في المجال العسكري قبل عيد أوباما
ابتداء مف عاـ  ،1971عندما قفزت القروض
تصاعدت المعونات الرسمية األمريكية إلسرائيؿ
ً

العسكرية األمريكية مف  85مميوف دوالر في عاـ  1969إلى  545مميوف دوالر عاـ )1971عبد
الخالؽ.(ٕٛٙ :ٜٖٔٛ ،

وفي عيد الرئيس ريتشارد نيكسوف وعمى الرغـ مف أنو لـ يكف مديناً بنجاحو ألصوات الييود،
أما الرئيس جيرالد فورد فقد كاف مف أوائؿ النواب الذيف طالبوا
إال أنو أرسؿ  50طائرة فانتوـ إلسرائيؿّ .
إسرائيؿ في عاـ  1970بعدـ االنسحاب مف أية أر ٍ
اض عربية محتمة ،وكاف مف أج أر الرؤساء في
حضور حفالت الجباية الصييونية لألمواؿ إلسرائيؿ ،كما سجؿ أرقاماً قياسية في الدعـ والمواقؼ
المنحازة إلسرائيؿ ،وأوؿ مف سمح إسرائيؿ بطائرات أؼ ٘ٔ ،و أؼ ، ٔٙوصواريخ بيرشنج القادرة عمى
حمؿ رؤوس نووية )مرسي.(ٕٔٓ :ٜٖٔٛ ،
حصمت إسرائيؿ بعد حرب  1973عمى مساعدات قدرىا  2646.35مميوف دوالر لتمويؿ شراء
األسمحة منيا مميار ونصؼ المميار دوالر في شكؿ منحة عسكرية ،وعمى  982.7مميوف دوالر
قروض عسكرية ،والباقي منح اقتصادية ،وظمت تخصص مبمغاً منيا مماثالً لتمويؿ مشتريات األسمحة
)صقر.(ٖٙ :ٜٔٚ٘ ،
أما في عيد الرئيس ريجاف زاد الدعـ األمريكي إلسرائيؿ بعد توقيع اتفاقية السالـ مع مصر،
إلى جانب زيادة االعتماد عمييا في المنطقة نتيجة سوء العالقات األمريكية اإليرانية .كما استخدمت
إسرائيؿ في ميمة طرؼ ثالث لتسويؽ السالح األمريكي إليراف "قضية إيراف جيت" بيدؼ تحقيؽ توازف
بينيا وبيف العراؽ ،وبما يحقؽ استمرار الحرب وزيادة خسائر الطرفيف العراقي واإليراني )ىالؿ،
٘.(ٗٔ :ٜٜٔ
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إف التحالؼ الرسمي الموثؽ ما بيف الواليات المتحدة واسرائيؿ جاء في عيد الرئيس ريجاف
،حيث وقعت العديد مف االتفاقيات كانت أوالىا عاـ  ،1981والتي عدلت عاـ  1983بميزات أكثر
إلسرائيؿ في مجاؿ تبادؿ المعمومات وتعميؽ الصناعات العسكرية اإلسرائيمية ،وامداد إسرائيؿ
بتكنولوجيا حديثة وخصوصا في مجاؿ الميزر .ثـ كاف اتفاؽ عاـ ٗ ،ٜٔٛلمتعاوف في مجاؿ الطب
العسكري – والتخطيط األمني المشترؾ والتدريبات المشتركة في البحر المتوسط وفي صحراء النقب
)أييـ.(ٕ٘ :ٕٜٓٓ ،
كما وقعت اتفاقية عاـ  ،ٜٔٛٙوعدت نقمة ىائمة إلسرائيؿ ،حيث أتاحت ليا ىذه االتفاقية
المشاركة الرسمية في مبادرة الدفاع االستراتيجي األمريكي ،والذي كاف يعرؼ ببرنامج حرب النجوـ
والذي تطور فيما بعد ذلؾ ليعرؼ باسـ الدرع الصاروخي ،أو نظاـ الدفاعي االستراتيجي وىو برنامج
يجمع ميزات تدمير الصواريخ الباليستية التي تنطمؽ مف أراضي معادية ،إلى جانب حرب المعمومات
فيما يخص تدمير األقمار الصناعية المضادة لمصواريخ األمريكية ).(Peter et al. , 2009: 511
أما اتفاقية عاـ  ،1987فقد أتاحت االتفاؽ عمى مجاالت البحث والتطوير والتبادؿ العممي
واليندسي ،عالوة عمى االستخبارات وعقود اصالح وصيانة معدات الناتو وحؽ استئجار إسرائيؿ
ألسمحة أمريكية والحصوؿ عمى فائض المعدات دوف مقابؿ ،وزيادة االمتيازات لمدخوؿ في قطاع
المناقصات األمريكية ،وفي نياية عاـ  ،1998طمبت إسرائيؿ مميا اًر و 200مميوف دوالر ،دعماً
إضافياً مف أجؿ بناء معسكرات لقواتيا العسكرية التي أعيد تمركزىا خارج األراضي الفمسطينية
المحتمة ،طبقاً لالتفاقية التي وقعت بيذا الشأف في  23تشريف األوؿ/أكتوبر  1998والتي أطمؽ عمييا
اسـ "واي بالنتيشف" ).(Sharaby, 2002: 39
وتطبيقاً التفاؽ عاـ  ،1998حصمت إسرائيؿ ،في عاـ  ،1999عمى مميار و 80ألؼ دوالر
مساعدات اقتصادية ومميار و 860مميوف دوالر ،ىي مساعدات عسكرية .والواقع أف  %26مف
المساعدات العسكرية األمريكية تتسمميا إسرائيؿ لدعـ قدراتيا العسكرية في مجاؿ صناعاتيا العسكرية
أما النسبة الباقية وقدرىا  %74فتنفؽ داخؿ الواليات المتحدة لمتعاوف المشترؾ مف أجؿ
وتطويرىا؛ ّ

دعـ اآللة العسكرية اإلسرائيمية )كاطو.(ٜٛ :ٕٖٓٓ ،

وخالؿ عاـ  ،2000حصمت إسرائيؿ عمى مساعدات عسكرية قدرىا مميار  940ألؼ دوالر
قسمت عمى مرحمتَيف خالؿ العاـ :مميار و 370ألؼ دوالر مع بداية العاـ ،و  550مميوف دوالر خالؿ
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منتصؼ العاـ .كما حصمت إسرائيؿ عمى منحة إضافية خالؿ عاـ  2000بإجمالي مميار و200
مميوف دوالر ليصبح إجمالي المساعدات العسكرية و  4129.1مميوف دوالر .وخالؿ عاـ ،2001
وصؿ حجـ المساعدات العسكرية األمريكية إلسرائيؿ إلى مميار و 981مميوف دوالر ،عالوة عمى 840
مميوف دوالر مساعدات اقتصادية )أبو النمؿ.(ٕٜٔ :ٕٓٓٗ ،
بدأت إسرائيؿ بالحصوؿ منذ عاـ  2006عمى مساعدات إضافية ،خاصة تحت عنواف التعاوف
في التطوير العسكري ،وخصوصاً في مجاؿ االعتراض الصاروخي ،حيث تفيد اإلحصاءات الرقمية
بأف إسرائيؿ حصمت خالؿ ىذه الفترة عمى ما قيمتو  3.2مميار دوالر لتطوير ثالث منظومات
اعتراض صاروخي لممديات القصيرة )القبة الفوالذية( والمتوسطة )العصا السحرية( والبعيدة )حيتس(.
ولممفارقة ،فإف قيمة المساعدات لتطوير القبة الفوالذية  200مميوف دوالر فقط .كذلؾ تحتفظ الواليات
المتحدة في إسرائيؿ بمخازف ضخمة تحتوي عمى ذخيرة وأسمحة وآليات عسكرية بقيمة نحو مميار
دوالر ،تتبع لقيادة أوروبا في الجيش األميركي .وقد وقع الجيشاف اإلسرائيمي واألميركي اتفاقاً يتيح
لألوؿ فتح ىذه المخازف واستخداـ موجوداتيا عند الحاجة ،وىذا ما حصؿ فعالً إباف حرب تموز/يوليو
) 2006النقيب والمقسوـ.(ٕٔٔ :ٕٓٔ٘ ،
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المبحث الثالث:
المواقف األمريكية تجاه الحروب اإلسرائيمية قبل إدارة أوباما

كاف قرار التقسيـ الش اررة التي أدت إلى اندالع حرب عاـ  ،1948فمنذ البداية أدركت الحركة
الصييونية ومعيا القوى االستعمارية الداعمة ليا وعمى رأسيا بريطانيا أف ىذا القرار ال يمكف أف ينفذ
إال بالقوة )الفي ،(ٔٓ :ٕٓٔٔ ،حيث كانت الخطوة األولى ىي إعالف الحكومة البريطانية انسحابيا
مف فمسطيف في منتصؼ آيار/مايو  ٜٔٗٛتاركة أكداس األسمحة والذخائر تقع في يد العصابات
الصييونية ،وسممت كذلؾ السمطات االنجميزية قبؿ انسحابيا ميناء حيفا ويافا لمعصابات الصييونية
في أبريؿ  ٜٔٗٛـ .واستقدمت الحركة الصييونية مف الدوؿ األوروبية ومف الواليات المتحدة اآلالؼ
مف المرتزقة ،ووصؿ خمسة آالؼ جندي "كدفعة أولى" مف الواليات المتحدة وحدىا إلى فمسطيف،
والتحقت بالياجناة) .قاسـ.(ٕ٘ٛ :ٜٜٜٔ ،
كما استندت قيادة القوات الصييونية إلى ضباط أمريكييف ممف شاركوا في الحرب العالمية
الثانية ،مع العمـ أف الحكومة األمريكية كانت تؤكد ،وتكرر تأكيدىا ،أنيا تقؼ عمى الحياد مف الصراع
العربي الصييوني في فمسطيف ،كذلؾ استقدمت طياريف مف أوروبا وأمريكا ،األمر الذي جعؿ لدى
إسرائيؿ بعد أياـ مف إنشائيا سالح طيراف تبمغ قوتو أربعيف طائرة لـ تمبث أف ارتفع عددىا بعد أشير
قميمة إلى أكثر مف مائة طائرة حربية )القوزي.(ٜٜ :ٜٜٔٔ ،

أوال :الموقف األمريكي من حرب 0948
بالرغـ مف الجيد الكبير الذي بذلتو الواليات المتحدة لتمرير قرار التقسيـ ،إال أنيا بعد فترة
تراجعت عف ىذا المشروع بسبب صعوبة تنفيذه ،واقترحت وضع فمسطيف تحت الوصاية ،ولكف ىذا
االقتراح لـ يقبمو الزعماء الصياينة الذيف كانوا يعدوف العدة إلعالف قياـ دولة إسرائيؿ بمجرد انتياء
االنتداب البريطاني عمييا في٘ٔ آيار/مايو  .ٜٔٗٛوعندما أعمف عف قياـ دولة إسرائيؿ ،كاف تروماف
أوؿ رئيس في العالـ يسارع في االعتراؼ بيا )بعد عشر دقائؽ مف إعالنيا( ،عمى الرغـ مف نصيحة
مستشاريو بالتريث في األمر )الجراد .(ٗٙ :ٕٓٓٚ ،كما أنو قاـ بتصرؼ يخالؼ كؿ المبادئ
الدبموماسية المعروفة ،عندما اعترؼ بدولة إسرائيؿ قبؿ أف تطمبو رسمياً وقبؿ انتياء االنتداب
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البريطاني بعشر ساعات .ولـ يقؼ تأييد تروماف لمحركة الصييونية عند ىذا الحد ،بؿ إنو استطاع أف
يحؿ أصعب مشكمة مرت بيا الدولة الوليدة .فعندما دخمت سبع جيوش عربية أرض فمسطيف في ٘ٔ
آيار/مايو  ، ٜٔٗٛواستطاعت تحرير كثير مف األراضي الفمسطينية ،وضيقت الخناؽ عمى الجيش
اإلسرائيمي ،بحيث أصبح في وضع حرج .وىنا أحس تروماف بأف القتاؿ الدائر في فمسطيف يسير
لصالح الجيوش العربية ،وأصبح قمقاً عمى مصير الدولة التي عمؿ عمى إنشائيا عمى أرض العرب،
فمارس ضغوطاً مباشرة عمى المندوبيف في مجمس األمف لمحصوؿ عمى قرار بوقؼ القتاؿ بأية طريقة
يمكف التوصؿ إلييا )الطويؿ.(ٔٓٔ :ٕٓٔٔ ،
وبناء عمى اقتراح
وبعد مناقشات ومشاورات ومالحقات وضغوط مف الرئيس تروماف شخصياً،
ً

المندوب البريطاني ،وفى  ٕٜآيار /مايو  ٜٔٗٛأقر مجمس األمف الدولي الموافقة عمى وقؼ القتاؿ
في فمسطيف بموجب ىدنة يتـ االتفاؽ عمييا عف طريؽ وسيط دولي ،وقد تـ تعييف الكونت برنادوت
وسيطاً دولياً ،حيث استطاع التوصؿ إلى اتفاؽ لميدنة لمدة أربعة أسابيع .ونصت اتفاقية اليدنة األولى
عمى أف يحتفظ كؿ طرؼ بالمكاف المتواجدة فيو قواتو ،وال يحؽ ألي طرؼ استغالؿ اليدنة والحصوؿ
عمى مكاسب عسكرية ،سواء باحتالؿ األراضي أـ بجمب اإلمدادات .ولكف إسرائيؿ لـ تمتزـ بذلؾ،
وعممت عمى جمب مزيد مف المتطوعيف واألسمحة مف الخارج بمساعدة سرية مف الواليات المتحدة
وبريطانيا ،في الوقت الذي فرض حظر عمى تصدير األسمحة لمدوؿ العربية )جورج و دوغالس،
ٗ. (ٕٛ :ٜٜٔ
وىكذا لعب تروماف دو اًر ميماً في حماية إسرائيؿ عند والدتيا ،مف خالؿ اليدنة التي فرضيا
عمى الدوؿ العربية؛ وليذا يرى بعضيـ أف موافقة الدوؿ العربية عمى اليدنة كانت خطوة متسرعة وغير
محسوبة ،وربما جاءت رضوخاً لضغوط خارجية؛ ألف العصابات الصييونية كانت في وضع صعب،
وقد عبر مناحيـ بيغف في مذكراتو ،عف استغرابو وتعجبو لقبوؿ الدوؿ العربية لميدنة بالرغـ مف أف
الموقؼ كاف في صالحيا ،كما أف موشى دياف ،الذي كاف مف كبار الياغانا اإلسرائيمي في ذلؾ
الوقت ،قاؿ ":كانت اليدنة بالنسبة لنا كأنيا قطرة ندى قادمة مف السماء" )النتشة.(ٕٗٗ :ٜٔٛٙ ،
وقبؿ انتياء فترة اليدنة األولى اقترح الوسيط الدولي برنادوت ،أف تجدد اليدنة إلى أجؿ غير
محدود ،ووافقت الدوؿ العربية عمى اليدنة الجديدة في  ٔٚتموز /يوليو  ، ٜٔٗٛولكف إسرائيؿ لـ
تمتزـ باليدنة الجديدة ،حيث احتمت مزيداً مف األراضي الفمسطينية وشردت مزيداً مف السكاف .وبعدىا
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أجبرت الدوؿ العربية عمى الدخوؿ في مفاوضات مع إسرائيؿ لعقد ىدنة دائمة ،حيث وقعت الدوؿ
العربية كالً عمى انفراد معاىدات لميدنة مع إسرائيؿ في جزيرة رودس في عاـ .ٜٜٔٗوتكمف أىمية
اتفاقات اليدنة لدولة إسرائيؿ في أنيا حصمت عف طريقيا عمى مكاسب عديدة ،فقد حصمت إسرائيؿ
عمى مزيد مف األراضي العربية ،وأتاحت ليا فترة مف االستقرار كانت بأمس الحاجة إليو ،لبناء مرافؽ
الدولة الجديدة وجمب مزيد مف المياجريف ،واستطاعت إسرائيؿ في ىذه الفترة أف تحقؽ تفوقاً عسكرياً
عمى الدوؿ العربية" .ومع انتياء المواجية األولى بيف العرب واإلسرائيمييف عاـ  ،ٜٔٗٛفرض الجيش
المصري إدارتو الفعمية المدنية والعسكرية عمى قطاع غزة ،بينما سيطرت األردف عمى مفاصؿ الحياة
السياسية واالقتصادية واإلدارية في الضفة الغربية بما فييا القدس الشرقية )عبد الرحمف:ٜٔٛٚ ،
ٖٓ(.
ثانيا :الموقف األمريكي في حرب 1956
بعد تأميـ قناة السويس مف قبؿ الرئيس المصري جماؿ عبد الناصر ،أرسؿ الرئيس األمريكي
آيزنياور ،وزير خارجيتو داالس في  1أغسطس /آب  1956إلى لندف لمتشاور لدعوة إنجمت ار وفرنسا
لمتفاوض مع مصر ،وعدـ استعماؿ القوة المباشرة التي كاف يفترضيا رئيس الوزراء البريطاني إيدف
لمرئيس آيزنياور .وقد وافؽ داالس عمى استخداـ القوة كحؿ نيائي إذا فشمت كؿ الجيود األخرى
)(Silverburg, 1970: 534
دفعت الواليات المتحدة باتجاه بعثات الوساطة ،وباتجاه البحث عف حؿ داخؿ مجمس األمف وفي
أروقة األمـ المتحد ة .ويوـ العدواف لـ تكف الواليات المتحدة تعتقد أف الجيود السممية قد وصمت فعمياً
إلى طريؽ مسدود ،إذ أنيا لـ تكف قد استشيرت في العدواف .لذلؾ أعمف الناطؽ بمساف البيت األبيض
عشية إعالف اإلنذار البريطاني الفرنسي الشيير ) 29تشريف أوؿ /أكتوبر (1956أف الرئيس قد عمـ
باألمر عبر التقارير الصحفية وأف الواليات المتحدة ألزمت نفسيا بمساعدة ضحايا العدواف في الشرؽ
األوسط ودعا المتحدث الصحفي إلى عقد جمسة طارئة في الصباح لمجمس األمف الدولي ) Terry,
.(1973: 130
رفضت إدارة آيزنياور ،كؿ االقتراحات والعروض التي قدميا االتحاد السوفيتي لوقؼ العدواف
الثالثي ،وكانت حجة اإلدارة األمريكية ،أنيا ليست مع أي حؿ يتـ خارج نطاؽ األمـ المتحدة ،لكف في
الحقيقة أف الموقؼ األمريكي برمتو ،ييدؼ إلى إبعاد االتحاد السوفيتي عف المنطقة ،والى وراثة النفوذ
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البريطاني الفرنسي ،فقد بعث الرئيس الروسي بولغانيف برسالة إلى آيزنياور ،يقترح فييا تشكيؿ قوة
سوفيتية أمريكية مشتركة لوقؼ التدخؿ البريطاني الفرنسي ،لكف الرئيس األمريكي رفض االقتراح ألنو
يتعارض مع ميثاؽ األمـ المتحدة )أبو بكر(ٕٔٓ :ٜٔٛٚ ،
بدأت بعد العدواف ،التحركات داخؿ األمـ المتحدة الستصدار ق اررات بوقؼ القتاؿ إذ بدأت
مجموعة الدوؿ األفروآسيوية والدوؿ االشتراكية تدرس تقديـ اقتراح لمجمعية العامة ،بفرض عقوبات
عمى إسرائيؿ إذا رفضت االنسحاب غير المشروط  ،لكف عارضت الواليات المتحدة ذلؾ وحاولت
إقناع جماؿ عبد الناصر بالموافقة عمى وضع قوات دولية في غزة ومضائؽ تيراف ،لكف عبد ناصر
حاوؿ أف يقوـ بمناورة في الموضوع ،كما رفض بف غوريوف مسألة االنسحاب ) Silverburg, 1970:
.(537
طرحت الواليات المتحدة عمى الجمعية العامة مشروعاً في  2شباط /فبراير  1957ينص عمى
انسحاب إسرائيمي شامؿ إلى حدود ىدنة  1949ـ ،وعمى السماح بدخوؿ قوات األمـ المتحدة ،حيث
بعث الرئيس آيزنياور برسالة لدافيد بف غوريوف ،جاء فييا" :إنؾ تعرؼ أف حكومتنا تقدر عالياً روابط
الصداقة معكـ وتريد ليا االستمرار لتطوير )األمة( اإلسرائيمية .إف أي استمرار في تجاىؿ حكـ
المجموعة الدولية ،سيقود إلى إجراءات مف جانب ىذه الدوؿ ،مما سيؤذي فعمياً عالقتكـ مع دوؿ كثيرة"
)ربايعة.(ٜٔٓ :ٜٔٛٚ ،
ورغـ ذلؾ رفض بف غوريوف في رسالة جوابية لمرئيس االنسحاب المقترح ) Silverburg,
 ،(1970: 538بعدىا ق أر الرئيس إيزنياور إنذاره الشيير عمى الشعب في ٕٓ فبراير/شباط  ٜٔ٘ٚـ
وجاء فيو "أطالب إسرائيؿ باالنسحاب ،كما أنني أعارض فرض أية شروط لالنسحاب ،ألنو إذا سمح
باستخداـ القوة لفرض أية شروط ،فإف ىذا يزعزع أسس إقامة المؤسسة العالمية  . .إف مف حؽ
إسرائيؿ أف تتأكد مف وقؼ الغارات عمى أراضييا مف قطاع غزة ،ومف حريتيا في المرور عبر
الممرات ،لكف ىذا يجب أف ال يكوف شرطاً مسبقا لالنسحاب" )ممؼ وثائؽ فمسطيف.(ٕٜٔٓ :ٜٜٔٙ ،
وىكذا عرض الرئيس في خطاب عمني ،حرية مرور إسرائيؿ عبر المضائؽ وحقيا في التأكد
مف أف الغارات ستتوقؼ عمى أراضييا )وىذا تـ بوضع قوات طوارئ دولية في غزة( لكنو كاف حاسماً
فيما يتعمؽ بضرورة االنسحاب ،عندىا سارعت إسرائيؿ بإرساؿ أبا إيباف )سياسي ودبموماسي إسرائيمي(
إلجراء محادثات مع داالس ،حيث توصؿ الرجالف التفاؽ حوؿ االنسحاب ،في  ٕٛشباط /فبراير
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 ، ٜٔ٘ٚأذاعتو جولدا مائير وزيرة خارجية إسرائيؿ آنذاؾ ،وفي األمـ المتحد ة ،وبموجب االتفاؽ
تعتبر إسرائيؿ أف منعيا مف حؽ العبور مف ممرات تيراف والعقبة ،يعتبر بمثابة إعالف حرب ليا
بموجب حؽ الدفاع عف النفس .وبالنسبة لقطاع غزة فيجب عمى القوات الدولية ،أف تمنع اليجمات
الفدائية عمى إسرائيؿ مف ىناؾ  .وفي النياية تـ االنسحاب في آذار/مارس مف ذلؾ العاـ )جولدا
مائير ،ب .ت.(ٕٕٗ :
لذا يعد العدواف الثالثي عمى مصر عاـ  ،1956والدور الذي لعبتو الواليات المتحدة فيو
نجاحاً مضافاً لسياسة التغمغؿ األمريكية في المنطقة عمى كؿ األصعدة ،بظيورىا كقوة عظمى معادية
لالحتالؿ واخفائيا لتبنييا ورعايتيا الكاممة والمستدامة لممشرع الصييوني منذ بدايتو .فقد انتيى العدواف
وتـ االنسحاب الثالثي مف مصر ،بعد إنذار سوفيتي عنيؼ ،وبعد مطالبة أمريكية باالنسحاب ،وبعد
تسوية سياسية تـ فييا حصوؿ إسرائيؿ عمى مكسبيف ىما :حرية المالحة في خميج العقبة ،حيث أعمف
أف مياه الخميج دولية ،ووضع قوات طوارئ دولية في شرـ الشيخ وغزة )المسحاؿ.(ٔٙٔ :ٜٜٔٗ ،
أورؽ ضغط لموصوؿ
كما لعبت الواليات المتحدة في تمؾ التسوية دو اًر أساسيا ،واستخدمت ا
إلييا مف خالؿ دعميا الستمرار احتالؿ إسرائيؿ لشرـ الشيخ وغزة حتى آذار /مارس  ،ٜٔ٘ٚولـ يتـ
االنسحاب إال بعد اإلعالف عف تدويؿ خميج العقبة واالتفاؽ مع مصر عمى تشكيؿ قوات طوارئ دولية،
وأيضا االستم ارر في تجميد الحكومة األمريكية لألمواؿ المصرية التي جمدتيا إثر تأميـ قناة السويس،
ورفضيا في كانوف ثاني/يناير  1957طمب تزويد مصر بالغذاء واألدوية لمواجية األوضاع السيئة
لشرء القمح)حكيـ:ٜٔٙٚ ،
بسبب العدواف ،ورفضت اإلف ارج عف 27مميوف دوالر مف أمواؿ مصر ا
ٔ.(ٜ
وقبؿ أف تنسحب إسرائيؿ مف غزة وشرـ الشيخ صرح إيزنياور :أنو بات مقتنعاً بأف مياه الخميج
مياه دولية وأنو ليس مف حؽ أية دولة أف تمنع المرور الحر فيو ،وأنو سبؽ أف أعمف أف الواليات
المتحدة عمى استعداد لممارسة ىذا الحؽ بنفسيا .وعمى ذلؾ وضعت تمؾ التسوية أوؿ خطوة لتحقيؽ
مفيوـ التوسع اإلسرائيمي دوف احتالؿ األرض نفسيا باإلضافة إلى تحقيؽ ىدؼ إسرائيؿ المعمف في
ومركز الجيش المصري في خميج العقبة؛ وذلؾ بجعؿ مشكمة
مركز الفدائييف في غزة ا
القضاء عمى ا
حماية إسرائيؿ مف الفدائييف مشكمة دولية .وقد أعمف بف جوريوف بعد االنسحاب أنو 'ليس الميـ
االستيالء عمى المضايؽ وانما الميـ تأميف المالحة حتى واف لـ تكف إسرائيؿ موجودة ىناؾ" )المجنة
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المصرية .(7/8 ،2003 ،وعمى عكس ما يشاع مف أف الموقؼ األمريكي قد ساعد مصر في إنياء
احتالؿ قوات العدواف الثالثي لألرضي المصرية ،نجد أف الرؤية األمريكية نجحت في تأميف مصالحيا
في المنطقة وفي تأميف أمف إسرائيؿ.
ثالثا :حرب حزيران /يونيو 0967
لـ تكف الواليات المتحدة قبؿ حرب  ٜٔٙٚتنظر إلى تسوية الصراع العربي اإلسرائيمي عمى أنو
ىدؼ يمكف تحقيقو ،حيث كاف ىدؼ تقميص النفوذ السوفيتي في المنطقة قد أعطى أولوية عمى
موضوع تسوية الصراع ،وكاف حرص اإلدارة األمريكية عمى محاصرة النفوذ السوفيتي وتقميصو ،وما
أدى إليو مف تقرب الواليات المتحدة لمبمداف العربية قد جعؿ إسرائيؿ في حالة قمؽ وخوؼ عمى أمنيا.
لذلؾ كانت اإلدارة األمريكية تقوـ ببعض المحاوالت لتسوية بعض مظاىر الصراع ،ولـ تصؿ نواياىا
إلى تسوية شاممة لمصراع في المنطقة )سعودي.(ٕٕٔ :ٜٔٛٙ ،
اتضح الموقؼ األمريكي مف حرب  1967في مجمس األمف  ،حيث أكد المندوب األمريكي
آرثر غولدبيرج في بيانو أماـ المجمس في ٖٔ حزيراف /يونيو  ٜٔٙٚضرورة التوصؿ إلى تسوية
لمصراع وأصر عمى رفض أي مشروع قرار يديف إسرائيؿ ويطالبيا بسحب قواتيا مف األراضي العربية،
مؤكدا ضرورة الربط بيف االنسحاب والتسوية النيائية .وعميو فقد رفضت الواليات المتحدة األمريكية
المشروع السوفييتي بالعودة لحدود ٗ يونيو الذي قدـ لممجمس .وقد سبؽ لموفد األمريكي أف تقدـ يوـ ٜ
حزيراف /يونيو  ٜٔٙٚبمشروع قرار يدعو إلى وقؼ إطالؽ النار ،والى مناقشات بيف األطراؼ
بمساعدة طرؼ ثالث أو األمـ المتحدة مف اجؿ التوصؿ إلى انسحاب ،وفؾ االشتباؾ ،والمحافظة عمى
الحقوؽ الدولية ،واقامة سالـ دائـ ومستقر في الشرؽ األوسط ).(United Nations, 1967: 9
مف خالؿ ذلؾ حرصت السياسة األمريكية عمى استغالؿ انتصار إسرائيؿ لموصوؿ إلى تسوية
نيائية لمصراع ،وتوصؿ جونسوف وكبار مستشاريو إلى أنيـ لف يجبروا إسرائيؿ عمى االنسحاب مف
األراضي العربية المحتمة مقابؿ تنازالت عربية صغيرة ،ولكنيـ عمى العكس سوؼ يساعدونيا عمى
االحتفاظ بيذه األراضي لمضغط عمى البمداف العربية ،مف أجؿ التوصؿ إلى اتفاقية سالـ شاممة
).(Quandt, 1977:82
بعد حرب حزيراف /يونيو ٜٔٙٚتغير الموقؼ األمريكي مف الصراع ،وخاصة مف طريقة حؿ
الصراع أو مف تسوية الصراع بشكؿ شامؿ ،وليس مجرد التوصؿ إلى وقؼ إطالؽ النار ،والعودة إلى
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اتفاقيات اليدنة بيف إسرائيؿ والدوؿ العربية التي ثبت عدـ كفايتيا لممحافظة عمى االستقرار في المنطقة
 ،وقد أصبحت المصمحة األمريكية تحتـ التوصؿ إلى حؿ سممي لمصراع وانياء المشكمة بالتفاوض
بيف األطراؼ ).(Quandt, 1977: 63
اعتبرت الواليات المتحدة نتائج حرب حزيراف /يونيو  1967انتصا اًر ليا ،ألنيا سددت ضربة
قاصمة لحركة التحرر العربية ،حتى أف لجنة الكونغرس الخاصة بالسالـ في الشرؽ األوسط والتي
اجتمعت في نيساف /أبريؿ  ، 1967قد توصمت الستنتاج مفاده أف السالـ في الشرؽ األوسط يواجو
تيديداً حقيقياً مف السياسات التقدمية التي تتبعيا الجميورية العربية المتحدة وحمفاؤىا ،وأنيا تعمؿ
إللحاؽ الضرر بالمصالح األمريكية ،وتساعد عمى انتشار الشيوعية )كنعاني.(ٕٛ :ٜٖٔٚ ،
رابعا :الدور األمريكي في حرب :0973
ارتأت اإلدارة األمريكية أنيا يجب أف تتصرؼ إزاء ىذه الحرب ونتائجيا ،بما يمكنيا مف وضع
أساس متيف لتسوية نيائية في الشرؽ األوسط ،تضمف ترسيخ وتطوير المصالح األمريكية في ىذه
المنطقة اليامة مف العالـ ،حيث إف ىنري كيسنجر كاف يعتقد أف إسرائيؿ ستأخذ زماـ المبادرة ،وستربح
إسرائيؿ المعركة مع نياية األسبوع )نافعة.(٘ٓ :ٜٔٛٗ ،
لكف عندما احتدـ األمر أجرت اإلدارة األمريكية اتصاالت سياسية مع االتحاد السوفيتي ،فعقد
وزير الخارجية األمريكي اجتماعات في الواليات المتحدة مع األميف العاـ لمحزب الشيوعي السوفيتي
لوضع حد لمقتاؿ المستعر في منطقة الشرؽ األوسط .وأسفرت ىذه المقاءات السياسية المكثفة عف
اتفاؽ الدولتاف عمى مشروع قرار مشترؾ اقره مجمس األمف باإلجماع ،وطالب أطراؼ الصراع بوقؼ
إطالؽ النار ،وعرؼ بقرار مجمس األمف رقـ  ٖٖٛوالذي صدر في تشريف األوؿ /أكتوبر ٖٜٔٚـ
)ق اررات األمـ المتحدة بشأف فمسطيف.(ٕٔٓ :ٜٜٖٔ ،
وتأكيداً لمقرار  ٖٖٛأصدر مجمس األمف القرار رقـ  ٖٖٜفي ٖٕ تشريف أوؿ /أكتوبر ٜٖٔٚ /
أكد فيو عمى ضرورة التوقؼ الفوري عف كافة األعماؿ العسكرية ،وعودة القوات المتحاربة إلى المواقع
التي كانت تحتميا لحظة سرياف وقؼ إطالؽ النار .وطمب مف األميف العاـ اتخاذ اإلجراءات نحو
اإلرساؿ الفوري لمراقبيف لألمـ المتحدة لإلشراؼ عمى وقؼ إطالؽ النار بيف مصر واسرائيؿ )ق اررات
األمـ المتحدة بشأف فمسطيف.(ٕٔٔ :ٜٜٖٔ ،
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ولعدـ التزاـ إسرائيؿ بوقؼ القتاؿ وبسبب حصارىا لمجيش المصري الثالث ،ولتعزيز وقؼ
إطالؽ النار ،أصدر مجمس األمف القرار رقـ ٖٓٗ بتاريخ ٕ٘ تشريف أوؿ /أكتوبر ٖ ٜٔٚواقامة قوة
طوارئ دولية تابعة لألمـ المتحدة ،وتكميؼ األميف العاـ بتشكيميا ونص عمى مياميا في تنفيذ الق اررات
ٕٕٗ في عاـ  ٖٗٓ ،ٖٖٜ ،ٖٖٛ ،ٜٔٙٚفي عاـ ٖ) ٜٔٚق اررات األمـ المتحدة بشأف فمسطيف،
ٖ.(ٕٕٔ :ٜٜٔ
لقد قامت الواليات المتحدة بدور أساسي في إقرار الق اررات الدولية، ٖٗٓ ، ٖٖٜ ، ٖٖٛ ،
وذلؾ لتطبيؽ قرار مجمس األمف رقـ ٕٕٗ ،والذي تمت صياغتو عمي أساس مبادي الرئيس جونسوف
والتي أعمنيا في  ٜٔحزيراف /يونيو) ٜٔٙٚالموسوعة الفمسطينية.(ٕٓٓ :ٜٔٛٗ ،
وافقت كؿ مف مصر وسوريا واألردف واسرائيؿ عمى القرار رقـ  ٜٖٔٚ/ٖٖٛوالتي تنص الفقرة
الثالثة منو عمى أف "يقرر حاال وفي المرحمة الزمنية نفسيا لسرياف مفعوؿ وقؼ إطالؽ النار بدء
المفاوضات مف قبؿ األطراؼ المعنية ،وتحت إشراؼ مناسب وذلؾ لتحقيؽ سالـ عادؿ ودائـ في
الشرؽ األوسط )ق اررات األمـ المتحدة.(ٕٔٓ :ٜٜٖٔ ،
لقد قاـ وزير الخارجية األمريكي باإلعداد لمؤتمر جنيؼ ،ولـ يكف يريد مف المؤتمر سوى إيياـ
السوفييت الذيف يشاركوف الواليات المتحدة برئاسة المؤتمر ،بأنيا ال تريد تجاىؿ وجودىـ في الشرؽ
األوسط –بشكؿ كامؿ  -وأنو يمكنيـ المشاركة ولو في الحفالت البروتوكولية ،ولـ تحضر سوريا
المؤتمر ألنيا اعتبرتو مناورة أمريكية -إسرائيمية ،وكذلؾ لـ يحضره الفمسطينيوف الذيف لـ يدعوا
لممؤتمر ،وتـ تبادؿ الخطابات ولـ يحقؽ المؤتمر إال اتفاقية لفصؿ القوات بيف مصر واسرائيؿ ،وقاـ
كيسنجر بعد المؤتمر بجوالت في الشرؽ األوسط أدت في النياية لتوقيع اتفاقية لفصؿ القوات بيف
إسرائيؿ وسوريا ،وتـ توقيع االتفاقية في جنيؼ فئٖ أيار/مايو ٗ) ٜٔٚالموسوعة الفمسطينية،
ٓ .(ٜٕٔ :ٜٜٔوقد جرت محاوالت لعقد مؤتمرات لمسالـ في جنيؼ مرة أخرى بحضور منظمة
التحرير الفمسطينية ،ولكنيا واجيت معارضة إسرائيؿ والواليات المتحدة ،رغـ أف الجمعية العامة لألمـ
المتحدة أصدرت في ٓٔ تشريف ِ
ثاف /نوفمبر٘ ،ٜٔٚالقرار رقـ ٘ ٖٖٚالذي دعا إلشراؾ منظمة
التحرير ممثمة الشعب الفمسطيني عمى قدـ المساواة مع األطراؼ األخرى في أي جيد إلحالؿ السالـ
في الشرؽ األوسط )ق اررات األمـ المتحدة.(ٖٖٚ٘ :ٜٜٔٗ ،
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خامسا :الواليات المتحدة األمريكية ودورىا في حرب 0989
في البداية وكعادتيا دائما ،تحركت اإلدارة األمريكية لمعمؿ إلقناع إسرائيؿ بوقؼ القتاؿ بعد أف
أوشكت حكومة بيغف عمى تحقيؽ المرحمة األولى مف عمميتيا العسكرية ،كما أيدت الواليات المتحدة
في البداية طمب مجمس األمف الدولي في السادس مف حزيراف /يونيو ٕٜٔٛـ بانسحاب إسرائيؿ مف
لبناف حاالً ومف دوف شروط ،ورغـ ذلؾ ،وفي خالؿ ساعات تغير موقؼ الواليات المتحدة ،فقامت
باستخداـ حؽ النقض "الفيتو" لنسؼ قرار ثاني لألمـ المتحدة في الثامف مف شير حزيراف /يونيؤٕٜٛ
)ق اررات األمـ المتحدة بشأف فمسطيف.(ٖ٘ٓ :ٜٜٔٗ ،
بدأت إدارة ريغاف بتبني األىداؼ اإلسرائيمية الرئيسية ،فدعـ ريغاف مطمب إسرائيؿ بسحب
القوات األجنبية كميا مف لبناف ،وعمى األخص القوات السورية وقوات منظمة التحرير  ،كما أنو أيد
إسرائيؿ في مسعاىا ترشيح بشير الجميؿ قائد القوات المبنانية رئيساً لمجميورية في لبناف .كذلؾ وافؽ
ريغاف عمى طمب إسرائيؿ السيطرة مباشرة أو عف طريؽ وكالء عمى شريط طولو أربعيف كيمومت اًر شماؿ
حدودىا )ولش.(ٕٜٗ :ٜٜٔٙ ،
وفي التاسع مف حزيراف /يونيو حمؿ الكسندر ىيغ )وزير الخارجية األمريكي( الموـ بتوسيع
العمميات العسكرية اإلسرائيمية ضد القوات السورية عمى سوريا نفسيا ،وقاؿ ىيغ :إف سوريا قامت بنشر
عدد كبير مف الصواريخ اإلضافية المضادة لمطائرات في سيؿ البقاع منذ بداية الغزو ،وأضاؼ ىيغ
:إف التعزيزات السورية ىذه ىي التي دفعت إسرائيؿ بإرساؿ طائراتيا لمياجمتيا .وقد اتبع ىيغ خطاً
ثابتاً باتجاه سياسة الفرصة االستراتيجية ،وفي الثالث عشر مف حزيراف /يونيو  1982امتنع ىيغ مف
عمى شاشة التميفزيوف األمريكي عف المطالبة بانسحاب فوري لمقوات اإلسرائيمية ،وقاؿ بدالً مف ذلؾ:
"أعتقد أننا نريد وسوؼ نعمؿ إلنجاز انسحاب كافة العناصر األجنبية ،منظمة التحرير الفمسطينية
والسورييف واإلسرائيمييف )شاليـ ،ب .ت.(ٖٛٛ :
في السادس عشر مف حزيراف /يونيو  1982ربط ىيغ بيف إحياء محادثات الحكـ الذاتي
بانسحاب منظمة التحرير مف الساحة المبنانية قائالً :ليس مف مصمحة الواليات المتحدة أف ترى منظمة
التحرير تعيد بناء نفسيا ىناؾ ،ألنيا تشكؿ خط اًر عمى محادثات الحكـ الذاتي التي أدانتيا منظمة
التحرير )جانسف ،ب .ت.(ٔٓٙ :
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وىكذا وخالؿ أسبوع بدأت عناصر مخططات ىيغ بالظيور ،إخراج منظمة التحرير مف لبناف
وانسحاب القوات السورية ،واقامة حكومة لبنانية قادرة عمى السيطرة عمى أراضييا وتتبع السياسة
األمريكية والتحكـ بالفمسطينييف المتبقيف ىناؾ وفرض الحكـ الذاتي عمى السكاف الفمسطينييف في
الضفة الغربية وغزة المحتميف ،متجاىالً بذلؾ مطالبيـ بحؽ تقرير المصير) .الفي(ٜٖٔ:ٕٓٔٔ،
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المبحث الرابع
المساعي األميركية في عممية التسوية الفمسطينية اإلسرائيمية قبل إدارة الرئيس أوباما

تعاممت اإلدارات األمريكية المتعاقبة منذ عيد الرئيس وودرو ويمسوف )ٖٔ (ٜٕٔٔ -ٜٔوحتى
عيد الرئيس جورج بوش االبف ،مع القضية الفمسطينية مف منطمؽ إدارتيا وليس حميا ،فكاف معظـ ما
يطرح مف ِقبؿ االدارات األمريكية ال يعطي الفمسطينييف حقيـ في تقرير مصيرىـ ،كما أف كؿ ما طرح
كاف متشابياً مضموناً مختمفاً شكالً ،كذلؾ فقد ارتبطت السياسة األمريكية باالستراتيجية اإلسرائيمية التي
حاولت باستمرار ربط القضية الفمسطينية بالصراع الشرؽ أوسطي ،حتى تمغي رمزية القضية
الفمسطينية كونيا جوىر الصراع في الشرؽ األوسط ،واستمر الدعـ األمريكي ليذه السياسة منذ إعالف
"دولة إسرائيؿ" وحتى يومنا ىذا )الوادية.(ٖٔ :ٕٖٓٔ ،
فمف خالؿ مساىمة الواليات المتحدة في قياـ دولة إسرائيؿ يمكف فيـ كيؼ أصبحت القضية
الفمسطينية تأخذ حي از مف اىتمامات الواليات المتحدة ،فقد أخذت أوجو الضمانات التي قدمتيا الواليات
المتحدة تجاه إسرائيؿ أشكاؿ مختمفة؛ فمنيا ما جاء مف خالؿ تقديـ دعـ سياسي ليا داخؿ أروقة األمـ
المتحدة لمقبوؿ بعضويتيا تارة ،أو مف خالؿ ممارسة ضغوط عميو لوقؼ إصدار ق اررات تدينيا عمى
ممارساتيا تجاه السكاف العرب في فمسطيف ) .(Mearsheimer & Stephen, 2006: 58وشكؿ
آخر جاء اقتصاديا مف خالؿ توفير أشكاؿ مختمفة مف الدعـ المالي والفني والعممي ،سواء عف طريؽ
تقديـ قروض أو تسييالت ائتمانية ،أو منح  .وشكؿ ثالث جاء عسكريا ،فمعروؼ أف استمرار وجود
إسرائيؿ احتاج إلى قوة كبرى تقؼ خمفيا ،وىذا ما أظيرتو اإلدارة األمريكية مف تعاوف عسكري ساىـ
في تثبيت إسرائيؿ كقوة قادرة عمى حماية نفسيا )السروجي.(ٗٔٗ :ٕٓٓ٘ ،
خطة ميكغي Mcghee
كانت

اولى

المشاريع

األمريكية

لتسوية

القضية

الفمسطينية

ىي

خطة

ميكغي

 (ٜٜٔٗ)Mcgheeلمتطوير االقتصادي ،حيث تمركزت نشاطات لجنة التوفيؽ الدولية خالؿ األعواـ
 ٜٕٔ٘-ٜٜٔٗحوؿ تحويؿ قضية فمسطيف مف قضية سياسية إلى قضية شعب سمب منو وطنو بفعؿ
قوى غاشمة ،فطرد أبناؤه فأصبحوا الجئيف ،إلى قضية إغاثة واعاشة وتوطيف  ،فمف خالؿ لجنة
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التوفيؽ الدولية قدمت الواليات المتحدة مقترحات وخطط عرفت منيا خطة ميكغي " "Mcgheeأو
خطة التطوير االقتصادي لمشرؽ األوسط ) .(Jansen, 1970: 130ونصت عمى حؿ مشكمة
الالجئيف مف خالؿ عممية توطيف واسعة في نطاؽ برنامج عاـ لتطوير المنطقة ،وتتعيد الواليات
المتحدة بتقديـ معظـ نفقات البرنامج ،ويطمب مف إسرائيؿ إعادة مائة ألؼ الجئ إلى بالدىـ .لكف
اشترطت إسرائيؿ اعت ارفَا شامالً بيا ،وتوطيف العائديف وفؽ رغبتيا ،ثـ ما لبثت أف تراجعت عف
موقفيا ،وانتيت ىذه الخطة إلى الفشؿ ،كما رفضت الدوؿ العربية ىذه الخطة ألنيا تتعارض مع القرار
)ٗ ،(ٜٔإذ تحرـ الالجئيف مف حؽ الخيار الحر بالعودة إلى فمسطيف )شديد.(ٔٓٔ :ٜٔٛ٘ ،

خطة جونستون Johnston Plan 1953
كانت خطة تطوير موحدة لمصادر مياه وادي األردف لذلؾ سميت خطة المياه الموحدة لوادي
األردف  ، Jordan Valley Unified Water Planو ىي خطة اقترحيا اريؾ جونستوف Eric
 ، Johnstonالمبعوث الخاص لمرئيس األمريكي آيزنياور  ،لتطوير الموارد المائية في حوض نير
األردف بالتعاوف بيف أربع دوؿ ىي إسرائيؿ واألردف وسوريا ولبناف ،حيث دعت الخطة إلى بناء سديف
عمى نير اليرموؾ واقترح تقسيـ إمدادات المياه بيف الدوؿ المشاركة .ويقضي الحؿ باستغالؿ مياه
األردف في مشاريع الري وتوليد الطاقة الكيربائية لتوفير فرص عمؿ لالجئيف الذيف سيميموف نحو إعادة
توطينيـ وليذه الخطة مزايا اقتصادية ومردود سياسي ،وعمى الرغـ مف أف الدوؿ العربية لـ تكف عمى
استعداد لقبوليا ،فقد كاف جونستوف يعمؽ اآلماؿ عمى تخصيص مساحات كبيرة مف األراضي المروية
في األردف لالجئيف بحيث تستوعب نحو ثمث عددىـ اإلجمالي)األسدي ،(ٜ٘ :ٜٜٔ٘ ،ورغـ
المحاوالت الحثيثة لفرض ىذا المشروع طواؿ السنوات ٖ٘ ٜٔ٘٘ -ٜٔإال أنو فشؿ إذ رفضتو لجنة
الخبراء العرب ،والتي عارضت مبدأ تخزيف مياه نير اليرموؾ في بحيرة طبريا ألف معظـ مياه ىذه
البحيرة يقع تحت سيطرة السمطة اإلسرائيمية بينما تنبع ىذه المياه مف أراضي الدوؿ العربية المجاورة
لفمسطيف المحتمة )اليور والموسى.(٘ٔ :ٜٖٔٛ ،
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عرض داالس ))Dulles
القى وزير الخارجية األمريكي جوف فوستر داالس

John Foster Dulles

يوـ

ٕٙآب/أغسطس ٘٘ ٜٔبياناً أماـ لجنة الشؤوف الخارجية لمكونغرس عرض فيو مشروعاً يعالج
الصراع العربي -اإلسرائيمي مف دوف أف يتعرض لجوىره وأساسو .وذكر داالس في بيانو أف مخوؿ مف
الرئيس األمريكي أيزنياور تقديـ ىذا المشروع .وفيما يمي أبرز نقاطو التي كانت عبارة عف ثالثة
مشاكؿ)الموسوعة الفمسطينية(ٕٓٔٗ،
)ٔ( المشكمة األولى :ىي مأساة ٓٓ ٜألؼ الجىء كانوا يعيشوف في المنطقة التي تحتميا اآلف
)إسرائيؿ(“ ،وانياء ىذه المشكمة يقضي بأف يتمكف ىؤالء الناس المنتزعوف مف جذورىـ مف استئناؼ
حياة جديدة عف طريؽ إعادة استقرارىـ” .ويتـ ذلؾ بعودتيـ إلى وطنيـ “إلى الحد الذي يكوف ممكناً”،
وبتوطينيـ في المناطؽ العربية التي ىـ فييا..
)ٕ( المشكمة الثانية :ىي “حجاب الخوؼ المخيـ اآلف عمى العرب واإلسرائيميوف عمى السواء .وقد
اقترح داالس لمتغمب عمى ىذا الخوؼ والوصوؿ إلى الشعور باألماف تطبؽ إجراءات جماعية
و”تخصيص قوة حاسمة لردع أي عدواف” ،وعبر عف استعداد حكومتو لمدخوؿ في معاىدات ىدفيا
منع أي عمؿ مف قبؿ أي مف الطرفيف مف شأنو تغير الحدود بيف )إسرائيؿ( وجيرانيا بالقوة.
)ٖ( المشكمة الثالثة :ىي “عدـ وجود حدود دائمة بيف إسرائيؿ وجيرانيا” .ومف أجؿ ضماف الحدود
“يجب أف يكوف ىناؾ اتفاؽ عمى طبيعة ىذه الحدود” .وبما أف الخطوط الحالية التي تفصؿ بيف
)إسرائيؿ( والدوؿ العربية ناتجة عف اتفاقيات اليدنة عاـ  ٜٜٔٗوال تشكؿ حدوداً دائمة تصبح مسألة
الحدود مف أىـ المسائؿ الممحة التي يجب حميا لموصوؿ إلى تسوية سممية بيف الدوؿ العربية
)واسرائيؿ( .وحكومة الواليات المتحدة األمريكية راغبة في اإلسياـ في البحث عف حؿ ليذه المسألة.
وباستعراض بنود مشروع داالس يمكف التأكيد عمى أف واضعي ىذا المشروع مصمموف عمى
اعتبار النزاع العربي اإلسرائيمي الذي ىو أصالً نزاع سياسي ىو مسألة إنسانية وأخالقية وحميا يكمف
في التوطيف .وىو استمرار لممشاريع األمريكية لتصفية قضية فمسطيف كما أف الدعوة إلى إقامة أحالؼ
عسكرية إقميمية بقيادة أمريكية ىدفيا تحقيؽ استم اررية وجود الكياف الصييوني وبشكؿ شرعي وقانوني.
وقد أصدر كؿ مف الرئيس األمريكي داويت أيزنياور ورئيس الوزراء البريطاني أنطوني ايدف في
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فبراير /شباط  ٜٔ٘ٙبياناً مشتركاً عمى أثر اجتماع تـ بينيما أكدا فيو عمى خطة داالس )سيسالـ،
ٕ٘ٓٓ.(ٔٓٓ :

مشروع جوزيف جونسون Joseph Johnson project
قررت الواليات المتحدة في أغسطس /آب  ، 1961أف ترشح الدكتور جوزيؼ جونسوف رئيس
مؤسسة كارنجي لمسالـ العالمي األمريكية لمقياـ بدراسة عف مشكمة الالجئيف ،وحتى تتسـ ميمتو
بالطابع الدولي فقد تـ تكميفو مف قبؿ لجنة التوفيؽ الدولية ،وفي  2أكتوبر/تشريف أوؿ ٕ ٜٔٙقدـ
جونسوف اقتراحاً بحؿ يقوـ عمى أف يعطي كؿ رب أسرة مف الالجئيف فرصة االختيار الحر ،وبمعزؿ
عف أي ضغط مف أي مصدر كاف بيف العودة إلى فمسطيف أو التعويض )عبد اليادي:ٜٜٕٔ ،
ٕٕ٘(.
تقدـ الدكتور جونسوف في ٕ ٜٕٔٙ/ٔٓ/بنتائج دراستو في ما عده مشروعاً صالحاً لحؿ القضية
الفمسطينية .ويقوـ المشروع عمى اإلجراءات التالية)الموسوعة الفمسطينية(ٕٖٓٔ،
ٔ( يخير كؿ رب أسرة فمسطينية الجئة بيف العودة إلى فمسطيف أو التعويض .ويتـ ىذا التخيير بال
ضغط وال إكراه مف أي جية.
ٕ( يجب أف يعرؼ ىذا الالجىء ،قبؿ أف يختار ،حقيقة الوضعيف الذيف سيختار أحدىما ،يجب أف
يعرؼ مقدار التعويضات التي سيحصؿ عمييا اف اختار التوطف خارج فمسطيف ،وأف يعمـ أيضاً أف
العودة تعني وجوب االنصيار واالندماج في المجتمع اإلسرائيمي.
ٖ( تحسب تعويضات الراغبيف في عدـ العودة عمى أساس قيمة ما كاف كؿ الجىء يمتمكو في عاـ
 .ٜٔٗٚوتضاؼ إلييا الفوائد المستحقة منذئذ.
ٗ( تسيـ الدوؿ األعضاء في منطقة األمـ المتحدة ،وفييا الواليات المتحدة و)إسرائيؿ( ،بتوفير األمواؿ
الالزمة لدفع ىذه التعويضات.
٘( )إلسرائيؿ( أف تقوـ بدراسة أمنية كاممة لكؿ الجىء يختار العودة .ويحؽ ليا ،بالتالي ،أف ترفض
عودة مف ترى عودتو خط اًر عمييا.
 (ٙأما الفمسطينيوف الميجروف الذيف ليس ليـ ممتمكات في فمسطيف فإنيـ سيعطوف ،إذ لـ يرغبوا في
العودة ،تعويضاً مالياً مقطوعاً يساعدىـ عمى االندماج في المجتمعات الجديدة التي يختاروف البقاء
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فييا .وتدفع ىذه التعويضات عبر منظمة األمـ المتحدة التي ستتولى بدوف الوسيط بيف األطراؼ
المعنية ،إلى أف تنتيي عممية التوطيف.
 (ٚيحؽ ألي حكومة أف تنسحب مف المشروع إذ وجدت فيو ضر اًر بمصالحيا الحيوية.
 (ٛيجري تطبيؽ ىذا المشروع تدريجياً.
لـ ترفض األقطار العربية مقترحات جونسوف بشكؿ صريح ،وانما طالبت بضرورة موافقة
إسرائيؿ عمى ق اررات الجمعية العامة لألمـ المتحدة المتعمقة بقضية فمسطيف قبؿ الدخوؿ في بحث أية
تفاصيؿ ،لكف رفضت إسرائيؿ مقترحات جونسوف في نوفمبر /تشريف الثاني  1962عمى لساف وزير
خارجيتيا جولدا مايرسوف "مائير" )القاضي.(ٛ٘ :ٜٖٔٚ ،
مشاريع التسوية األمريكية بعد حرب حزيران /يونيو 0967
بعد ىزيمة عاـ  ،ٜٔٙٚدخؿ الصراع العربي اإلسرائيمي مرحمة جديدة ،وتراجع الموقؼ العربي
أكثر فأكثر وبانت ىشاشة األنظمة العربية وتبددت ثقة الجماىير العربية بقدرة ىذه األنظمة عمى
تحرير فمسطيف ،فقد سيطرت إسرائيؿ عمى القدس والضفة الغربية وقطاع غزة والجوالف وسيناء،
وتمكنت مف فرض أجندة جديدة لمشاريع التسوية ،ومف تحويؿ مسار التفاوض ليقتصر عمى األراضي
التي احتمت في  ٜٔٙٚفقط ،ولتصبح القضية الفمسطينية قضية فمسطينيي الضفة والقطاع ،وفي ىذه
المرحمة تشكمت بوادر الحكـ الذاتي لمفمسطينييف).رياف(ٕٓٔٛ،
ورغـ فشؿ مشاريع التسوية األمريكية لحؿ القضية الفمسطينية ،إال أنو تعددت ىذه المشاريع
فمنيا مشروع ممؼ التسوية األمريكي تشريف األوؿ /أكتوبر ٕ ،ٜٔٚووثيقة "ساوندرز" األمريكية لمسالـ
عاـ  ،1975وتقرير معيد بروكينجز األمريكي لمتسوية في كانوف األوؿ/ديسمبر ،1975ومشروع
الرئيس جيمي كارتر لمسالـ في أذار/مارس  ،ٜٔٚٚومشروع "بريجنسكي" مستشار الرئيس األمريكي
لألمف القومي في حزيراف/يونيو ،1977ومشروع كارتر الثاني لمتسوية تشريف األوؿ /أكتوبر ٜٔٚٚ
)سيسالـ.(ٔ٘ٚ-ٕٔٙ :ٕٓٓ٘ ،

اتفاقية "كامب ديفيدCamp David Accords 1977
في عيد الرئيس األمريكي "كارتر" في عاـ ، 1977تحدث عف مبادرة شخصية منو عف الوطف
الفمسطيني؛ كنتيجة ألي مفاوضات بيف اإلسرائيمييف والفمسطينييف ،وحاوؿ إيجاد طريؽ لدفع منظمة
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التحرير لمقبوؿ بقرار مجمس األمف ) ،(242وكاف مستعداً لمحوار بمجرد قبوؿ المنظمة بالقرار )كوانت،
.(ٚ :ٜٜٔٛ
كما شيدت فترة حكـ الرئيس األمريكي "كارتر" محادثات السالـ بيف إسرائيؿ ومصر ،وتـ خالؿ
حكمو توقيع اتفاقية "كامب ديفيد" التي شممت محادثات الحكـ الذاتي ،التي قامت بيا مصر نيابة عف
الفمسطينييف؛ حيث إف الفمسطينييف لـ يشاركوا في تمؾ المحادثات منذ بدايتيا؛ وبذلؾ فإف عدـ مشاركة
منظمة التحرير في تمؾ المحادثات يعني الرفض ،أو الحكـ مسبقا عمى أي نتائج قد تتمخض عنيا
ىده المحادثات ،وبالتالي لـ يطؼ إلى السطح أي تطور؛ رغـ أف مباحثات شاقة بيف مصر واسرائيؿ
بيذا الخصوص قد تمت)سميماف.(ٕٕٜ :ٜٜٔٙ ،

مؤتمر مدريد Madrid Conference 1991
افتتح مؤتمر مدريد في  30تشريف األوؿ/أكتوبر عاـ  1991برعاية كؿ مف الواليات المتحدة
واالتحاد السوفييتي ،وحضور أطراؼ النزاع ،و وفد مصري والمجموعة األوروبية  ،ومجمس التعاوف
الخميجي  ،واتحاد المغرب العربي ،و لجنة المراقبة التابعة لألمـ المتحدة ،،وحضره األمير بندر بف
سمطاف عف السعودية)شاليؿ(ٕٗٗ،ٕٖٓٔ،
ىدؼ المؤتمر تحقيؽ تسوية شاممة ودائمة وعادلة ،عمى أساس قراري  ، ٕٕٗ,ٖٖٛعمى أف
تبدأ المحادثات بعد أربعة أياـ مف افتتاح المؤتمر ،و أف تدور المفاوضات عمى مراحؿ ،تبدأ
بمفاوضات حوؿ ترتيبات الحكـ الذاتي المؤقت أقصاىا سنة ،لحكـ ذاتي يستمر خمسة سنوات ،وتبدأ
مفاوضات الوضع النيائي في السنة الثالثة لمحكـ الذاتي )شاش(ٗٗ،ٜٜٜٔ،
نتيجة لذلؾ بدأت أربع مجموعات منفصمة مف المفاوضات الثنائية في ٖ تشريف الثاني/نوفمبر
اجتماعا في واشنطف .األوؿ في ٜ
ٔ ، ٜٜٔمباشرة بعد انتياء المؤتمر الرسمي .وتبع ذلؾ اثنا عشر
ً

كانوف األوؿ  /ديسمبر ٔ ،ٜٜٔو أخير يوـ ٕٗ كانوف الثاني /يناير ٗ، ٜٜٔاي بعد أربعة أشير مف
إبراـ اتفاؽ أوسمو.
اتفاق اوسمو Oslo Accord 1993
اتفاؽ أوسمو ىي مجموعة مف االتفاقات بيف الحكومة اإلسرائيمية ومنظمة التحرير الفمسطينية
)،(PLOوقع في واشنطف العاصمة في عاـ ٖ ،ٜٜٔو تسمى أيضا إعالف المبادئ حوؿ ترتيبات
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الحكـ الذاتي اإلنتقالي .وسميت بيذا االسـ نسبة إلى مدينة أوسمو النرويجية التي تمت فييا المحادثات
السرية التي تمت في عامي ٕٜٜٔوٖ.ٜٜٔ
ّ
تضمنت
قاـ الرئيس الراحؿ ياسر عرفات بالتوقيع عمى رسالة منظّمة التحرير الفمسطينية ،والتي
ّ

ثـ قبوؿ قرار مجمس األمف رقـ ٕٕٗ ،ونبذ استخداـ اإلرىاب
االعتراؼ بحؽ إسرائيؿ في الوجود ،ومف ّ
الفمسطيني الداعية لمقضاء عمى إسرائيؿ،
والعنؼ أيضاً ،وتعيّد بإزالة بنود موجودة في الميثاؽ الوطني
ّ
كما تخمّت منظّمة التحرير عف مطالبة الشعب الفمسطيني بنسبة  %ٚٛمف فمسطيف االنتدابية التي
أما في اليوـ التالي فوقّع رابيف عمى رسالة الحكومة
عاشوا فييا لقروف مف خالؿ االعتراؼ بإسرائيؿّ ،

تضمنت اعترافاً بمنظمة التحرير بصفتيا ممثالً لمشعب الفمسطيني ،كما أعمف عف نية
اإلسرائيمية التي
ّ

إسرائيؿ بالتفاوض مع المنظمة  ،والذي كاف مف ضمنو اعتراؼ إسرائيؿ بالمطالب الفمسطينية بتقرير
المصير ،واالستقالؿ في الضفة الغربية وقطاع غزة)الحاليقة(ٕٓٔٛ،
نص االتفاؽ عمى تشكيؿ سمطة حكـ فمسطيني انتقالي تتمثؿ في مجمس فمسطيني منتخب
،يمارس سمطات وصالحيات في مجاالت محددة ومتفؽ عمييا لمدة خمس سنوات انتقالية ،ويتـ
االنسحاب اإلسرائيمي مف غزة وأريحا ،وينتيي ىذا االنسحاب في غضوف شيريف ،ويجري انتقاؿ سممي
لمسمطة مف الحكـ العسكري واإلدارة المدنية اإلسرائيمية إلى ممثميف فمسطينييف تتـ تسميتيـ لحيف إجراء
انتخابات المجمس الفمسطيني ،وبالنسبة لمفاوضات الوضع النيائي فقد نصت الوثيقة عمى البدء في
تمؾ المرحمة بعد انقضاء ما ال يزيد عف ثالث سنوات والتي تيدؼ بحث القضايا العالقة مثؿ :القدس،
والمستوطنات ،والالجئيف ،والترتيبات األمنية ،والحدود ،إضافة إلى التعاوف مع الجيراف وما يجده
الطرفاف مف قضايا أخرى ذات اىتماـ مشترؾ)الجزيرة(ٕٓٓٔ،
وتبع ىذه االتفاقيات المزيد مف االتفاقيات والمعاىدات والبروتوكوالت ،مثؿ :اتفاؽ غزة اريحا
،وبروتوكوؿ باريس االقتصادي الذي تـ ضميـ إلى معاىدة تالية سميت باسمو ٕ.
 (1998)Wye River Memorandumاتفاقية واي ريفر
مذكرة وقعيا رئيس الوزراء اإلسرائيمي بنياميف نتنياىو ورئيس منظمة التحرير ياسر عرفات في
ٖٕ تشريف األوؿ  /أكتوبر  ٜٜٔٛفي واشنطف العاصمة .وقد تـ التفاوض عمى المذكرة في واي ريفر
 ، ،بغرض تعزيز تنفيذ االتفاؽ اإلسرائيمي الفمسطيني-اإلسرائيمي لعاـ ٘ .ٜٜٔتمت الموافقة عمى
المذكرة مف قبؿ الكنيست اإلسرائيمي في  ٔٚتشريف ثاني/نوفمبر  ٜٜٔٛبأغمبية ٘ ٚصوتًا مقابؿ ٜٔ
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صوتا ،وشممت العناصر الرئيسية في "مذكرة واي ريفر"  ،االتفاؽ المرحمي الذي تـ التوصؿ إليو عمى
ما يمي
* خطة أمنية لمكافحة العنؼ مف قبؿ اإلرىابييف.
* إعادة انتشار القوات اإلسرائيمية مف ٔ % ٖٔ.إضافية مف أراضي الضفة الغربية  ،عمى مدى فترة
ٓ ٜيوماً.
* نقؿٕ ٝٔٗ.مف أراضي الضفة الغربية مف السيطرة اإلسرائيمية الفمسطينية المشتركة إلى السيطرة
الفمسطينية.
*إلغاء بنود في الميثاؽ الوطني الفمسطيني المعادية إلسرائيؿ.
*ضماف وجود ممريف لمممرات اآلمنة بيف غزة والضفة الغربية.
*اإلفراج عف ٓ٘ ٚسجينا فمسطينيا عمى ثالث مراحؿ.
*افتتاح مطار فمسطيني في غزة( ERLANGEROCT, 1998).
قمة كامب ديفيد 2000 Camp David Summit
ىي قمة عقدت مف أجؿ ايجاد حؿ سممي لمصراع اإلسرائيمي الفمسطيني عقدت في منتجع كامب
ديفيد في ٔٔ تموز /يوليو ٕٓٓٓ ،وجمعت بيف الرئيس األمريكي حينيا بيؿ كمينتوف ،و رئيس الوزراء
اإلسرائيمي أييود براؾ ،ورئيس السمطة الفمسطينية ياسر عرفات.
كاف

العرض المقدـ مف الواليات المتحدة ،يتضمف :موافقة إسرائيمية عمى إقامة الدولة

الفمسطينية عمى حوالي ٗ % ٜمف مساحة الضفة )عدا القدس( إضافة إلى كامؿ قطاع غزة ،بشرط
أال تتمتع ىذه الدولة بجيش يمتمؾ أسمحة ثقيمة ،وأف يسمح لقوات االحتالؿ اإلسرائيمي بالوجود في
أراضي وأجواء ىذه الدولة ،إضافة إلى بقاء الدولة مقطعة األوصاؿ ،فيتـ فصؿ الضفة عف غزة،
وتقسيـ الضفة إلى "كانتونيف" كبيريف ،مع ربط بعض المناطؽ بممرات آمنة وطرؽ التفافية تقع تحت
السيطرة الفمسطينية ،دوف انتزاع السيادة اإلسرائيمية عنيا)العربي الجديد(ٕٓٔ٘،
بعد أكثر مف أسبوعيف مف المفاوضات الفمسطينية اإلسرائيمية الشاقة والمكثفة في كامب ديفد ،
أعمف الرئيس كمينتوف بانتياء أعماؿ القمة بدوف اتفاؽ ،ولمح أف ياسر عرفات لـ يكف مرنا بما فيو
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الكفاية ،ولـ يتقدـ عمى طريؽ الحؿ بمقدار ما تقدـ باراؾ )نوفؿ (ٜ،ٕٓٓٓ،وكاف مف أىـ ما أفشؿ
التوصؿ التفاؽ ،المقترحات المتعمقة بالقدس ،حيث اشترطت تقسيـ مدينة القدس وضـ أغمبيا إلى
سيادة إسرائيؿ باستثناء بعض األراضي و "البقع" تحت السيادة الفمسطينية .وضـ المسجد األقصى
إلى السيادة اإلسرائيمية.

خارطة الطريق Road map for peace
خارطة الطريؽ ىي خطة وضعتيا "المجنة الرباعية" ) الواليات المتحدة وروسيا واالتحاد
األوروبي واألمـ المتحدة( ،إنيا ال تحدد تفاصيؿ التسوية النيائية  ،ولكنيا تقترح كيؼ يمكف الوصوؿ
إلى تسوية .وجاء ذلؾ في أعقاب الجيود التي بذليا السناتور األمريكي جورج ميتشؿ إلعادة عممية
السالـ إلى مسارىا في عاـ ٕٔٓٓ ،وقد سبؽ ىذه الخطة بياف ميـ صدر في حزيراف  /يونيو ٕٕٓٓ
عف الرئيس جورج بوش الذي أصبح أوؿ رئيس أمريكي يدعو إلى إقامة دولة فمسطينية .واقترح جدوالً
مرحمياً يضع األمف قبؿ التسوية النيائية ،وىي مصممة لخمؽ الثقة ،عارض وزراء إسرائيميوف مف
اليميف المتطرؼ الخارطة ،وأبدى رئيس الوزراء االسرائيمي أرييؿ شاروف تحفظو عمييا وقبولو بعض
بنودىا فقط .قدمت الحكومة اإلسرائيمية ما ال يقؿ عف ٗٔ تحفظا ،والتي نصت مراحميا عمى التالي:
المرحمة األولى :سيصدر الجانباف بيانات تدعـ حؿ الدولتيف  ،والفمسطينيوف سينيوف العنؼ ،
ويتصرفوف ضد "كؿ أولئؾ المتورطيف في اإلرىاب"  ،ويضعوف دستو ار  ،ويجروف االنتخابات  ،ويوقؼ
اإلسرائيميوف أنشطة االستيطاف ويتصرفوا بضبط النفس العسكري.
المرحمة الثانية :رؤية قياـ دولة فمسطينية في مؤتمر دولي ليا "حدود مؤقتة"
المرحمة الثالثة :محادثات االتفاؽ النيائي
لـ تنفذ خريطة الطريؽ .وقد دعا جدوليا الزمني إلى التوصؿ إلى االتفاؽ النيائي في عاـ ٕ٘ٓٓ .وقد
تجاوزتو األحداث إلى حد كبير  ،لكنو ال يزاؿ نقطة مرجعية لممفاوضات( BBC, 29 July 2013).

مؤتمر أنابوليسAnnapolis Conference 2007
انعقد مؤتمر أنابوليس في ) (27تشريف ثاف )نوفمبر(  ،2007في كمية البحرية لمواليات
المتحدة في "أنابوليس" بوالية "ماريالند" ،وتـ التنظيـ والتحضير لممؤتمر مف قبؿ الواليات المتحدة،
بإشراؼ وزيرة الخارجية كوندلي از رايس ،واستمر المؤتمر ليوـ واحد ،وسعت اإلدارة األمريكية مف خالؿ
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ىذا المؤتمر ،إلى المساعدة في التوصؿ إلى اتفاقية سالـ بيف اإلسرائيمييف والفمسطينييف ،وحاولت
إحياء خارطة الطريؽ ،كما سعت اإلدارة األمريكية حسب تصريحاتيا ،إلى إنجاح رؤية حؿ الدولتيف
لمرئيس بوش ،وقياـ دولة فمسطينية مع نياية فترة رئاسة الرئيس "بوش" )جاد.(ٔٓٙ :ٕٓٓٛ ،
وأكدت الواليات المتحدة عف رغبتيا في إنجاح المؤتمر ،والعمؿ مف أجؿ بدء مفاوضات مكثفة
بيف الفمسطينييف واإلسرائيمييف ،وحشد الدعـ الدولي إلقامة دولة فمسطينية ،لكف ىذا الحدث األمريكي
كاف معمنا منذ فترة؛ وبالتالي ال جديد إف لـ تمارس الواليات المتحدة ضغطاً عمى إسرائيؿ؛ فمـ يتـ
تحديد جداوؿ زمنية تتناسؽ وىذا اليدؼ لتحقيقو ،ولـ تصدر رؤية حقيقية ،وبالتالي لـ ينتج ما يسعد
الفمسطينييف ،لرفض الجانب اإلسرائيمي التطرؽ وااللتزاـ بأي جداوؿ زمنية ،إلقامة الدولة الفمسطينية
)قبيسي.(٘ٗ :ٕٓٓٛ ،
وانتيى المؤتمر بإصدار بياف مشترؾ ،مف قبؿ رئيس الوزراء اإلسرائيمي "أييود أولمرت"،
والرئيس الفمسطيني محمود عباس ،يقضى ببدء مفاوضات الحؿ النيائي ،وصرحت عقب المؤتمر
وزيرة الخارجية األمريكية كوندلي از رايس؛ بأف الواليات المتحدة ستحاوؿ المساعدة في التوصؿ إلى اتفاؽ
سالـ بيف اإلسرائيمييف والفمسطينييف ،خالؿ عاـ 2008؛ وأضافت رايس أف الطرفيف وافقا عمى العمؿ،
عمى إقامة دولة فمسطينية مستقمة نياية العاـ نفسو )الوادية.(ٔٗٔ :ٕٜٓٓ ،
نستخمص مف ذلؾ أف الواليات المتحدة دعمت الوجود الصييوني عمى فمسطيف منذ بدايات القرف
الماضي ،وأيدت تصريح بمفور الظالـ بحؽ الشعب الفمسطيني ،وكانت الواليات المتحدة أوؿ دولة
تعترؼ بإسرائيؿ  ،حيث أعمف البيت األبيض بعد إحدى عشر دقيقة باالعتراؼ بإسرائيؿ  ،و أعمف
تروماف عف التزامو الكامؿ بضماف بقاء دولة إسرائيؿ ،ودعميا ،وبالفعؿ لـ تتواف الواليات المتحدة
بالدعـ إلسرائيؿ في جميع المجالت ،و منذ ذلؾ الوقت بدأت اإلدارة األمريكية بصياغة المشاريع
التصفوية إلنياء القضية الفمسطينية التي بنيت عمى الحؿ االقتصادي لمشكمة الالجئيف وتوطينيـ في
البالد المضيفة ،وبعد فشؿ كؿ المشاريع التصفوية ،بدأت الواليات المتحدة في بداية التسعينات القرف
الماضي بالتحوؿ مف مشاريع التصفية الى مشاريع التسوية ،التي كانت جميا داعمة لمموقؼ
اإلسرائيمي.
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الفصل الثالث
محددات العالقات األمريكية اإلسرائيمية في عيد الرئيس باراك أوباما

المبحث األول :محددات العالقات األمريكية تجاه إسرائيؿ في عيد الرئيس باراؾ أوباما
المبحث الثاني :محددات العالقات اإلسرائيمية تجاه الواليات المتحدة األمريكية في عيد أوباما
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مقدمة:
بدأ الرئيس األمريكي باراؾ أوباما بتعييف فريقو لمسياسة الخارجية الذي يغطي طيفاً مف
المسؤوليف ذوي المواقؼ المختمفة بما فييـ مف ليبرالييف ،ومحافظيف ،وديمقراطييف ،وجميورييف معنييف
بوضع سياسة أمف قومي "ثنائية الحزبية" ،ويمكنيـ مف فيـ أبعاد السياسة الخارجية األمريكية في الفترة
الرئاسية لمرئيس أوباما ،ويعد ىذا الفريؽ مواؿ لػ"إسرائيؿ" مثؿ دنيس روس  ،Dennis Rossوراـ
إيمانويؿ  ،Rahm Emanuelودانياؿ كورتزر  ،Daniel Kurtzerوسوزاف اريس ،Susan Rice
وجو بايدف  ،Joe Bidenوىيالري كمينتوف  .Hillary Clintonمما يعني أف السياسة الخارجية
األمريكية لمرئيس أوباما بدت ،وظيرت معالميا منذ إعالنو تشكيؿ فريقو )عواد.(ٜٔٛ :ٕٜٓٓ ،
كما يمكف القوؿ :إف أحد أوؿ األعماؿ التي قامت بيا إدارة أوباما تجاه الصراع في الشرؽ
األوسط تمثؿ في انتياج دبموماسية المبعوث الخاص ،حيث أرسمت جورج ميتشؿ إلى المنطقة ،وىو
المبعوث الذي كاف قد أرسمو الرئيس السابؽ بوش االبف .وعميو لـ تكف ميمتو أكثر مف استنساخ لرؤية
جورج بوش االبف بخصوص الصراع الفمسطيني اإلسرائيمي ،والفاعميف فيو ،والحموؿ المقترحة .وىذا
األمر يؤكد عمى األطروحة القائمة بأف الرئيس األمريكي بغض النظر عف اسمو ،وحزبو السياسي،
وصفات عرقو ،أو عنصره ،فإنو ممتزـ باستراتيجية قومية قائمة عمى رؤيتيا لممشروع الصييوني كأداة
ال مثيؿ ليا ،وال غنى عنيا مف أجؿ تجسيد المصالح األمريكية في الشرؽ األوسط )صالح:ٕٓٔٓ ،
.(ٔٛ
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المبحث االول
محددات العالقات األمريكية تجاه إسرائيل في عيد الرئيس باراك أوباما

اوال :المحددات الداخمية
-0المحدد السياسي
أ-شخصية أوباما:
إف الخمفية الشخصية ألوباما تصوره بصفتو شخصية متعددة األعراؽ ،فأوباما رمز لألمريكي
المموف "أب أسود وأـ بيضاء ،فيو يمثؿ العصر الجديد الذي تحياه البشرية مف تطور تكنولوجي ،وتنوع
عرقي ولغوي ،فيو نموذج لالعتماد المتبادؿ بيف الدوؿ والعولمة الثقافية ،فمف أب كيني درس في
الواليات المتحدة ،ومف أـ أمريكية بيضاء مف أصوؿ ايرلندية إلى أخوة غير أشقاء في قرى كينيا
وزمالء دراسة في اندونيسيا)المنشاوي.(ٕٖٔ :ٕٜٓٓ ،
شرح روبرت جي كوفماف  ، Robert G. Kaufmanأستاذ السياسة العامة في جامعة بيبرديف
 ،Pepperdine Universityمبادئ أوباما الرئيسية عمى النحو التالي .
المبدأ األوؿ" :حماية العالـ والواليات المتحدة مف غطرسة القوة األمريكية ،حيث يرفض أوباما ما
يسمى بػ "االستثنائية األمريكية" ،وأي عمؿ مف اإلمبريالية الجديدة قاـ بو أسالفو ضد مصالح الدوؿ
األخرى .في عدة مناسبات اعتذر عف موقؼ الواليات المتحدة تجاه بقية العالـ  ،وخاصة الشرؽ
األوسط.
المبدأ الثاني :تبني التعددية بدالً مف األحادية أو االئتالفات الضيقة  ،بدوف اىماؿ لالستراتيجية
األمريكية الكبرى ،و يميؿ أوباما مف الناحية النظرية عمى األقؿ التأكيد عمى الشرعية وااللتزاـ
بالمعاىدات والمعايير الدولية و يثؽ في فعالية المؤسسات المتعددة األطراؼ ويفضؿ استخداـ القوة
فقط لتحقيؽ األىداؼ اإلنسانية التي يعتبرىا المجتمع الدولي شرعية.
المبدأ الثالث :التقميؿ مف أىمية األيديولوجية ونوع النظاـ الحاكـ حيث يؤمف أوباما ببعض عناصر
الواقعية الجديدة.
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المبدأ الرابع :استخداـ القوة بشكؿ نسبي و مف أجؿ أىداؼ محدودة  ،بحيث تكوف المالذ االخير ،إذ
لـ يرغب أوباما "التدخؿ العسكري" األمريكي  ،خاصة عندما تفتقر إلى موافقة األمـ المتحدة  .وىذا ال
يعني أف إدارة أوباما لـ تتدخؿ عسكريا عبر العالـ  ،فتدخمت الواليات المتحدة في ليبيا مع ائتالؼ
حمؼ شماؿ األطمسي في عاـ ٕٔٔٓ ،وشاركت في اليجمات الجوية في سوريا منذ عاـ ٖٕٔٓ .ومع
ذلؾ  ،فإف التدخؿ األمريكي في ليبيا يجسد أسموب إدارة أوباما المفضؿ الستخداـ القوة المبني عمى أف
المصمحة الرئيسية ألي دولة ينبغي أف تكوف آمنة وليست مييمنة ،وىذا النوع مف الموقؼ ىو نفسو
الذي أقنع أوباما بمعارضة إنشاء مستوطنات إسرائيمية جديدة في الضفة الغربية.
المبدأ الخامس :التركيز أكثر عمى القوة الناعمة والتيديدات غير التقميدية بدال مف القوة الصمبة و
تنافس القوة العظمى .فقد حاوؿ القياـ بذلؾ مف خالؿ خطبو الشييرة في القاىرة واسطنبوؿ في عاـ
 ٕٜٓٓوالتوقيع عمى اتفاؽ بشأف االنتشار النووي مع إيراف ،إنو يركز بشكؿ عاـ عمى "التيديدات غير
التقميدية" مثؿ التغيير البيئي  ،أكثر مف التركيز عمى التيديدات التقميدية لألمف والتي كانت المكونات
األساسية لعقيدة بوش.
المبدأ السادس :يقبؿ أوباما االنخفاض النسبي لقوة لمواليات المتحدة باعتباره القطب الوحيد لمعالقات
الدبموماسية  ،لصالح مراكز جديدة مثؿ االتحاد األوروبي والدوؿ اآلسيوية الناشئة  ،وىي الصيف
واليند.
مشددا
المبدأ السابع :استيعاب المنافسيف الفعمييف والمحتمميف .و قد ذىب أوباما إلى أبعد مف ذلؾ ،
ً
عمى ضرورة التوفيؽ بيف الخصوـ الحالييف والمحتمميف لمواليات المتحدة( Cosmelli, 2015,12).

أما بشأف معتقداتو األيديولوجية فأوباما يصنؼ بأنو ليبرالي و في نفس الوقت تتحدث مصادر
مختمفة عف خطاب أوباما اإليجابي وعالقتو الجيدة بالجميورييف والديمقراطييف عمى حد سواء ،ويصنؼ
أوباما ضمف" اليسار الجديد" المعادي لمحروب ،والمؤيد لألقميات ،فيو تيار ليبرالي باقتدار ،وماؿ إلى
"الوسط "أو إلى "وسط اليسار" ،فيو يتبنى خطابا يجمع بيف تناقضات السياسة األمريكية ،فيو ليبرالي
يدافع عف حقوؽ الشواذ ،ولكنو في نفس الوقت متديف ال يجد غضاضة في الحديث عف تدينو ،وىو
معارض لحرب العراؽ وال يعارض الحروب في حد ذاتيا )بيومي.(ٕٓٔٓ ،
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لكف بشكؿ عاـ تعتبر عممية صناعة القرار السياسي األمريكي مرتبطة بالمؤسسات أكثر مف
األشخاص ،في إطار توجو استراتيجي واضح ييدؼ إلى الحفاظ عمى الييمنة األمريكية ،واف ارتبطت
إدارة أوباما بشعار التغيير المجسد في شخصية أوباما ،غير أف تركيبتيا انعكاس واضح لالستم اررية،
واالحتفاظ بوزير الدفاع "روبرت غيتس" كدليؿ واضح عمى الرغبة في استكماؿ أجندة المحافظيف
الجدد ،لكف بأسموب جديد قوامو القوة الذكية التي تمزج بيف القوة العسكرية والدبموماسية )بمعيد،
ٕٕٔٓ.(ٜٛ :
ب-مؤسسات صنع القرار في السياسة األمريكية:
ب 0-الكونغرس األمريكي
منح الدستور األمريكي الكونغرس صالحيات في مجاؿ صناعة السياسة الخارجية ولكنيا
محدودة مقارنةً مع السمطة التنفيذية ،فالكونغرس ال يممؾ حؽ المبادرة في صنع السياسة الخارجية ،بؿ
لو دور قوي وفعاؿ في الموافقة أو الرفض ليذه السياسة ،حيث تبرز صالحية وفعالية الكونغرس في
األوقات التي تزيد فييا حدة قضية ما في الشئوف الخارجية بحيث تصؿ إلى مرحمة األزمة ،إذ يمارس
الكونغرس نفوًذا حاسما في سياسة الواليات المتحدة إزاء المنطقة العربية أكثر مف أي مكاف آخر في
العالـ ،وىذا يرجع العتبارات عديدة منيا المصالح األمريكية في المنطقة العربية ،وخاصة النفط،
والصراع العربي اإلسرائيمي ،والمساعدات األمريكية )جرجس.(ٜٔٔ :ٕٕٓٓ ،
فالكونجرس يتمتع بصالحيات ذات طابع تشريعي ومالي ،إضافة إلى استقاللية مبادرة في
مجاؿ سف النصوص التشريعية ،ففي مجاؿ السياسة الخارجية يمتمؾ الكونغرس ثالثة أنواع مف
التدابير:
 التدابير التشريعية ذات نمط تطبيقي التي تتضمف الحد ،أو رفض الميزانية الالزمة لمسياسة الخارجية. التدابير التشريعية الضاغطة. التدابير التشريعية الواضعة لسياسة مستقمة ،والنوع الثالث ينـ عف قدرة الكونجرس عمى صياغةاستراتيجية موازية لمتي يمتمكيا الرئيس ويضعيا ).(Nohra, 2009: 52
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ب 9-جماعات الضغط السياسية:
ويقصد بيا مجموعة مف المؤسسات والمنظمات وجماعات الضغط ذات الطابع المالي ،أو
العرقي ،أو الفكري التي مف شأنيا التأثير عمى عممية صنع القارر السياسي الخارجي ،سواء بصورة
مباشرة أو غبر مباشرة مف خالؿ التأثير في المؤسسات الرسمية المعينة مباشرة في صياغة السياسة
الخارجية )نورالديني .(ٗٚ :ٕٓٔٙ ،وتستغؿ إسرائيؿ جميع ىذه المؤسسات لمتأثير عمى صانعي القرار
في الواليات المتحدة.
فمف خالؿ المولبيات السياسية التي تكوف ميمتيا األساسية التأثير في القرار السياسي الخارجي،
وذلؾ مف خالؿ التأثير عمى وجيات النظر الحكومية سواء السياسية أو االقتصادية أو العسكرية ،في
الواليات المتحدة  .إف الطريقة التي تتكوف بيا حكومتيا ،تفسح المجاؿ لمتأثير عمى السياسة الخارجية
بوسائؿ عديدة ،ومف ىذا المنطمؽ فإف الجماعات الميتمة بتوجيو السياسة األمريكية تستطيع ذلؾ
بطرؽ شتى ،كالتأثير عمى النواب المنتخبيف وأعضاء السمطة التنفيذية والتأثير في الحمالت االنتخابية،
أو التصويت في االنتخابات وتشكيؿ الرأي العاـ .إف جماعات الضغط السياسي ليا قدرة تأثرية كبيرة
عندما تكوف ميتمة بقضية محددة ،وليس ىناؾ لدى الشعب موقؼ مسبؽ منيا ذلؾ أف صانعي
السياسية األمريكية يميموف إلى استيعاب ىذه الجماعات وارضائيا ،ماداـ أنيـ واثقوف بأف باقي الشعب
ليس لو موقؼ مسبؽ مف طروحاتيا ،وأنو لف يقوـ بمعاقبتيـ )والت وىايمر.(ٖٖ :ٕٓٓٚ ،
ومف أبرز تمؾ الموبيات ىي الموبيات العرقية ،وىي عبارة عف جماعات ضغط تعمؿ باتجاه
التأثير عمى القرار السياسي الحكومي لمصمحة الفئة التي تمثميا )فقيو ،(ٖٔٙ :ٕٓٓٚ ،ويمجأ أعضاء
الجماعات الضغط السياسية إلى استخداـ عدة أساليب لمتأثير عمى السياسة الخارجية األمريكية مف
أجؿ تحقؽ أىدافيـ ،ومف ىذه األساليب:
 االتصاؿ المباشر وغير المباشر مع البيت األبيض والو ازرات. بناء العالقات الخاصة والمباشرة مع الرئيس والوزراء وأعضاء الكونغرس وباقي المسؤوليف ذاتالمناصب العميا المقربة مف دائرة صنع القرار السياسي الخارجي.
 -ممارسة الضغط عمى البيت األبيض والكونغرس مف قبؿ المنظمات الداخمية.
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 توظيؼ مؤسسات اإلعالـ الجماىيري لمتأثير عمى الرأي العاـ باتجاه تأييد موقؼ معيف والدفاععف قضية خاصة أو بالعكس ،ومف جانب أخر االستفادة مف وسائؿ اإلعالـ كمصدر لمدعاية
ونشر المعمومات الخاصة.
 الضغط عمى مجمسي الكونغرس بيدؼ تشريع قانوف أو إصدار قرار يخدـ مصالح جية معينة مفالدوؿ والشعوب )ستيري.(ٕٛ :ٕٓٓٚ ،
وتنقسـ قوى الضغط الخاصة بوجو عاـ إلى فئتيف متباينتيف تختمفاف مف حيث الوظيفة ولكف
تمتقياف مف حيث اليدؼ ،وتعمالف في غالبية األحياف بشكؿ متناسؽ ومتكامؿ ،إذ بينما تقوـ المنظمات
والجمعيات التابعة لمفئة األولى والمسماة مجموعات الضغط الخاصة "الموبي" ،بالعمؿ الدؤوب عمى
إقناع صانع القرار بأف آرائيا صائبة ،وتدفعو عمى حمؿ وتبني وجية نظرىا ،وتقوـ المنظمات التابعة
لمفئة الثانية بالعمؿ عمى شراء والء رجاؿ الكونجرس وغيرىـ مف المسئوليف الحكومييف ،بينما تقوـ
المنظمات التابعة لمفئة الثانية والمسماة لجاف العمؿ السياسي بمياـ جمع األمواؿ والتفاوض مع
المرشحيف قبؿ االنتخابات ومساعدتيـ لموصوؿ إلى البرلماف .وفى داخؿ مجموعات ذوي المصالح
توجد تحيزات طبقيو إضافية" ،فالزعامة الفعالة تستند عادة إلى قطاع صغير مف المجموع كمو ،وتختار
مف القطاع المحظوظ في ىذه المجموعة المعينة ،وقميمة جداً ىي مجموعات ذوي المصالح المنظمة
عمى أساس ديمقراطي )أبو غنيـ.(٘ٓ :ٕٖٓٔ ،
ب 3-وزارة الدفاع (البنتاغون):
تمارس و ازرة الدفاع دو اًر كبي اًر في عممية صنع السياسة الخارجية األمريكية وذلؾ مف خالؿ دورىا
في السيطرة عمى مخرجات االستراتيجية األمريكية سيما بعد أف أضحت ىذه االستراتيجية مف أىـ مدخالت
التحرؾ السياسي الخارجي األمريكي في القرف الواحد والعشريف ،إثر تبني اتجاىات تميؿ إلى استخداـ القوة
العسكرية لتحقؽ أىداؼ السياسة األمريكية  ،كما أف و ازرة الدفاع تعد الجية المسؤولة عف اإلش ارؼ
العسكري األمريكي وعميو إدارة العالقات العسكرية االمريكية مع حمفاء الواليات المتحدة في الخارج .لذا فإف
مؤسسة الدفاع األمريكي تشارؾ في عممية صنع السياسة الخارجية االمريكية مف خالؿ سكرتير الدولة
األمريكي لشؤوف الدفاع ،ورئيس ىيئة األركاف العامة)محمد.(ٕٜ :ٕٓٓٙ ،
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وباختصار تبرز مشاركة البنتاغوف أوالً مف خالؿ عضويتو فيما يسمى باإلدارة األمريكية وفي مجمس
األمف القومي األمريكي  ،فضال عف دوره في نقؿ لوجية نظر المدنييف إلى وحدات اتخاذ القرار األمريكي
،أما الثاني فيو الذي ينقؿ أراء ووجيات نظر العسكرييف المحترفيف إلى ىذه الوحدات وكذلؾ دور
المستشاريف العسكرييف إلى رئيس اإلدارة األمريكية ولسكرتير الدولة االمريكي لشؤوف الدفاع )وزير الدفاع(
وكذلؾ إلى الكونغرس األمريكي )حمودة.(ٖٓ :ٕٓٔٚ ،
وزرة الدفاع األمريكية أكبر ضخامة ،وأكبر مسؤولية مف الييئات المدنية العاممة في
وعموما تعتبر ا
مجاؿ السياسة الخارجية ،فيي بما تحتويو مف أساطيؿ وقوات وىيئات ضخمة لمتخطيط ،وأكبر نظـ
االتصاالت في العالـ ،إضافة لييئة المخابرات الضخمة التابعة ليا تعد في الواقع أكبر قوة بيروقراطية
متماسكة وثابتة في العالـ الحر ،ففي أي اجتماع داخمي لمناقشة السياسة الخارجية يستطيع البنتاغوف حشد
أكبر أعضاء)فقيو ،(ٖٔٙ :ٕٓٔٙ ،وكذلؾ فإف البنتاغوف ىو الجزء الوحيد مف مؤسسة الخارجية الذي
يتوافر لديو مؤيدوف عمى مستوى المنظمات الداخمية ،أي مجموعة مف األفراد والجماعات والمنظمات
المؤثرة في السياسة األمريكية ،والتي تستفيد مف برامج وسياسات البنتاغوف،

ومف

ىؤالء

المؤيديف

المجمع الصناعي العسكري الذي يضـ كبريات الشركات الصناعية ذات العالقة المباشرة وغير المباشرة
بالصناعة )الندراو.(ٕٓ٘ :ٕٖٓٓ ،
ب 4-وكالة االستخبارات المركزية (:)CIA
بما أف الرئيس والكونغرس يتنافساف عمى السيطرة عمى عممية صناعة السياسة الخارجية فإف
مختمؼ جماعات المصالح والضغط العالمية والمصالح االستراتيجية تؤثر جميعيا في مواقؼ وأىداؼ
فرعي الحكومة ،ومف ثـ فإف جميع اآلراء والحسابات التي تدخؿ في ىذه المعادلة تتأثر في النياية بمدى
توافر المعمومات ونوعيتيا وطريقة الحصوؿ عمييا ،وتعتمد السمطة التنفيذية بشدة عمى المعمومات التي
تزودىا بيا أجيزة االستخبارات المركزية األمريكية ،وخصوصا وكالة االستخبارات المركزية ،ولقد دأبت
األحداث الى أ ف الرئيس يجدد فيمو في شؤوف السياسة الخارجية ويتخذ مواقفو مف العديد مف القضايا
الدولية وفقا لتقارير االستخبارات وتحميالتيا)الفقيو.(ٜٔ٘ :ٕٓٔٙ ،
إذف تؤدي وكالة االستخبارات المركزية دو ار مباش ار في عممية صنع السياسة الخارجية األمريكية
،وعميو فإف العالقة بيف ىذه الوكالة وبيف مؤسسات صنع السياسة الخارجية االخرى تكوف مسألة حيوية
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،ودليؿ ذلؾ أف أكثر الرؤساء األمريكاف فعالية في الشؤوف الخارجية ىو الرئيس الذي ينجح في إقامة
عالقات عمؿ جيدة مع مؤسسة االستخبارات)محمد.(ٖٛ :ٕٓٓٙ ،
إف دور وكالة االستخبارات المركزية في السياسة الخارجية األمريكية جاء مف خالؿ جمع
المعمومات السرية عف أوضاع وقيادات وتوجيات الدوؿ األجنبية ،والقياـ بتحميؿ تمؾ المعمومات وتقديـ
التوصيات بشأنيا إلى مجمس األمف القومي والقياـ أحيانا بتخطيط و تنفيذ العمميات السرية )كيجمي،
ٕٗٓٓ ،(ٖٜٗ :ونتيجة ذلؾ الحجـ الضخـ والتشعب الالمتناىي في المؤسسات األمريكية الرسمية وغير
الرسمية المعنية بصنع القرار السياسي الخارجي .و يشرح )جوزيؼ ناي( عالقة ىذه الوكالة بالسياسة
الخارجية األمريكية بالقوؿ) :إف طبيعة و دور أنشطة المخابرات في مجاالت السياسة الخارجية والدفاع
تتسـ بدرجة كبيرة مف التعقيد ،فيمكف القوؿ :إف الجميع يشتركوف في مثؿ ىذه األنشطة ،ومف ثـ يحدث في
بعض األحياف الخمط بيف أنشطة المخابرات وبعض األنشطة الحكومية األخرى التي تشترؾ معيا في عدد
مف السمات )الترماف.(ٕ :ٕٓٓٗ ،
-9المحدد االقتصادي
تعتبر )إسرائيؿ( الحميفة الكبرى لمواليات المتحدة في منطقة الشرؽ األوسط والتي تدعميا
بالوسائؿ كافة ،فيي تحصؿ عمى أكبر قدر مف المعونات الخارجية األمريكية "حوالي 3بميوف دوالر
سنوياً وتزودىا الواليات المتحدة بأحدث األسمحة ،وتقيـ معيا منطقة تجارة حرة وتقدـ ليا ما تحتاجو
مف مساعدات اقتصادية وعممية وتقنية )المشاقبة وشمبي.(235 : 2012،
إف حجـ تدفؽ المعونات الخارجية إلسرائيؿ وتحديدا مف الواليات المتحدة مرىوف بطبيعة
التطورات في خارطة العالقات الدولية ،وتطور األحداث المتعمقة بمنطقة الشرؽ األوسط ،وخاصة فيما
الصرع العربي اإلسرائيمي .وأنو ال يوجد فرؽ بيف اإلدارات األمريكية المختمفة مف حيث
ا
يتعمؽ بموضع
تدفؽ المعونات أو حجميا ،فكميا ساىمت وعمى قدر كبير في ضخيا )إلسرائيؿ( ،فاإلدا ارت األمريكية
تتعامؿ مع )إسرائيؿ( ليس باعتبار مصدر الرضى والبركة لعممية الوصوؿ إلى البيت األبيض فقط،
وانما مصد اًر أساسيا في صناعة الق ارر األمريكي ،وتنفيذ السياسات األمريكية في المنطقة ،واف الحديث
عف استقاللية االقتصاد اإلسرائيمي ،وتوقؼ حاجة ) إسرائيؿ( لممساعدات األمريكية ،ما ىي إال
تصريحات إعالمية تيدؼ إلسكات األصوات األمريكية الداعية لمنع الييود مف االستمرار في استنزاؼ
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قد ارت وطاقات الشعب األمريكي ،فالمساعدات األمريكية الرسمية )إلسرائيؿ( تشكؿ العمود الفقري
القتصادىا )لبد.(2007،
ويؤكد مساندو )إسرائيؿ( بأف أحد أسباب الدعـ العسكري األمريكي إلسرائيؿ ىو اقتصادي ،ألنو
يسمح بإعادة تصدير السالح األمريكي عبر )إسرائيؿ( إلى دوؿ تحظر القوانيف األمريكية ذاتيا عمى
لشرئيا
اإلدارة التعامؿ معيا .كما أف القسـ األكبر مف الدعـ المادي المقدـ إلسرائيؿ ىو مخصص ا
أسمحة أمريكية ،ومف ثـ تكوف الواليات المتحدة دعمت اقتصادىا وحافظت عمى فرص عمؿ اآلالؼ
العامميف ،فضالً عف ذلؾ يعتبر مساندو )إسرائيؿ( بأنيا قاعدة أمريكية متقدمة ،ومخزف أسمحة لمقوات
األمريكية ،وساحة إلجراء المناورات المشتركة ،ومختبر دائـ إلجراء االختبا ارت الميدانية لألسمحة
األمريكية لد ارسة مدى تأثيرىا الفعمي عمى أرض الواقع )الضيفي.(210 : 2011 ،
استفادت )إسرائيؿ( مف المساعدات األمريكية عبر ثالث صيغ لنقؿ األسمحة  :أوليا برنامج
المبيعات العسكرية الخارجية ،وىو يجري بيف الحكومات بعد إقرار و ازرة الدفاع االمريكية )البنتاغوف(،
والثانية تتعمؽ ببرنامج المبيعات التجارية المباشرة ،وىو المفضؿ لنقؿ األسمحة إلى )إسرائيؿ( ،حيث
يجري بيف الشركات والحكومات بتنظيـ وترخيص مف و ازرة الخارجية .أما الصيغة الثالثة فمخصصة
الزئدة ،وىو برنامج يمر عبر البنتاغوف لتمكيف الدوؿ األخرى مف الحصوؿ عمى
لمقطع الدفاعية ا
معدات عسكرية امريكية مستعممة لـ تعد أمريكيا بحاجة إلييا.(Migdalovitz, 2010: 3).
وفي عاـ ٕٕٔٓ أصدر الكونجرس مشروع قانوف ووقع الرئيس عميو لتمديد برنامج ضماف
القروض حتى أيموؿ/سبتمبر ٕ٘ٔٓ .واعتبا اًر مف عاـ ٕٗٔٓ ،ال تزاؿ إسرائيؿ بوسعيا إصدار ما
يصؿ إلى  ٖ.ٛمميار دوالر مف السندات المدعومة مف الواليات المتحدة .و ٍ
أف
بشكؿ عاـ فعمى إسرائيؿ ْ

ٍ
أف تستخدمو خزينتيا إذا
ترى ضمانات القروض األمريكية
كخيار يشكؿ “المالذ األخير” ،والذي يمكف ْ
كانت إصدارات السندات المحمية والدولية غير المضمونة قد أصبحت مكمفة لمغاية )وارد.(ٕٓٔ٘ ،

-3المحدد العسكري
في عاـ  ٕٜٓٓوقع الجانب األمريكي واالسرائيمي اتفاقاف :أحدىما لتطوير منظومة صواريخ
آرو ،والثاني لتقوية آليات التعاوف الثنائي في محاربة ومواجية تزويد “الجماعات اإلرىابية” باألسمحة.
وفي ٕٗ تشريف الثاني /نوفمبر ٕٓٔٓ وقع اتفاؽ تطوير وتحديث المنظومة األمنية لمطائرات المدنية
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 ،وقد وافقت واشنطف في تشريف الثاني /نوفمبر ٖٕٔٓ عمى بيع ست طائرات مف طراز “فيٕٕ-
أوسبري” إلى إسرائيؿ ،لتصبح بذلؾ أوؿ حميؼ لواشنطف يحصؿ عمى ىذه الطائرة .وقاؿ وزير الدفاع
األميركي وقتيا تشاؾ ىيغؿ :إف الصفقة جاءت بغرض الحفاظ عمى “التفوؽ العسكري النوعي”
إلسرائيؿ في المنطقة .وتجمع الطائرة “في ٕٕ-أوسبري” بيف القدرة عمى اإلقالع واليبوط العمودي مثؿ
المروحيات ،وسرعة التحميؽ العالية التي تتميز بيا الطائرات ،ذات األجنحة الثابتة )الشيخ:ٕٓٔٚ ،
ٗٔ(.
إف الرئيس أوباما قدـ إلسرائيؿ قرابة ٖ مميار دوالر لبناء منظومة دفاع صاروخي ،إضافة إلى
ٖ ٔ,مميار دوالر دفعتيا الحكومة األمريكية في عاـ ٕٔٔٓ لبناء منظومة القبة الحديدية وحدىا ،وكاف
مف ضمنيا مبمغ ٕٕ٘ مميوف دوالر كمساعدات عاجمة في صيؼ عاـ ٕٗٔٓ أثناء العدواف اإلسرائيمي
عمى قطاع غزة ،وكانت و ازرة الدفاع اإلسرائيمية أكدت بداية شباط /فبراير ٕ٘ٔٓ  ،توقيع عقد مع
واشنطف لشراء ٗٔ مقاتمة إضافية مف الطائرة التي تعرؼ أيضا باسـ “جوينت سترايؾ فايتر” مقابؿ
ثالثة مميارات دوالر )اندوراس.(ٕٓٔٙ،
باإلضافة إلى التمويؿ بمقدار ٔ ٖ.مميار دوالر في العاـ المالي ٕ٘ٔٓ ،طمبت إدارة أوباما
 ٜٙ.ٛمميوف دوالر أخرى لمبرامج األمريكية اإلسرائيمية المشتركة و ٔٚ٘.ٜمميوف دوالر لنظاـ القبة
الحديدية ،وىو النظاـ اإلسرائيمي المضاد لمصواريخ قصيرة المدى .ويرد ىذا التمويؿ ضمف أذوف
تفويض الدفاع والمخصصات المالية األميركية العادية ،والتي ال تعتبر رسميا ضمف المعونة الثنائية
المباشرة )وارد.(ٕٓٔ٘ ،
شكؿ التمويؿ العسكري األجنبي الذي تقدمو الواليات المتحدة إلسرائيؿ في العاـ المالي ٕ٘ٔٓ
ما يقرب مف ٘٘ ٝمف التمويؿ العسكري األجنبي الكمي لمواليات المتحدة في جميع أنحاء العالـ،
وسيموؿ ٖٕ ٝإلى ٕ٘ ٝمف الميزانية الكمية لو ازرة الدفاع اإلسرائيمية – وىي النسب التي تبيف بشكؿ
واضح التزاـ الواليات المتحدة بأمف إسرائيؿ ،واعتماد إسرائيؿ عمى الدعـ األميركي )الشيخ:ٕٓٔٚ ،
.(ٔٙ
استخدـ ما يصؿ إلى ٖ ٕٝٙ.مف التمويؿ العسكري األجنبي األمريكي إلى إسرائيؿ )ما يمثؿ
حوالي ٖ ٛٔ٘.مميوف دوالر في العاـ المالي ٕٗٔٓ( في الشراء مف شركات الدفاع اإلسرائيمية ،مما
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يتيح إلسرائيؿ بناء صناعة دفاع محمية تصنؼ ضمف أعمى ٓٔ مف موردي السالح في جميع أنحاء
العالـ .وال يمنح أيا مف المستفيديف اآلخريف مف المساعدات العسكرية األمريكية ىذه الميزة
).(Tommey, 2015: 259
وبحسب مصادر في الكونغرس األميركي ،فإف إسرائيؿ حاولت الحصوؿ عمى مبمغ قياسي قدره
خمسة مميارات كؿ عاـ ،بدال مف ثالثة مميارات فقط .فقد نشر مجمس األمف القومي األمريكي تقري ار
اء عمى صعيد
يؤكد أف الدعـ األمريكي إلسرائيؿ في عيد أوباما ،شيد انتعاشا غير مسبوؽ سو ً

المقاءات المتواصمة مع قادة إسرائيؿ ،أو مف حيث حرص الواليات المتحدة عمى أف تظؿ إسرائيؿ تتمقى
نصيب األسد مف المساعدات األمريكية الخارجية )الشيخ.(ٔٚ :ٕٓٔٚ ،
تـ االتفاؽ رسمياً بيف إسرائيؿ والواليات المتحدة عمى منح األخيرة لتؿ أبيب مساعدات عسكرية
ّ
بقيمة  ٖٛمميار دوالر في السنوات العشرة القادمة ،ويعتبر ىذا المبمغ مف أكبر المبالغ الذي تمقتّو
إسرائيؿ مف واشنطف منذ إقامتيا في عاـ  .ٜٔٗٛفمنذ قياـ دولة إسرائيؿ  ،أصبحت أكبر متمؽ
لممساعدات الخارجية مف الواليات المتحدة والذي يصؿ مجموعو إلى ٕٔٔ مميار دوالر ،وكميا تقر ًيبا

في شكؿ مساعدات عسكرية )أندراوس.(ٕٓٔٙ ،

-4المحدد االستراتيجي (ضمان بقاء إسرائيل و الحفاظ عمى أمنيا وضمان تفوقيا)
لـ يخرج الرئيس باراؾ أوباما عف الموقؼ األمريكي الثابت حياؿ إسرائيؿ ،والحرص عمى
العالقة الخاصة التي تجمع بيف إسرائيؿ والواليات المتحدة ،وأكد أوباما عمى التزامو بأمف إسرائيؿ في
خطابو أماـ منظمة ايباؾ في مايو ، ٕٓٓٛحيث أصر عمى التزامو الثابت بأمف إسرائيؿ باعتبارىا
أقوى حمفاء الواليات المتحدة في المنطقة ذات الديمقراطية الوحيدة ،ويتضح مف ىذا الموقؼ أف أوباما
يتوافؽ مع الرؤية األمريكية المييمنة التي تعتبر إسرائيؿ حميفا استراتيجيا مدلال ،ويندرج في سياؽ
جيوده لتبديد التمميحات المغرضة التي يسوقيا المتشددوف الصياينة واليميف الديني حوؿ تعاطفو مع
الفمسطينييف وعداوتو إلسرائيؿ) ،جرجس(ٕٓٓٛ ،
وأكد الرئيس أوباما في كممتو إلى الرأي العاـ العربي واإلسالمي مف جامعة القاىرة في ٗ
حزيراف/يونيو  ٕٜٓٓعمى ضرورة التصدي لشتى أشكاؿ العنؼ ،وخاصة ما ييدد األمف األمريكي
واإلسرائيمي ،بإق ارره بالعالقة الخاصة بيف الواليات المتحدة واسرائيؿ ،مع التأكيد عمى متانة األواصر
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التي تجمعيما ،واستحالة التخمي عنيا ألنيا ترتكز عمى دعائـ ثقافية وتاريخية ،وضرورة اإلقرار بأف
رغبة الييود في وجود وطف خاص ليـ ،ىي رغبة متأصمة في تاريخ مأسوي ال يمكف ألحد نفيو ،مع
اإلشارة إلى ما تعرض لو الييود عمى يد النازية )حسيف.(ٕٜ٘ :ٕٜٓٓ ،
فالتزاـ أوباما بأمف إسرائيؿ أكده أثناء استقبالو لرئيس الوزراء اإلسرائيمي نتنياىو في البيت
األبيض يوـ  ٔٛأيار/مايو  ، ٕٜٓٓبإص ارره عمى العالقة غير العادية بيف الواليات المتحدة واسرائيؿ
باعتباره ىذه األخيرة حميفا قويا لمواليات المتحدة ،بوصفيا الديمقراطية الوحيدة في الشرؽ األوسط ،لذا
فيي تشكؿ مصدر إعجاب الشعب األمريكي ،لذا فإف أمف إسرائيؿ أمر بالغ األىمية بالنسبة لمواليات
المتحدة  ،وأنو مف مصمحة األمف القومي األمريكي ضماف أمف إسرائيؿ كدولة ييودية مستقمة )ليمى،
.(ٔ٘ :ٕٜٓٓ
يرتكز التصور الرئيسي بالنسبة ألوباما لحؿ الصراع الفمسطيني اإلسرائيمي عمى اتخاذ كؿ
التدابير لمحفاظ عمى إسرائيؿ كدولة ييودية تكوف القدس عاصمتيا الموحدة لألبد ،وعمى عتبة نياية
عيدتو األولى تشبث أوباما بموقفو ىذا حيث ،أكد في خطابو بتاريخ ٜٔآيار/مايؤٕٔٓ الذي حمؿ
عنواف "لحظة فرصة "عمى التزاـ واشنطف بأمف إسرائيؿ مف خالؿ وضع إجراءات لمنع "اإلرىاب"،
ووقؼ تسريب السالح ،وضماف أمف الحدود بفاعمية ،ووجوب إتماـ االنسحاب االسرائيمي بتدرج،
وتنسيقو لتولي قوات األمف الفمسطينية المسؤولية مع االتفاؽ عمى المدى الزمني ليذا االنتقاؿ .وأكد
أوباما عمى أف ىذه المبادئ توفر أساسا لممفاوضات :معرفة الفمسطينييف لحدودىـ الجغرافية ،مقابؿ
تأكد اإلسرائيمييف مف أف أمنيـ سيكوف مضمونا )كرـ.(ٕٓٔٔ ،
إف سجؿ أوباما الفعمي عمى مدار السنوات الثماني التي قضاىا في منصبو ،يجعمو واحدا مف
أكثر الرؤساء األميركييف المواليف إلسرائيؿ منذ عيد الرئيس ىاري إس تروماف .لقد أعطى أوباما
إلسرائيؿ المزيد مف الماؿ واألسمحة أكثر مف أي مف أسالفو .لقد استجاب تماما اللتزاـ الواليات
المتحدة الرسمي بالحفاظ عمى "التفوؽ العسكري النوعي" إلسرائيؿ ،مف خالؿ تزويد حميفو بأنظمة
أسمحة أكثر تطو اًر .كانت ىديتو الفاصمة إلسرائيؿ عبارة عف حزمة مساعدات عسكرية مذىمة تبمغ ٖٛ
مميار دوالر لعشرة أعواـ ،وىذا يمثؿ زيادة مف ٔ ٖ.دوالر الحالي إلى  ٖ.ٛمميار دوالر سنويا ،وىي
أيضا أكبر حزمة مساعدات عسكرية مف بمد إلى آخر في تاريخ البشرية( Shlaim,2017).
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-5قوة الموبي الصييوني
بالرغـ مف أف الييود يشكموف نحو ٖ %مف سكاف الواليات المتحدة ،إال أنيـ نجحوا في جعؿ
صوتيـ مسموعا عمى نطاؽ واسع ،وليس مف شؾ في أف الجماعات الييودية األمريكية الموالية
إلسرائيؿ ىي مف الجماعات األفضؿ تنظيما وتمويالً ،ومف أكثر جماعات المصمحة فاعمية)السمطاف،
ٕٕٓٓ .(ٖٖٔ :فالموبي الييودي في الواليات المتحدة مف أنشط التجمعات سياسياً واقتصادياً ،وأكثرىا
تأثير عمى سياسة الواليات المتحدة الخارجية أو حتى الداخمية ،وقد ارتبط معظـ أعضاء الموبي
ا
الييودي بدولة إسرائيؿ منذ قياميا عاـ  ،ٜٔٗٛولـ يدخروا جيدا في سبيؿ توطيد المصالح اإلسرائيمية
سواء في المنطقة العربية أو في داخؿ الواليات المتحدة نفسيا ،ومف أبرز أعماؿ الموبي الييودي النشط
سياسيا؛ العمؿ عمى تنسيؽ الجيود مف خالؿ منظمات عديدة تعمؿ في الواليات المتحدة عمى رعاية
المصالح واألىداؼ اإلسرائيمية )غناـ.(ٕٚ :ٕٖٓٔ ،
إف الموبي الصييوني ًخمَؽ لجاف نشاط سياسية عديدة عبر الواليات المتحدة تقوـ بالترويج

ألفكاره وأطروحاتو ،والعمؿ عمى كسب دعـ المرشحيف لالنتخابات مف خالؿ دعـ الحمالت االنتخابية
لممرشحيف مف ديمقراطييف وجميورييف عمى حد سواء)المغربي .(ٔٛ :ٕٕٓٓ ،مما دفع الكثير مف
ميما
السياسييف األمريكييف إلى الميؿ بشدة ،والتأثر بأفكار الحركة الصييونية وتوجياتيا ،وشكؿ عامال ً
ساىـ بوقوؼ السياسة الخارجية األمريكية إلى جانب طموحات الحركة الصييونية في فمسطيف ،ولعؿ
ىذا التأثر يمكف لمسو بالتأييد الذي أبداه الرئيس ولسوف لتصريح بمفور ،ودعمو لطموحات الصييونية
في فمسطيف ).(Rashid, 2005: 118
كما يستمد الموبي الصييوني قوتو مف خالؿ نجاحو في غرس االعتقاد لدى كؿ األمريكيف
ولجميع وسائؿ اإلعالـ ،بأف إسرائيؿ في حد ذاتيا مصمحة حيوية لمواليات المتحدة .وكذلؾ التعاطؼ
النفسي الذي استحكـ كرد فعؿ لميولوكوست أو مذابح النازية ضد الييود أثناء الحرب العالمية الثانية،
باإلضافة إلى حقيقة استراتيجية قائمة بالفعؿ ،وىى أف الشرؽ األوسط كاف خالؿ سنوات الحرب الباردة
عمى الخط األمامي لممواجية مع العدو السوفيتي ،وليذا كاف تعاطؼ الييود األمريكييف مع إسرائيؿ
منسجما مع المسار العاـ لمفكر السياسي األمريكي بدوف وجود اي تناقض معيـ )المشاقبة وشمبي،
ٕٕٔٓ.(ٕٗٔ :
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وتتجمى قوة الموبي الصييوني في مجموعة مف العوامؿ أىميا:
-

تتعمؽ بطبيعة المجتمع االمريكي والنظاـ السياسي الذي أفسح المجاؿ لموبي الصييوني ،ليقوـ

بدوره وفرض مطالبو في مختمؼ األوساط األمريكية.
-

تحتؿ الجماعة الييودية األمريكية قمة اليرـ االجتماعي األمريكي ،حيث يشكموف ٖٗ %مف

بيف أغنى )٘ (ٗٚعائمة أمريكية يسيطروف عمى كبريات شركات الصناعة والتجارة التي تجد طريقيا
إلى مركز صنع القرار السياسي.
-

قوة موارده وفخامتيا داخؿ الواليات المتحدة وخارجيا والتي تشكؿ أىـ مركز لمتأثير في العممية

السياسية.
-

يركز الموبي الصييوني عمى مراكز الفكر وتمويؿ البحوث والدراسات ،بيدؼ صياغة الرأي

واالقتراحات لمدوائر واألشخاص المعنييف بصنع القرار السياسي.
-

دور الجماعة الييودية األمريكية في االنتخابات ،و وزنيـ السياسي االنتخابي يؤثر عمى تقرير

مصير االنتخابات في أىـ الواليات االمريكية مثؿ كاليفورنيا و نيويورؾ.
-

اىتماـ الموبي الصييوني بوسائؿ اإلعالـ ،حيث يمتمؾ الموبي الصييوني وكاالت خاصة

لمصحافة ،لوكالة الصحافة الييودية األمريكية تمتمؾ ما يقارب )ٓٗ( صحيفة تركز عمى مصالح
إسرائيؿ وحقوؽ الييود)غناـ..(ٚٛ :ٕٖٓٔ ،
وفي ٕٕ أيار/مايو ٕٔٔٓ ألقى الرئيس أوباما خطاباً أماـ منظمة أيباؾ ،حيث أشار الخطاب
بمجممو إلى تبني الرئيس أوباما لمواقؼ إسرائيؿ المتمثمة فيما قالو نتنياىو في خطابو أيضاً أماـ منظمة
األيباؾ عمى النحو الذي لـ يدع أماـ الفمسطينييف أي مجاؿ لعقد آماؿ عمى المفاوضات ،وجيود
التسوية و طالب أوباما في خطابو باعتراؼ فمسطيني بػ "ييودية إسرائيؿ" مقابؿ الحصوؿ عمى دولة
فمسطينية ،وأشار أيضأ إلى إعادة النظر في حدود سنة  ،ٜٔٙٚوىذا يعد تحوالً كبي اًر في المواقؼ
األمريكية المعمنة) .الوادية.(ٕٕٛ :ٕٖٓٔ ،
وكاف الرئيس باراؾ أوباما قد ألقى خطابا موجيا إلى العالـ العربي واإلسالمي في  ٜٔأيار/مايو
ٕٔٔٓ ،أي قبؿ الخطاب الذي ألقاه في منظمة األيباؾ بيوميف ،وفيو أدلى ببعض العبارات البراقة
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لالستيالؾ اإلعالمي ،والتي دعا فييا إلى الدخوؿ في مفاوضات فمسطينية إسرائيمية مباشرة ،والدعوة
إلى إقامة الدولة الفمسطينية عمى حدود سنة  ،ٜٔٙٚغير أنو عاد ونفاه في خطابو أماـ األيباؾ ،بأف
حديثو عف إقامة الدولة الفمسطينية عمى حدود سنة  ٜٔٙٚفسر بشكؿ خاطئ ،وأف إقامة الدولة ال
يمكف أف تتـ إال بالتوافؽ عمى الحدود بيف الطرفيف الفمسطيني واإلسرائيمي بما ال يضر "إسرائيؿ".
وقاؿ" :إف جيود تجريد إسرائيؿ مف الشرعية ستنتيي إلى الفشؿ ،والتحركات الرمزية لعزؿ إسرائيؿ
باألمـ المتحدة لف تخمؽ دولة مستقمة“ .كما شدد عمى أف "االلتزاـ األمريكي بأمف إسرائيؿ ال ييتز".
وبالتالي فمجمؿ ما وجيو في خطابو إلى العالـ اإلسالمي ال يمكف أخذه عمى أي محمؿ سوى
المصمحة األمريكية )بمعيد.(ٔٙ٘ :ٕٕٓٔ ،
 -6توجيات الرأي العام األمريكي
دور فعاالً ومؤث اًر في صياغة السياسة الخارجية لمواليات المتحدة،
تمعب وسائؿ اإلعالـ األمريكية اً
حيث تعمؿ ىذه الوسائؿ عمى إضفاء الشرعية عمى المواقؼ األمريكية ،ألن الجميور األمريكي ال يمتمؾ
المعمومات الدقيقة عف قضايا السياسة الخارجية ،أو تمؾ حتى المرتبطة بالجوانب العسكرية ،لذلؾ يمكف
صياغة وتشكيؿ الرأي العاـ الشعبي األمريكي عف طريؽ التقارير اإلخبارية الموجية تجاه أي قضية
،ويعتبر اإلعالـ األمريكي منحاز إلسرائيؿ ويصور الييود في فمسطيف بشكؿ إنساني بحت بصفتيـ شعباً
يناضؿ مف أجؿ بناء حياة راقية وىادئة ،في حيف يجرد الفمسطينييف مف القيـ واألخالؽ اإلنسانية وينكر
ىويتيـ وحقوقيـ السياسية ،وال يعترؼ بيـ بأي شكؿ مف األشكاؿ ،ويؤكد ذلؾ االستطالع الذي أجراه معيد
غالوب حوؿ موقؼ المواطنيف األمريكييف مف الصراع في الشرؽ األوسط فقد عبر ٖ % ٙعف تأييدىـ
إلسرائيؿ وتعاطفيـ معيا ،فيما قاؿ  % ٔٛمنيـ إنيـ يؤيدوف الفمسطينييف ،و ٕٓ  %قالوا إنيـ يؤيدوف
الطرفيف عمى حد سواء )صحيفة الشرؽ األوسط. (ٕٓٔٔ ،
وتعتبر الدعاية المكثفة مف الوسائؿ الناجعة لمسيطرة عمى الجميور في الداخؿ ،لكف ىناؾ وسيمة
أكثر مباشرة تمارسيا الواليات المتحدة عمى الصعيد الخارجي ،وىي ما تسميو بالحرب عمى اإلرىاب
لمسيطرة عمى عقوؿ واتجاىات المواطنيف األمريكييف في الترويج لسياستيا الخارجية ،ويبدو أنو مف
الصعوبة بمكاف إيجاد مقارنة حقيقية بيف شعار الحرية والديمقراطية والسالـ وبيف حقيقة السموؾ الخارجي
لمواليات المتحدة ،وتمارس المؤسسات الحكومية داخؿ الواليات المتحدة وسائؿ تطويع وارغاـ مدنية ضد
الشعب األمريكي عف طريؽ صناعة القبوؿ ،مف خالؿ لجوئيا إلى تقنيات اإلعالـ لتزييؼ الحقائؽ ،كما
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أنيا ال تتوانى في الوقت ذاتو عف استخداـ وسائؿ أكثر بدائية في التطويع واإلكراه خارج حدودىا ،وىذا ما
تؤكده سياسة الواليات المتحدة الخارجية في مطمع القرف الحادي والعشريف في إعالنيا الصريح بالحرب
عمى اإلرىاب ،مستخدمة كؿ الوسائؿ والسياسية والعسكرية واالقتصادية اإلعالمية ،ويتبنى الرأي العاـ
األمريكي بشكؿ عاـ المواقؼ التالية مف القضية الفمسطينية:
 إسرائيؿ البمد الديمقراطي الوحيد في المنطقة العربية بؿ وفي الشرؽ األوسط. إسرائيؿ الحميؼ األىـ واألقوى في الشرؽ األوسط بالنسبة لمواليات المتحدة. إسرائيؿ صاحبة الحؽ في األرض حسب تعاليـ التوراة واإلنجيؿ ،والفمسطينيوف ىـ المعتدوفعمييا)فيمي.(ٕٜٓٓ،
وتعتبر المؤسسات الييودية األمريكية وكذلؾ األمريكية المتعاطفة معيا ،مف أىـ مؤسسات الضغط
وتوجيو القرار والرأي العاـ األمريكية في أي أمر يتعمؽ بإسرائيؿ وعالقتيا مع العالـ العربي في الواليات
المتحدة ،وتتمتع بدعـ مالي ومعنوي قوي جداً مف قوى سياسية واقتصادية كبيرة ،يجعميا قادرة وبشكؿ فعاؿ
في التأثير عمى مجمس النواب ومجمس الشيوخ سواء مف الحزب الجميوري أو الحزب الديمقراطي .وعمى
صعيد آخر توجد مؤسسة جي ستريت) ( J Streetالتي أنشئت عاـ 2008 ،وتضـ في عضويتيا 170
ألؼ عضو مف ييود الواليات المتحدة والتي أبدت مواقؼ تدعو لمراجعة بعض السياسات األمريكية في
الشرؽ األوسط ،والتركيز عمى الحموؿ الدبموماسية بدالً مف استخداـ القوة في إشارة إلى الممؼ النووي
اإليراني ،والحصار المفروض عمى قطاع غزة ،األمر الذي اعتبر بدايةً لتوتير العالقة بيف تيارات المجتمع
الييودي في الواليات المتحدة مف جانب و"إسرائيؿ "مف جانب آخر ،السيما معارضة المؤسسة لالستيطاف
في الضفة الغربية وتأييدىا إلقامة دولة فمسطينية )التقرير اإلستراتيجي الفمسطيني.(ٕٓٔٔ ،

ثانيا :المحددات الخارجية
-0السيطرة عمى األ نظمة العربية
في ظؿ نظاـ عالمي أحادي القطب ،رأت الواليات المتحدة أف مف حقيا قيادة نظاـ عالمي
أطمقت عميو لقب" النظاـ العالمي الجديد" ،في مقابؿ النظاـ العالمي القديـ الذي تنافست عمى زعامتو
كؿ مف الواليات المتحدة واالتحاد السوفييتي ،واتخذت واشنطف مف نشر مبادئ الديمقراطية والمطالبة
مبرر لمتدخؿ في شؤوف الدوؿ المعادية ليا بشكؿ عاـ ،وفي شؤوف
باحتراـ الحريات ،وحقوؽ اإلنساف ًا
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دوؿ العالـ الثالث بشكؿ خاص ،سعيا نحو إجبارىا عمى السير في الفمؾ األمريكي ،وقياميا بتنفيذ
السياسات األمريكية )عبد الحميـ.(ٕٔ :ٕٕٓٔ ،
مارست واشنطف في المنطقة العربية ضغوطا عمى األنظمة العربية لتنفيذ سياساتيا ،مشيرة في
وجو تمؾ األنظمة مقتضيات التحوؿ الديمقراطي ،وسجؿ حقوؽ اإلنساف ،في الوقت الذي كانت تغض
فيو الطرؼ عف الممارسات الالإنسانية واالنتياكات الصارخة لحقوؽ اإلنساف ،التي تقوـ بيا إسرائيؿ
تجاه الفمسطينييف والعرب ،مما ولد نقمة عمى واشنطف وعمى ازدواجية سياساتيا في المنطقة )عبد
الفتاح.(ٙٗ :ٕٓٔٔ ،
التفتت اإلدارة األمريكية إلى أف حرماف الفمسطينييف مف حقوقيـ السياسية أسيـ في تغذية
مشاعر الكراىية ،وزيادة نزعة التطرؼ في العداء لمواليات المتحدة ولمغرب ،وأطمقت تعبير محور الشر
عمى الدوؿ التي رفضت االنصياع لإلمالءات ،أو الترتيبات األمريكية ،وأسيمت في إفشاؿ مشاريعيا
في المنطقة ،مثؿ مشروع الشرؽ األوسط الكبير ،وغيره مف مشاريع إعادة ترتيب المنطقة وفؽ الرؤية
األمريكية ،وعمى رأس ىذه الدوؿ إيراف التي تسعى إلى امتالؾ سالح نووي ،تعتبره الواليات المتحدة
وحمفاؤىا ميددا لألمف ،ويشكؿ خط ار عمى إسرائيؿ ،وعمى المصالح األمريكية في المنطقة )ياسيف،
ٕٓٔٓ.(ٚٙ :
كؿ ىذه المتغيرات جعمت الواليات المتحدة تضع عمى سمـ أولوياتيا ومصالحيا االستراتيجية
في المنطقة العربية وفقا لوثيقة استراتيجية األمف القومي التي صدرت عف البيت األبيض في شير
أيار/مايوٕٓٔٓ الحفاظ عمى أمف إسرائيؿ ،واستمرار تدفؽ النفط ،والتعاوف في مجاؿ مواجية
اإلرىاب ،ودفع ايراف بعيدا عف امتالؾ أسمحة نووية ،ودعـ اإلرىاب الدولي ،والعمؿ عمى حؿ القضية
الفمسطينية )عبد الحميـ.(ٖ٘ :ٕٕٓٔ ،
لكؿ ىذه األسباب تقدمت المنطقة العربية لتتربع عمى مركز صدارة االىتمامات األمريكية ،إذ
تعتبر المنطقة العربية بما تممكو مف ثروات نفطية ىائمة ،واحتياطيات ال مثيؿ ليا في أي منطقة في
العالـ ،إضافة إلى وجود إسرائيؿ حميفة الواليات المتحدة األمريكية ،وذراعيا األيمف في المنطقة ،حيث
تسعى الواليات المتحدة إلى جعميا تتفوؽ عمى جميع دوؿ العالـ العربي نوعيا ،وتجتيد في إتماـ
صفقات االعتراؼ ،والتطبيع بينيا وبيف األنظمة العربية ،وصوال إلى إضعاؼ ممانعة الجسـ العربي
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لوجودىا فيو ،واعتبارىا أحد مكوناتو الرئيسية ،ثـ سعي ايراف الحثيث نحو امتالؾ السالح النووي وفؽ
الرواية األمريكية ،والمد اإلسالمي اآلخذ في النمو حتى أضحى مكونا أساسيا مف مكونات المنطقة
العربية ،والذي تسميو الواليات المتحدة مجا از اإلرىاب تعبي ار عف شقو األيمف ،كؿ ىذه األسباب جعمت
المنطقة موضع اىتماـ كبير لدى اإلدارات األمريكية)أبو غنيـ.(ٕٗ :ٕٕٓٔ ،

-9المصالح االقتصادية:
لقد اىتمت اإلدارات األمريكية بأمف منطقة الخميج ألنيا أكبر مستورد لمنفط مف المنطقة العربية،
ومما الشؾ فيو أف ضماف تدفؽ البتروؿ يعتبر مصمحة أساسية ومركزية وحيوية لمواليات المتحدة
األمريكية ،فيي القوة االقتصادية األولى في العالـ ،ويعتبر البتروؿ المغذي الرئيس ليا ،وفى نفس
الوقت تسعى الواليات المتحدة لمسيطرة عمى منابع النفط الرئيسية وذلؾ ألىميتيا االستراتيجية وأيضا
لتحقيؽ أىدافيا التوسعية ،وىذا يجعميا تمتمؾ كؿ عناصر القوة بحيث تصبح القوة األولى في العالـ
وبال منازع ،كؿ ذلؾ باإلضافة ألىميتو االقتصادية بالنسبة لدخؿ الواليات المتحدة )القرـ:ٕٓٓٚ،
.(٘ٙ
يتفؽ جميع المتابعيف لمسياسة الخارجية األمريكية عمى أف المصالح االقتصادية لمواليات
المتحدة في الشرؽ األوسط تأتي عمى سمـ أولويات صانعي السياسة األمريكية تجاه الشرؽ األوسط،
والمناطؽ األخرى والتي يتوفر فييا النفط ،والتي يعبر عنيا بمشروع" الشرؽ األوسط الكبير "الذي
يحتوي عمى معظـ احتياطي النفط العالمي .إف الحرب العالمية عمى اإلرىاب ليست إال تست اًر عمى
اليدؼ الحقيقي ،واف كؿ األذكياء يعرفوف ذلؾ والمقصود ىنا النفط )سيمونز(ٔٔٗ :ٕٓٓٗ ،
أىمية الشرؽ األوسط ال تتوقؼ عند حدود النفط بؿ تتعداه إلى أبعد مف ذلؾ إذ يشكؿ
إف
ّ

حد السواء.
ميمة في االقتصاد العالمي وفي اقتصاد الواليات المتحدة عمى ّ
موقعو الجيوستراتيجي نقطة ّ
كما أف ىذا الموقع ،الذي جعؿ منو متنوع الثقافات والشعوب والطوائؼ واألدياف والمغات ،وضعتو في
ومعرض لمنزاعات العسكرية المختمفة التي زاد
حالة اضطراب مستديـ وميدد باالنفجار في أي لحظة
ّ
وجود إسرائيؿ مف احتماالتيا .وكما ىو متفؽ عميو فإف المناطؽ المضطربة مف العالـ تنزع دوليا دائما

إلى التسمح ،وتنشأ فييا سوؽ ىائمة لشركات السالح)العواد .(ٜٔٛ :ٕٓٓٛ ،والف الواليات المتحدة مف
أىـ الدوؿ المنتجة لمسالح ،وألف المنطقة في حاجة إليو ،وألف صفقات السالح تدر أرباحا طائمة عمى
الشركات البائعة والمنتجة ،وألف الصناعات العسكرية تعد مف أىـ محفزات النمو االقتصادي ،فإف
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الشرؽ األوسط وثرائو وبقدرتو اليائمة عمى إيجاد الماؿ الكافي ،يشكؿ سوقا لمثؿ ىذه البضائع يتطمب
جية ولدواعي اقتصادية )سمطاف.(ٕٗ :ٕٕٓٓ ،
مف الواليات المتحدة االىتماـ بو في سياساتيا الخار ّ
كما أف أمف إسرائيؿ ووجودىا مف أولويات السياسة الخارجية األمريكية ومف أىـ ثوابتيا،
فإف الواليات المتحدة
والعيش بسالـ مع جيرانيا يمر حتما عبر تطبيع عالقاتيا االقتصادية معيـّ ،

الداعمة الدائـ ليا تتدخؿ وتفرض سياسات اقتصادية معينة عمى دوؿ المنطقة في اتجاه تطبيع
عالقاتيا االقتصادية مع إسرائيؿ )عبد الحميـ.(ٖٛ :ٕٕٓٔ ،
-3تنازع األدوار الدولية مع الدور األمريكي في الشرق األوسط:
باعتبارىا الدولة األعظـ في العالـ تسعي الواليات المتحدة باستمرار سيطرتيا وتبنييا لمقضايا
االىـ في العالـ ال سيما في الشرؽ االوسط  ،وذلؾ مف خالؿ حميفتيا في المنطقة " إسرائيؿ " ،ولذلؾ
أخذت التبني الحصري لموساطة بيف اإلس ارئيمييف والفمسطينييف ،ولـ تقبؿ بأي تدخؿ أو وساطة أخري
السيما مف روسيا أو االتحاد األوروبي ،و مع ذلؾ يوجد بعض التدخالت المتواضعة ال سيما مف
فرنسا التي دعت إلى مؤتمر لمسالـ ،أو دعـ ق اررات االمـ المتحدة المتعمقة بالصراع اإلسرائيمي
الفمسطيني.
إال أنو وكالعادة تصطدـ تمؾ المواقؼ بالموقؼ األمريكي الرافض إلعالف الدولة الفمسطينية مف
جانب واحد ،واستخداـ حؽ النقض في مجمس األمف ضد أي تحرؾ دولي في ىذا االتجاه ،بزعـ أف
الذىاب إلى األمـ المتحدة يضر بعممية السالـ ،وأف القرار الفمسطيني ييدؼ إلى عزؿ إسرائيؿ ونزع
الشرعية عنيا ،وأف طمب االعتراؼ بفمسطيف عضوا في األمـ المتحدة لف يؤدي إلى إقامة دولة
فمسطينية مستقمة ،وأف الطريؽ الوحيد إلنشاء دولة فمسطينية ىو المفاوضات المباشرة مع إسرائيؿ،
وىي وجية النظر نفسيا التي تنادي بيا الحكومة اإلسرائيمية بقيادة نتنياىو )حسيف وحمدي.(ٕٓٔٚ ،
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المبحث الثاني
محددات العالقات اإلسرائيمية تجاه الواليات المتحدة في عيد الرئيس أوباما ()9106-9119
اوال :المحددات الداخمية
-0المحدد السياسي
حممت نتائج االنتخابات المبكرة في إسرائيؿ في ٓٔ شباط/فبراير  ،ٕٜٓٓدالالت عديدة عمى
كافة المستويات السياسية واالجتماعية والفكرية واالقتصادية ،وقد أوحت ىذه النتائج منذ إعالنيا بشكؿ
وخصوصا فيما يتعمؽ منيا
أو بآخر إلى طبيعة الحكومة اإلسرائيمية القادمة ،والى برنامجيا العاـ،
ً
بالعالقة مع الفمسطينييف ،وانعكاس ذلؾ عمى مستقبؿ العممية السممية ،حيث جاءت نتائج االنتخابات
بعد تولي الديمقراطي باراؾ أوباما سمـ الرئاسة في الواليات المتحدة  ،خمفًا لمرئيس جورج بوش االبف
الذي عممت إدارتو أكثر مف أي إدارة أمريكية سابقة عمى دعـ إسرائيؿ واالنحياز الكامؿ ليا طواؿ ٛ
سنوات ،وبيذا فإف مجيء أوباما إلى البيت األبيض واعالنو أنو يؤمف بأف األمف لف يتحقؽ في منطقة
الشرؽ األوسط إال مف خالؿ تحقيؽ السالـ والوصوؿ إلى اتفاقيات سالـ بيف الجانبيف الفمسطيني
واإلسرائيمي ،وعزمو نيج سياسة جديدة في التعامؿ مع العرب والمسمميف مختمفة عف سابقتيا في عيد
الرئيس بوش االبف ،يكوف جوىرىا الحوار والتفاىـ )بني جابر ،(ٖ :ٕٓٔٔ ،وىذا يعني بالنسبة
إلسرائيؿ أنيا ربما ستواجو ضغوطًا مف قبؿ الواليات المتحدة والمجتمع الدولي مف أجؿ االستجابة
لمتطمبات عممية السالـ والدفع بيا إلى األماـ .وبالتالي فإسرائيؿ تدرؾ أف عمييا التعاطي مع إدارة
أوباما بشكؿ يؤدي إلى كسب تأييدىا في مختمؼ المواضيع ،ومساعدتيا في الخطوات التي تقدـ عمييا
الحكومة اإلسرائيمية ،وتفادي أي ضغوط ربما تمارس عميو )جرايسي.(ٕٔٗ :ٕٜٓٓ ،
لقد حدد نتنياىو رؤيتو السياسية خالؿ مرحمة حكمو الجديدة بما ينسجـ مع الرؤية الصييونية-
التوسعية )الميكودية( لمكياف الييودي عف الرؤية األمريكية التي تحصر الكياف ضمف حؿ الدولتيف،
وذلؾ ضمف خطابو الشيير في جامعة بار إيالف في ٗٔحزيراف/يونيو ،ٕٜٓٓحيث ركز فيو عمى
السالـ االقتصادي )بما يضمف فتح األسواؽ العربية ،كمعنى مف معاني التوسع الييودي( ،مع تطوير
عما يشبو الدويمة الفمسطينية "منزوعة السالح مع ترتيبات أمنية صمبة لدولة إسرائيؿ" ،مؤكدا
الحديث ّ
أف "األماكف التي سار فييا إبراىيـ ...أرض آبائنا" ،وأكد القوؿ" :في رؤيتي لمسالـ يعيش في أرضنا
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الصغيرة شعباف حراف جنبا إلى جنب" ،وىو ما ال يتقبؿ معو رفع السيادة الييودية عنيا ،بؿ اعتبر أف
"الزعـ بأف االنسحاب يجمب سالما مع الفمسطينييف ،أو عمى األقؿ تقربو ،ىو زعـ لـ ينجح في اختبار
الواقع" ،ولـ يغير العداء األساسي ،ولذلؾ حدد مطمبو بييودية الدولة ،ومف ثـ قاؿ فيو "ىيا نبدأ
بمفاوضات سالـ فورية مف دوف شروط مسبقة" )الجعبري.(ٕٓٔ٘ ،
وبناء عمى تصريح نتنياىو؛ أكد المتحدث باسـ البيت األبيض جوش ايرنست التزاـ أوباما بحؿ
الدولتيف إلنياء الصراع في الشرؽ األوسط ،وقاؿ" :ستقيـ الواليات المتحدة نيجنا إزاء ىذا الوضع
لممضي قدما" ،واعتبر إصرار نتنياىو عمى أنو لف تقاـ دولة فمسطينية أثناء وجوده في السمطة مناورة
لتعبئة قاعدتو بالجناح اليميني حينما تراجعت فرص اعادة انتخابو ،وىو ما اغضب الفمسطينييف واثار
انتقادات مف األمـ المتحدة وحكومات أوروبية .وكانت فرص استئناؼ تحركات السالـ في الشرؽ
األوسط المجمدة منذ وقت طويؿ محدودة بالفعؿ ،وانقسـ المشرعوف األمريكيوف ازاء تشديد نتنياىو
لموقفو )عبيد.(ٕٓٔ٘ ،
جاء الرد األمريكي عمى توجيات رئيس الحكومة االسرائيمية المعمنة فات ار ومخيباً آلماؿ كؿ مف
تفاءلوا بخطاب الربيس أوباما في القاىرة ،وظيرت بوادر التراجع األمريكي عندما طمب السيناتور
جورج ميتشؿ مف الدوؿ العربية بأف تتخذ عدة خطوات عممية تجاه تطبيع عالقتيا مع إسرائيؿ ،حتى
تشجعيا عمى الدخوؿ في مفاوضات التسوية السياسية ،لكف الدوؿ العربية أعمنت رفضيا التطبيع مع
إسرائيؿ ،إال وفقا لممبادرة العربية لمسالـ ،والتي تقضي بانسحاب إسرائيؿ مف جميع األرضي العربية
المحتمة )حسف.(ٕٗ :ٕٜٓٓ ،
شخصية بنيامين نتنياىو وعالقتو باإلدارة االمريكية
لدى وصوؿ بنياميف نتنياىو إلى رئاسة الحكومة اإلسرائيمية في نياية آذار/مارس  ،ٕٜٓٓرد
البيت األبيض عمى نتائج االنتخابات في إسرائيؿ أثار غضبا شديدا في أروقة الحكـ في إسرائيؿ ،فإلى
جانب التينئة األديبة والباردة بعض الشيء والتي شرؼ بيا رئيس الواليات المتحدة باراؾ أوباما رئيس
وزراء إسرائيؿ عمى انتصاره ،أوضح أوباما والذي لـ يمض عمى استالمو مقاليد اإلدارة األمريكية سوى
أشير قميمة ،أف فريقو سيفحص سياستو في السياؽ اإلسرائيمي الفمسطيني مع التزاـ إدارتو بأمف إسرائيؿ
)ىميفي.(ٕٔ :ٕٓٔ٘ ،
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تميزت العالقة بيف أوباما ونتنياىو بالتوتر
منذ وصولو إلى البيت األبيض مطمع عاـ ّ ،ٕٜٓٓ

سوءا تصرفات نتنياىو التي وصمت إلى توجيو إىانات بالغة ألوباما ،مف دوف خشية
والتنافر ،وزادىا ً

مف أي تداعيات ،حيث أفشؿ نتنياىو بشكؿ واضح جيد الوساطة األميركية في المفاوضات
الفمسطينية -اإلسرائيمية ،بما في ذلؾ جوالت وزير الخارجية ،جوف كيري عبر اإلصرار عمى تكثيؼ
نوعا مف التعبير عف
االستيطاف .ولـ يعد أوباما يثؽ بو .ومع ذلؾ ،لـ يقـ األخير بأي خطوة تتضمف ً
فضال عف الضغط عمى إسرائيؿ بصورة فعمية )إسماعيؿ.(ٕٓٔ٘ ،
عدـ الرضى،
ً

فالعالقات المتوترة بيف الرئيس األمريكي باراؾ أوباما ورئيس الوزراء اإلسرائيمي بنياميف نتنياىو
ال تنتيي .فباراؾ أوباما تأخر في تينئة نتنياىو عمى فوزه في االنتخابات البرلمانية ،التي حصد فييا
حزب الميكود األغمبية .حيث اتصؿ بو مينئاً بعد يوميف مف فوزه ومشدداً في الوقت ذاتو عمى أىمية
"الشراكة العميقة والدائمة" بيف الدولتيف ،إال أف وزير الخارجية جوف كيري كاف قد سبقو في ذلؾ .وقبؿ
اتصاؿ أوباما الياتفي انتقد البيت األبيض إعالف نتانياىو خالؿ حممتو االنتخابية ،أنو يعارض قياـ
دولة فمسطينية فضالً عف تصريحاتو المحذرة مف كثافة مشاركة "المواطنيف العرب في أراضي عاـ
 "ٜٔٗٛفي االقتراع )إسماعيؿ.(ٕٓٔ٘ ،
واستمرار فتور العالقات ظير أيضاً جمياً بتحذير أوباما لنتنياىو مف أف الواليات المتحدة ستعيد
تقييـ سياساتيا تجاه إسرائيؿ بعد ىذه التصريحات ،وبالرغـ أف الواليات المتحدة تعد حميفاً تاريخياً
إلسرائيؿ ،إال أف جوش ارنست المتحدث باسـ البيت األبيض وتعميقا عمى تصريحات نتنياىو قاؿ:
"حميفنا إسرائيؿ لـ يعد ممتزماً بيذا الحؿ .ىذا يعني أنو عمينا إعادة تقييـ موقفنا بيذا الشأف ،وىذا ما
سنفعمو") .بني جابر.(ٔٓٛ :ٕٓٔٔ ،
ورغـ ما شيدتو ىذه العالقات خاصة في العاميف األوليف مف والية الرئيس أوباما ،ورغـ ما
تعيده بحؿ الصراع اإلسرائيمي العربي ،ومحاولة إرساء عالقة دبموماسية مع كؿ مف طيراف ودمشؽ،
ومحاولة تحسيف صورة الواليات المتحدة بعد سنوات مف حكـ المحافظيف الجدد وتدني شعبيتيا عالمياً،
ظمت العالقات بيف إسرائيؿ واإلدارة األمريكية الجديدة تشيد ىبوطاً وتوت اًر )أبو سيؼ.(ٗٙ :ٕٓٔٗ ،
إف عالقة اسرائيؿ بالواليات المتحدة في عيد الرئيس جورج بوش االبف كانت منحازة بشكؿ
كامؿ إلسرائيؿ ،إال أف اإلدارة الجديدة وعمى الرغـ مف تأكيدىا عمى دعـ إسرائيؿ وااللتزاـ بأمنيا إال أف
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ىناؾ تخوفاً إسرائيمياً مف السياسات التي سوؼ تنتيجيا ىذه اإلدارة وعمى كافة المستويات ،ففيما يتعمؽ
بموقؼ االدارة األمريكية مف القضية الفمسطينية ،يؤكد بعض الخبراء اإلسرائيميوف أف طاقـ المستشاريف
الذيف عينيـ أوباما باستثناء دنس روس ىـ مف الميبراليوف الذيف يؤمنوف بحقوؽ اإلنساف والتعاوف
الدولي ،وأف حؿ القضية الفمسطينية ضمف معايير واضحة تشكؿ بالنسبة ليؤالء أىمية ومصمحة
أمريكية ،لتحسيف صورتيا في العالـ العربي واإلسالمي)نعيرات ،(ٜٔ٘ :ٕٓٔٔ ،إضافة إلى ذلؾ فإف
الحكومة اإلسرائيمية اليمينية بزعامة نتنياىو ترفض االعتراؼ بشكؿ واضح بمبدأ حؿ الدولتيف ،وتركز
عمى الحؿ االقتصادي ،في محاولة إلقناع األطراؼ المعنية والواليات المتحدة عمى وجو التحديد بأف
ىذا ىو الحؿ األنسب والذي تنظر إليو حكومة نتنياىو كبديؿ عف الحؿ السياسي ،وفيما يتعمؽ بممؼ
االستيطاف تطالب اإلدارة األمريكية إسرائيؿ بوقؼ وتجميد االستيطاف في الضفة والقدس إلتاحة
الفرصة لتييئة أجواء المفاوضات فيما تصر األخيرة عمى االستمرار ببناء وتوسيع المستوطنات في
القدس ومختمؼ أنحاء الضفة الغربية  ،وفي أحسف األحواؿ تطرح إسرائيؿ تجميد االستيطاف لفترة
زمنية محدودة ،ومف خالؿ ىذا الطرح تسعى إسرائيؿ إلى شرعنة ممؼ االستيطاف ،فقد بات المجتمع
الدولي يطالب بالضغط عمى إسرائيؿ لتمديد فترة تجميد البناء في المستوطنات إلنجاح المفاوضات بدؿ
المطالبة بتفكيؾ وازالة االستيطاف مف الضفة الغربية و القسـ الشرقي مف مدينة القدس ،وقد نجح
نتنياىو في التغمب عمى الضغوط الدولية لصالح تنفيذ سياسات حكومتو اليمينية )يوسؼ:ٕٜٓٓ ،
ٕ٘(.
فأثناء زيارة نائب الرئيس األميركي ،جو بايدف ،إلى إسرائيؿ في آذار /مارس ٕٓٔٓ ،فاجأتو
حكومة نتنياىو باإلعالف عف عطاء لبناء ٓٓ ٔٙوحدة سكنية في القسـ الشرقي مف مدينة القدس؛ ما
ٍ
حينئذ ،إىانة لنائب الرئيس الذي كاف في زيارة لدفع عجمة المفاوضات
اعتبرتو الواليات المتحدة،
الفمسطينية -اإلسرائيمية ،ولمضغط عمى إسرائيؿ لتجميد بناء المستوطنات )القرـ.(ٗٚ :ٕٓٔٗ ،
خطابا في الكونغرس ،في أيار/مايو ٕٔٔٓ ،بدعوة مف قيادة الحزب
كما ألقى نتنياىو
ً

الجميوري ،وتحدى فيو الرئيس أوباما وطرح الءات كثيرة تعارض إدارتو .باإلضافة إلى أف نتنياىو
كسر األعراؼ الدبموماسية في أثناء االنتخابات الرئاسية األميركية عاـ ٕٕٔٓ ،عندما تدخؿ لمصمحة
المرشح الجميوري ،ميت رومني ضد أوباما )المركز العربي لألبحاث.(ٕٓٔ٘ ،

68

ولـ تكتؼ حكومة نتنياىو بإفشاؿ جيد وزير الخارجية جوف كيري إلحياء عممية السالـ
تيجـ
والتوصؿ إلى اتفاؽ إطار فمسطيني -إسرائيمي في موعد أقصاه نيساف /إبريؿ ٕٗٔٓ ،بؿ ّ

ىمو يترّكز عمى الحصوؿ
أيضا عمى الوزير األميركي
شخصيا ،واتيموه ّ
ً
المسؤولوف اإلسرائيميوف ً
بأف ّ
عمى جائزة نوبؿ لمسالـ عمى حساب إسرائيؿ)صحيفة العرب.(ٚ :ٕٓٔ٘ ،

وصفت العالقة بيف الرئيس األمريكي بارؾ أوباما ورئيس الحكومة االسرائيمية بالسيئة  ،و
احدا .واستمرت المساعدات والدعـ األمريكييف في
لكف العالقة االستراتيجية األساسية لـ تغير ً
شيئا و ً

التدفؽ إلى إسرائيؿ ،وقد اختمؼ الزعيماف م ار اًر وتك ار اًر حوؿ قضايا السياسة األساسية مثؿ عممية
السالـ والمفاوضات النووية واالتفاؽ مع إيراف  ،لكف بقي التحالؼ عمى حالو بيف إسرائيؿ والواليات
المتحدة والدليؿ عمى ذلؾ أنو في العاـ االخير ألوباما في الحكـ وأثناء الخالؼ المعمف  ،كانت
الحكومتاف تتفاوضاف عمى تعيد جديد مدتو عشر سنوات بعشرات مميارات الدوالرات مف المساعدات
العسكرية األمريكية إلسرائيؿ.
-9المحدد االقتصادي:
منذ تأسيس دولة إسرائيؿ ،تكفمت الدوؿ الرأسمالية وفى مقدمتيا الواليات المتحدة بميمة تمويؿ
إسرائيؿ ،وليذا يعد تدفؽ رأس الماؿ الخارجي إلسرائيؿ أىـ أساس لتطوير اقتصادىا ،بؿ إف الطابع
الرئيسي لالقتصاد اإلسرائيمي ىو النمو السريع بفضؿ االستيراد الموسع لرأس الماؿ ،حتى أصبح معدؿ
نصيب الفرد الواحد في إسرائيؿ مف التكويف الرأسمالي أعمى معدؿ في المنطقة ،بؿ وقطاع كبير مف
العالـ ،وأصبح االقتصاد اإلسرائيمي برمتو بما في ذلؾ القطاع الخاص يعتمد كميا عمى المساعدات
الخارجية التي تصؿ عف طريؽ قنوات تسيطر عمييا ،وتصب عف طريقيا مف مشروعات اليجرة
والتوطيف والعمالة ،ومف ثـ تسيـ في تمويؿ الحياة اليومية لإلسرائيمييف جميعا )عبد المنعـ،(ٕٓٔٛ ،
وىو األمر الذي أضاؼ مصد ار آخر لسيطرة الدولة عمى االقتصاد اإلسرائيمي ومكف بالتالي مف ارتفاع
النصيب النسبي لكؿ مف االستثمار واالستيالؾ الحكومييف وفى البداية كاف الغرض مف الدعـ المالي
الخارجي ىو تشجيع اليجرة إلى إسرائيؿ واستيعاب المياجريف إلييا ،وتطوير زراعتيا وصناعتيا في
مواجية ق اررات جامعة الدوؿ العربية بمقاطعة إسرائيؿ وفرض حصار اقتصادي واجتماعي عمييا .لذلؾ
الدوؿ الرأسمالية سارعت بدعـ إسرائيؿ وعقد االتفاقيات التجارية الثنائية وتقديـ القروض واليبات في
صورة مبيعات سندات إسرائيؿ )ياسيف.(ٕٓٔٛ ،
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تنوعا عمى مستوى الشرؽ األوسط وشماؿ
لذلؾ يعد االقتصاد اإلسرائيمي مف أكثر االقتصاديات ً

أفريقيا ودخؿ الفرد في إسرائيؿ مف أعمى المعدالت في العالـ حيث يبمغ حوالي اؿ  ٕٛألؼ دوالر
،ويعتمد االقتصاد عمى صناعة التكنولوجيا ومعداتيا وكذلؾ عمى الزراعة والسياحة ،فإلسرائيؿ باع
طويؿ في مجاؿ الصناعات عالية التقنية والبرمجيات المتنوعة وتتواجد عمى أرضيا العديد مف شركات
تصنيع الحواسيب وبرمجياتيا اإلسرائيمية أو العالمية مف مثؿ مايكروسوفت وانتؿ وكذلؾ شركات
االتصاالت مف مثؿ موتوروال .وتعتبر إسرائيؿ مف الدوؿ الرائدة في مجاؿ إعادة استخداـ المياه وتحمية
المياه وتقميؿ االعتماد عمى موارد الطاقة الخارجية )موسى.(ٕٓٔ٘ ،
وبمغ إجمالي البضائع والخدمات األميركية التجارية مع إسرائيؿ ٓٗ مميار دوالر في عاـ
ٕٓٔٓ .وبمغ إجمالي الصادرات ٘ٔ مميار دوالر والواردات بمغت ٕ٘ مميار دوالر .وبمغ العجز
التجاري مع إسرائيؿ ٓٔ مميار دوالر في عاـ ٕٓٔٓ )أبو النمؿ ،(ٕٓٔٚ ،كما بمغ إجمالي صادرات
السمع ٗٔ مميار دوالر والواردات بمغت ٖٕ مميار دوالر .وكاف العجز التجاري األمريكي مع إسرائيؿ ٜ
مميارات دوالر في عاـ ٕٔٔٓ .وبمغ إجمالي التجارة في الخدمات مع إسرائيؿ الصادرات والواردات
٘ ٚ.مميار دوالر في عاـ ٕٓٔٓ .وكانت صادرات الخدمات ٘ ٖ.مميار دوالر؛ خدمات الواردات ٗ
مميار  .$وكاف العجز التجاري األمريكي في مجاؿ الخدمات مع إسرائيؿ ٘٘٘ مميوف دوالر عاـ
ٕٓٔٓ )ياسيف.(ٕٓٔٛ ،
وتعتبر إسرائيؿ أكبر سوؽ لمصادرات األمريكية في عاـ ٕٕٔٓ ،وبمغت صادرات السمع مف
الواليات المتحدة إلى إسرائيؿ في عاـ ٕٔٔٓ حوالى ٗٔ مميار دوالر بزيادة  ٕ.ٚ) ٕٖٝ.ٙمميار
دوالر( مف عاـ ٕٓٔٓ ،وكانت الفئات األعمى تصدي اَر في عاـ ٕٔٔٓ :أحجار كريمة الماس  ٙمميار
دوالر ،واآلالت الكيربائية ٗ ٔ.مميار دوالر ،معادف ٖ ٔ.مميار دوالر ،والطائرات  ٙٚٚمميوف دوالر،
واآلالت البصرية والطبية ٘ ٙٙمميوف دوالر .وبمغت صادرات الواليات المتحدة مف المنتجات الزراعية
إلى إسرائيؿ ٘ ٛٚمميوف دوالر في عاـ ٕٔٔٓ .وكانت الصادرات األميركية مف الخدمات التجارية
الخاصة إلى إسرائيؿ ٘ ٖ.مميار دوالر في عاـ ٕٓٔٓ بمقدار  ٔٗ) ٝٓ.ٗ ،مميوف دوالر( )أبو
النمؿ.(ٕٓٔٚ ،
وكانت إسرائيؿ أكبر مورد لمواليات المتحدة ،حيث تقوـ بتوريد أكثر مف ٖٕ سمعة في عاـ
ٕٔٔٓ ،و بمغ إجمالي البضائع األمريكية الواردة مف إسرائيؿ ٓ ٕٖ.مميار دوالر في عاـ ٕٔٔٓ ،أي
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بزيادة قدرىا  ٕ.ٓ) ٜٝ.ٚمميار دوالر( عف عاـ ٕٓٔٓ ،وتبمغ نسبة واردات الواليات المتحدة مف
إسرائيؿٔ ٝمف واردات الواليات المتحدة العامة في عاـ ٕٔٔٓ )موسى.(ٕٓٔ٘ ،
و في آخر ساعات مف منصبو  ،وفي اليوـ نفسو الذي سيتـ تنصيب الرئيس المنتخب دونالد
ترامب  ،أذف باراؾ أوباما لو ازرة الخارجية باإلفراج عف حوالي ٕٕٔ مميوف دوالر مف األمواؿ المحتجزة
لمفمسطينييف الذيف يعيشوف في الضفة الغربية لبرامج مثؿ :المياه والبنية التحتية والتعميـ والطاقة
المتجددة والمجتمع المدني والحكـ البمدي وسيادة القانوف  ،وقاؿ المتحدث باسـ و ازرة الخارجية مارؾ
تونر) ( (Mark TONERإف مبمغا أصغر كاف يذىب مباشرة إلى دائنيف إسرائيمييف مف السمطة
الفمسطينية ،وكذلؾ مستشفيات في القدس الشرقية ولـ يكف أي مف التمويؿ يذىب مباشرة إلى السمطة
الفمسطينية ،وذكرت وكالة أسوشيتد برس في ذلؾ الوقت أف "بياف تونر يتالءـ مع إخطار إدارة أوباما
السابؽ بالكونجرس الذي قاؿ إف األمواؿ ستذىب إلى تعزيز" سيادة القانوف "ولكف بعيداً عف كونو
تجاىؿ إلسرائيؿ  ،يقوؿ الخبراء إف األمواؿ التي أطمقيا أوباما  ،والتي وافؽ عمييا ترامب فيما بعد ،
تعزز في الواقع االستقرار في المنطقة ،وقاؿ مايكؿ كوبمو  ،محمؿ شؤوف الشرؽ األوسط في منتدى
السياسة اإلسرائيمية  ،لمجمة بيزنس إنسايدر Business Insiderفي يناير  /كانوف الثاني  ،إف قوات
الدفاع اإلسرائيمية والحكومة اإلسرائيمية ىي أكبر جماعات الضغط في الكونغرس لصالح استمرار
المساعدات الفمسطينية( Lockie,2017).
-3المحدد العسكري:
تعتبر الصناعات الحربية اإلسرائيمية إحدى دعائـ االقتصاد اإلسرائيمي ،حيث تشكؿ صادرات
األسمحة اإلسرائيمية نسبة عالية منيا تصؿ إلى أكثر مف ٕ٘ %مف إجمالييا ،ويرجع ذلؾ في األساس
لالىتماـ الذي أولتو االستراتيجية اإلسرائيمية الشاممة في ُبعدييا العسكري واالقتصادي إلى الصناعة

سد احتياجات القوات
الحربية اإلسرائيمية ،مف حيث قدرتيا عمى تحقيؽ االكتفاء الذاتي في مجاؿ ّ
المسمحة اإلسرائيمية مف األسمحة والمعدات والذخائر ومركبات القتاؿ وقطع الغيار ،وتقميؿ اعتماد
إسرائيؿ عمى المصادر الخارجية في الحصوؿ عمى ىذه االحتياجات األمنية الميمة ،وحتى ال تتعرض
لضغوط خارجية في حالة امتناع أي مصدر خارجي عف تمبية احتياجات إسرائيؿ منيا )أبو لبدة،
.(ٕٓٔٙ
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معا
كما يمثؿ التعاوف العسكري اإلسرائيمي األمريكي ً
نيجا ال يمكف إنكاره فقد عممت الحكومتاف ً

لتطوير تقنيات عسكرية متقدمة ،فطورتا نظـ ديفيدز سمينغ) (David's Slingلمصواريخ المضادة،
أيضا ،وساعدت الواليات المتحدة إسرائيؿ عمى أف تدر صناعة
ونظـ الدفاع الصاروخية آرو)ً ( Arrow

الصواريخ عمييا مميارات الدوالرات ،إذ تشكؿ صناعة الصواريخ ومشتقاتيا ما بيف ربع وثمث مجموع
أنظمة األسمحة اإلسرائيمية ،التي تبيعيا تؿ أبيب في كؿ عاـ )موسى.(ٕٓٔ٘ ،
ووفقا لتقرير مجمس االمف القومي االميركي فإف اسرائيؿ تمقت منذ عاـ  ٕٜٓٓمف الواليات
المتحدة وحتى عاـ ٕ٘ٔٓ أكثر مف ٘ ٕٓ.مميار دوالر ،ناىيؾ عف المساعدات في المجاؿ األمني
التي ذكر التقرير بأنيا كانت أكبر مف أي وقت مضى )ياسيف.(ٕٓٔٛ ،
وأشار التقرير إلى مذكرة التفاىـ التي جرى توقيعيا عاـ  ٕٓٓٛبيف الواليات المتحدة واسرائيؿ
والتي نصت عمى أف تقدـ الواليات المتحدة مبمغ ٖٓ مميار دوالر إلسرائيؿ خالؿ العشر سنوات التي
انتيت في عاـ  ،ٕٓٔٚوبيف نفس التقرير أف مجمس األمف القومي طمب مف الكونغرس مساعدات
خارجية إضافية إلسرائيؿ بقيمة ٔ ٖ.مميار دوالر عاـ ) ٕٓٔٚمصطفى.(ٕٓٔٙ ،
وبحسب مسؤوليف أميركييف فإف الواليات المتحدة تقدـ مف خالؿ مذكرة التفاىـ رزمة مساعدات
عسكرية غير مسبوقة إلسرائيؿ خالؿ السنوات العشر القادمة ،وتعد االكبر لمثؿ ىذا النوع مف
الصفقات في التاريخ األميركي ،حيث قالت الخارجية االميركية في بياف موجز إف مذكرة التفاىـ
الجديدة مع إسرائيؿ بشأف المساعدات األمنية تغطي الفترة مف  ٕٜٓٔإلى ، ٕٕٓٛوتشكؿ أكبر تعيد
منفرد بتقديـ مساعدات عسكرية ثنائية مع بمد آخر في التاريخ األميركي )عبد المنعـ.(ٕٓٔٛ ،
ووفقا لمسؤوليف أميركييف فإف المساعدات األميركية الجديدة إلسرائيؿ ،ستخصص ألوؿ مرة
مبمغ ٓٓ٘ مميوف دوالر سنويا لبرامج الدفاع الصاروخي اإلسرائيمية التي كانت تموؿ في السابؽ عبر
الكونغرس األميركي الذي ينظر في تجديدىا كؿ عاـ .وقد سعى الرئيس أوباما إلى عقد ىذه الصفقة
قبؿ مغادرتو البيت األبيض بيدؼ تقويض االنتقادات بأف إدارتو لـ تدعـ حميفتيا االستراتيجية الرئيسة
في الشرؽ األوسط )أبو لبدة.(ٕٓٔٙ ،
يضاؼ إلى كؿ ذلؾ أف الرئيس أوباما قدـ إلسرائيؿ قرابة ٖ مميارات دوالر لبناء منظومة دفاع
صاروخية ،إضافة الى ٖ ٔ.مميار دوالر دفعتيا الحكومة األميركية منذ عاـ ٕٔٔٓ لبناء منظومة القبة
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الحديدية وحدىا ،وكاف مف ضمنيا مبمغ ٕٕ٘ مميوف دوالر كمساعدات عاجمة في صيؼ عاـ ٕٗٔٓ
)أبو النمؿ.(ٕٓٔٚ ،
-4المحدد الديني:
يحاوؿ الييود جاىديف إضفاء الصبغة الدينية عمى كؿ سموؾ أو عمؿ ،عمى الرغـ أف معظـ
الييود في إسرائيؿ عممانيوف ،فكؿ شيء يبدأ في إسرائيؿ العممانية بالتوراة ،في المصانع ،والمدارس،
وفي الجيش حيث تبدأ حاخاميو الجيش تتابع وتحفز وتعبئ معنويا فمف كتاب التوراة الموزع عمى
الشباب الذيف ينضموف إلي الجيش يتضمف مقدمة لكبير حاخامات الجيش السابؽ جاد نافوف ،الذي
"أضاؼ معاني قومية متطرفة ،وتصور أف التوراة ىي القانوف اإلليي ،الذي يعطييـ الحؽ المطمؽ في
أرض اآلباء" ،وأف القومية الييودية تقؼ وحيدة في مواجية العالـ )الطويؿ.(ٕ٘ :ٕٓٔٔ ،
لقد صاغت المراجع والكتب الدينية لمييود عقيدتيـ العسكرية ،وبذلؾ اكتسبت الشخصية
الييودية صفات وأنماط سموكية ،تميز بيا شعب بني إسرائيؿ فيو "مياجما دائما ،ومعتديا دائما ،ولـ
يكف مدافعا قط وىو ما فتئ منذ وجوده يقاتؿ كؿ الشعوب التي تقؼ دوف تحقيؽ أطماعة السياسية
العدوانية التي تبرر دائما بوعد الرب" )غناـ.(ٙٔ :ٕٖٓٔ ،
لقد سيطر البعد الديني عمي العقمية الييودية اإلسرائيمية ،وشكؿ السياسة الداخمية ،والخارجية
الممارسة ،فالعالقة بيف مواطني الدولة تخضع لكيفية رؤية الييود لألغيار مف منطمؽ رؤية األخر في
الثقافة الدينية الييودية المعروفة ،وأيضا في السياسة الخارجية مع الدوؿ فإف قانوف الشريعة مقدمة
عمى المواثيؽ الدولية ،ولذا لـ يقدر أصحاب الفكر التوراتي عمى استيعاب ،نتائج العممية السممية في
فمسطيف لذا فإف التنازؿ عف أرض التوراة تستمزـ وقوع المعنة عمى منفذىا ،فقد قامت مجموعة مف
الحاخامات بصالة المعنة أماـ منزؿ أسحاؽ اربيف رئيس وزراء إسرائيؿ األسبؽ ،وكاف نتيجة ذلؾ قياـ
"ييغاؿ عامير" بتنفيذ حكـ الرب باغتياؿ اربيف؛ وذلؾ حسب التوراة عندما يقوـ ييودي بتسميـ ،شعبو
وأرضو لمعدو ،ويصافح السفاحيف ،ويطمؽ سراح المخربيف يجب أف يقتؿ )عبد الل.(ٗ٘ :ٕٓٔٗ ،
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ثانيا :المحددات الخارجية
-0الدعم األمريكي إلسرائيل في المنظمات اإلقميمية والدولية
منذ تأسيس األمـ المتحدة عاـ  ، ٜٔٗٙاستخدمت الواليات المتحدة حؽ الفيتو ٖ ٛمرة ،منيا
ٖٗ مرة لحماية إسرائيؿ ،ولو لمجرد توجيو الموـ فقط عمى أفعاؿ وانتياكات بحؽ العرب والفمسطينييف،
كاف أوليا في ٓٔ أيموؿ/سبتمبر ٕ ٜٔٚوآخرىا في ٖٓ كانوف أوؿ /ديسمبر ٕٗٔٓ ،ومف بينيا ٖٔ
مرة استخدمت فييا واشنطف حؽ فيتو ضد ق اررات تخدـ القضية الفمسطينية )النممي.(ٕٓٔٚ ،
ومشروع القرار العربي الفمسطينيفيٖٓ كانوف أوؿ/ديسيمبرٕٗٔٓ الذي وزعتو سفيرة األردف في
األمـ المتحدة دينا قعوار عمى أعضاء مجمس األمف الدولي بصيغتو المعدلة ،يحدد فترة عاميف إلنياء
االحتالؿ اإلسرائيمي لألراضي الفمسطينية ،و القدس الشرقية عاصمة لدولة فمسطيف ،واطالؽ سراح
السجناء والمعتقميف ،وتسوية القضايا العالقة بما فييا المياه ،مع إضافة بند جديد يشير إلى عممية وقؼ
االستيطاف وآخر يتعمؽ بالجدار الفاصؿ )إبراىيـ.(ٕٓٔٛ ،
فيذه ليست المرة األولى التي يرفض فييا مجمس األمف التصويت والموافقة عمى ق اررات
فمسطينية ضد مشاريع االحتالؿ اإلسرائيمي في األراضي المحتمة ،فمنذ سنوات طويمة لـ تقبؿ الواليات
المتحدة أي قرار يمس إسرائيؿ عبر استخداميا حؽ نقض الفيتو ،ويشار إلى أف الواليات المتحدة
استخدمت الفيتو في تاريخيا ٕ ٛمرة ،منيا ٕٗ لصالح إسرائيؿ ومصالحيا ،و ٖٖ ضد الق اررات
الفمسطينية ،مما يعني أف حؽ نقض الفيتو ،سيبقى سيفًا مسمطًا عمى رقاب الفمسطينييف ،طالما أف
الواليات المتحدة تمقي بكامؿ ثقميا خمؼ دولة االحتالؿ)الجماصي.(ٜٕٔ :ٕٓٔٙ ،
والدعـ السياسي األمريكي ليس مقتص ار عمى ق اررات األمـ المتحدة في عيد الرئيس األمريكي
أوباما والتي بدأت في األياـ االخيرة مف الحرب المدمرة التي شنتيا إسرائيؿ عمى السكاف الفمسطينييف
في قطاع غزة ،والتي كاف مف نتاجيا القرار األممي رقـ ٓ ٔٛٙالذي يطالب إسرائيؿ بوقؼ إطالؽ
النار واالنسحاب مف قطاع غزة )المغاري.(ٖ٘ٚ :ٕٖٓٔ ،
أما المظمة الدبموماسية فوظفتيا الواليات المتحدة بمقاطعتيا في نيساف/أبريؿ  ٕٜٓٓمع العديد
مف الدوؿ األوروبية أشغاؿ المؤتمر الدولي ضد العنصرية "دورباف ٕ" ألنو وفر منب ار معاديا ،كما
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انتقدت إدارة أوباما تقرير لجنة غولدستوف حوؿ حرب غزة ،حيث أعرب المتحدث باسـ و ازرة الخارجية
األمريكية أياف كيمي عف قمؽ بالده إزاء بعض توصيات تقرير لجنة غولدستوف ،وذكر أف الواليات
أيضا لقد سعى القاضي غولدستوف إلى
المتحدة انتقدت الميمة المنحازة المكمفة بيا المجنة ،لكنو قاؿ ً
توسيع موضوع تقريره لدراسة التجاوزات التي ارتكبيا جميع أطراؼ الصراع ،وأضاؼ أف الواليات

المتحدة تسجؿ ىذه الجيود ،كما عارضت الواليات المتحدة إحالة نتائج التقرير إلى المحكمة الجنائية
الدولية ،وحث الرئيس باراؾ أوباما عمى رفض موافقة األمـ المتحدة عمى النتائج المتوصؿ إلييا
)الجماصي ،(ٜٖٔ :ٕٓٔٙ ،وفي المقابؿ نشرت صحيفة يديعوت أحرنوت اإلسرائيمية ،بأف مجمس
كال
الشيوخ األمريكي أشاد بالحرب التي شنتيا إسرائيؿ عمى قطاع غزة ،حيث دعا القرار غير الممزـ ً
مف أوباما وكمينتوف إلى مواصمة معارضتيما القوية ،وغير الميتزة لمقبوؿ بتقرير غولدستوف في أي
محفؿ مف المحافؿ الدولية ،والى الرفض التاـ إلجراء مناقشات أخرى لمتقرير ،أو أي إجراءات تترتب
عمى ذلؾ ،كما أكد القرار عمى دعـ الحكومة األمريكية إلسرائيؿ ،باعتبارىا دولة ييودية ديمقراطية،
ودعـ أمنيا وحقيا في الدفاع عف نفسيا )بف بمعيد.(ٕٖٖ :ٕٕٓٔ ،
وفي  ٔٛمف شباط /فبراير ٕٔٔٓ لجأت إدارة أوباما إلى استخداـ حؽ الفيتو ضد مشروع قرار
عربي مقدما مف المجموعة العربية ومدعوما مف أكثر مف ٓٓٔ دولة إلدانة االستيطاف اإلسرائيمي في
الضفة الغربية والتأكيد عمى عدـ مشروعيتو ويؤكد عمى حؽ تقرير المصير ،وىو الفيتو رقـ ٔٗ الذي
تستخدمو الواليات المتحدة في الشأف الفمسطيني مف بيف نحو ٕ ٛفيتو استخدمتيا منذ إنشاء منظمة
األمـ المتحدة )الجماصي(ٜٖٔ :ٕٓٔٙ ،
وفي نفس العاـ وبعد فشؿ مبادرة فمسطيف في جعؿ قبوليا دولة عضو في األمـ المتحدة عبر
صوت لصالح القرار  ٛدوؿ مف ٘ٔأصؿ أقؿ بصوت واحد مف
التصويت في مجمس األمف ،حيث ّ
ص ِّوت في الجمسة
المطموب ،فقد عادت محاولة الفمسطينييف لمحصوؿ عمى دولة غير عضو ،حيث ُ
السابعة والستيف لمجمعية العامة لألمـ المتحدة عاـ ٕٕٔٓ  ،عمى قرار ترقية صفة فمسطيف مف كياف
غير عضو إلى دولة غير عضو وفي الجمسة السادسة والستيف ،واعترفت منظمة اليونسكو بفمسطيف
دولةً بعضوية كاممة في المنظمة .لذا أوقفت الواليات المتحدة التبرعات المقدمة لميونسكو والمقدرة ب
احتجاجا عمى الموافقة عمى عضوية فمسطيف في
ٕٓٗ مميوف دوالر سنويا لمدة عاميف ،وذلؾ
ً
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اليونسكو ،وقد عمقت اليونسكو كؿ مف عضوية إسرائيؿ والواليات المتحدة مف حقيـ بالتصويت لمدة
عاميف بعد االمتناع عف دفع التبرعات المطموبة )األسمر.(ٕٓٔٔ ،

-9استغالل اإلعالم األمريكي لنشر الرواية االسرائيمية:
تعتبر وسائؿ اإلعالـ متحيزة بسبب طبيعة عمميا ،ولكف ىذا التحيز يبدو أكثر وضوحا في
حالة الصراع الفمسطيني  -اإلسرائيمي في األسموب واألدوات المستخدمة مف جانب وسائؿ اإلعالـ
الغربية عموما ،واألمريكية عمى وجو الخصوص .وتقوؿ ىالة سعودي إنو "بصرؼ النظر عف سبب
ىذا التحيز )الذى يرجعو البعض إلى السيطرة الصييونية عمى ىذه الوسائؿ( ،فإنو قد اتخذ شكؿ تأييد
إسرائيؿ ومعاداة الموقؼ العربي ،وذلؾ بدرجات متفاوتة" )سعودي .(ٖٔٔ :ٜٔٛٙ ،ويقوؿ فواز
جرجس إف المراقبيف في الساحة األمريكية يتفقوف عمى أف التغطية اإلخبارية السمبية لممنطقة العربية
مف قبؿ وسائؿ اإلعالـ السائدة تؤثر في تصورات الجميور وصناع السياسة ومواقفيـ حوؿ المجتمعات
اإلسالمية )جرجس(ٔ٘ٛ :ٕٕٓٓ ،
فالمتتبع لمصادر األخبار األمريكية وطرؽ صياغتيا وأساليب إيصاليا إلى المتمقي في العالـ،
يرى الكثير مف التجاوزات في المصداقية والحيادية .وكثرت في اآلونة األخيرة الدالئؿ عمى المحاوالت
المتعددة لإلعالـ األمريكي إلعادة صياغة وتفسير وتشويو المواقؼ السياسية ،بما يخدـ أىداؼ
الواليات المتحدة األمريكية وحميفتيا إسرائيؿ .لقد شيدت وسائؿ اإلعالـ األمريكية خالؿ الربع األخير
مف القرف العشريف أفضؿ عيودىا وأسوأىا .وكثي ار ما يمعب اإلعالـ األمريكي دو ار متمي از أعطاه إياه
الدستور األمريكي ،وىو دور خدـ الحراسة لمسمطة )أبوسعدة.(ٕٓٔٓ ،
لذلؾ حدد اختصاصيو اإلعالـ في الواليات المتحدة أف أىـ المؤسسات اإلعالمية ىي ثالث
صحؼ يومية ،وأربع شركات تمفزيونية ،وثالث مجالت أسبوعية ،ىي عمى التوالي :الصحؼ اليومية،
نيويورؾ تايمز) ،(New York Timesوواشنطف بوست) ،(Washington Postوووؿ ستريت
جورناؿ)(Wall Street Journal؛ والشركات )القنوات( التمفزيونية ،سي .إف .إف )،(CNN
وآي.بي.سى ) ،(ABCواف .بي .سى) ،(NBCوسي .بي .إس(CBS).؛ والمجالت األسبوعية،
تايـ) ،(Timeونيوزويؾ) ،(Newsweekويو إس نيوز أند ورلد ريبورتU.S.News and ) .
 (World Reportوبالرجوع إلى المعمومات المتوفرة عف ممكية تمؾ المؤسسات وادارتيا ،نجد أنيا
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جميعا تخضع إما لممكية كاممة أو رئيسية ،وادارة كاممة أو شبو كاممة ،لمييود )جرجس:ٕٕٓٓ ،
.(ٔٙٛ
لقد أدت سيطرة قوى الضغط وأصحاب المصالح السياسية عمى وسائؿ اإلعالـ األمريكي إلى
ما يسمى بالتبايف الزائؼ .ويعني ذلؾ وجود تبايناً في المواقؼ اإلعالمية لوسائؿ اإلعالـ األمريكية
فيما يتعمؽ بالقضايا التي تيـ مصالح فئة معينة في بعض األحياف ،وىو ما يظير وكأنو حياد
وموضوعية في التغطية اإلعالمية .لكف المتمعف في ىذا التبايف يجد أنو في النياية يقدـ ما يخدـ ىذه
الفئة واف ظير أف ىناؾ اختالفاً في الرؤى والمواقؼ )صالحة.(ٕٓٔٛ ،
ويمارس الموبي الموالي إلسرائيؿ ىذه الخدعة بطريقة متكررة ومؤثرة أيضاً .فعند تغطية أخبار
الشرؽ األوسط في اإلعالـ األمريكي يالحظ أف بعض المحمميف يتبنوف الموقؼ اإلسرائيمي بحرفية
تامة .وفي المقابؿ يقدـ البعض اآلخر انتقادات ىادئة لمموقؼ اإلسرائيمي مف وجية نظر متعاطفة.
ويظير طرؼ ثالث بصورة محايدة ودوف اتخاذ موقؼ واضح .ولكف ال يوجد ضمف ىذا التبايف مف
يتبنى الموقؼ العربي أو اإلسالمي في أي مف ىذه القضايا .ولذلؾ فإف المواطف األمريكي يشعر
بإحساس زائؼ بتبايف المواقؼ ،ولكنيا في النياية بمجموعيا تصب في صالح التيار الصييوني
)أبوسعدة.(ٕٓٔٓ ،
إف أحد أكبر مشكالت اإلعالـ األمريكي فيما يتعمؽ بالشؤوف الخارجية تكمف في السيطرة
األحادية لموبي الموالي إلسرائيؿ عمى مختمؼ وسائؿ اإلعالـ األمريكية ،والتي تسعى دائماً إلى تعتيـ
الحقائؽ واخفائيا بصورة شبو كاممة عف المواطف األمريكي فيما يتعمؽ بالقضايا التي تيـ ىذه الفئة.
كما أف وصوؿ نفس الرسالة اإلعالمية مف خالؿ عدد مف الوسائؿ اإلعالمية المختمفة ،ومف خالؿ
شخصيات ومؤسسات تظير في الواقع وكأنو ال يوجد بينيا أي رابط يعطي المتمقي إحساس زائؼ
بصدؽ الرسالة اإلعالمية )خفاجي.(ٕٓٔٓ ،

-3استغالل المعونات األمريكية لمدول النامية لصالح إسرائيل .
تعد المساعدات االقتصادية األمريكية إلى الخارج واحدة مف األدوات الفعالة لتحقيؽ أىداؼ
السياسية الخارجية األمريكية ،ومنذ خرجت الواليات المتحدة إلى الوجود كقوة عالمية كبرى بعد الحرب
العالمية الثانية ،تعاظـ دور المساعدات وأضحى بالغ الحيوية كأداة لتحقيؽ ىدؼ أساسي يتـ تعريفو
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عمى المستوى الرسمي بأنو تعزيز األمف القومي لمواليات المتحدة )ىوي وآخروف.(ٕٓٔٚ ،وبدا ذلؾ
جميا منذ قرار التقسيـ عاـ ٜٔٗٚحيث مارست الواليات المتحدة الضغوط عمى الدوؿ ذات العالقات
االقتصادية بيا ال سيما ىايتي وليبيريا التي ضغط عمييا المميونير األمريكي المشيور ىارفي صامويؿ
فايرستوف ) (Harvey Samuel Firestoneصاحب مزارع المطاط في ليبيريا وصاحب مصانع
اإلطارات المشيورة فايرستوف ) ،(Firestoneوتعميقا عمى ىذا الموضوع قاؿ وزير الدفاع األمريكي
آنذاؾ في مذكراتو " إف الطرؽ المستخدمة لمضغط وإلكراه األمـ األخرى في نطاؽ األمـ المتحدة كانت
فضيحة(ar.m.wikipedia.org) .
اف محاباة الواليات المتحدة لدوؿ بعينيا دوف أخرى ال يخرج عف كونيا تستفيد منيا بطريقة
أو بأخري ،ومف ثـ فربط المساعدات بمصمحة يمثؿ السمة السائدة لدى سياسة الواليات المتحدة  ،مػف
خػالؿ الػتػيػديػدات بػوقػؼ إعطاء المعونات مستقبال ،إذا لػـ يتـ استخداميا عمى الوجو الذي تريده
أمريكا ،وتتعدد مستويات تمؾ المصالح لتشمؿ أوجو سياسية ،واستراتيجية ،وتجارية ،وثقافية،
وأيديولوجية ،وعميو ،فجوىر المشكمة ىو أف الجية المانحة ال تبحث إال عف مصالحيا فقط )عطية،
.(ٕٓٔٚ
نستخمص مف ذلؾ اف محددات العالقات بيف الواليات المتحدة واسرائيؿ متداخمة إلى حد بعيد ،
وذلؾ بسبب أف استراتيجية العالقة بيف الطرفييف مبنية عمى ىدؼ واضح ىو البقاء عمى إسرائيؿ
والحفاظ عمى تفوقيا في المنطقة ،ىذا المبدأ الذي أكدت وحافظت عميو جميع اإلدارات األمريكية
المتعاقبة بما فييـ إدارة أوباما ،وتتفؽ جميع مكونات النظاـ السياسي األمريكي مع ىذه االستراتيجية
،ويتفؽ برنامج الحزب الديمقراطي مع الحزب الجميوري مع ىذه المحددات.
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المبحث األول
الموقف األمريكي من السياسة اإلسرائيمية تجاه قطاع غزة
أوال :الموقف األمريكي من حصار غزة:
مف الوسائؿ التي اتخذتيا الواليات المتحدة تجاه حركة حماس بعد وصوليا لمحكـ ،فرض
حصار سياسي داخمي وخارجي عمييا .فبمجرد وصوؿ حركة حماس إلى السمطة ،مف خالؿ
االنتخابات في  ٕٙكانوف ثاني/يناير  ،ٕٓٓٙوقياميا بتشكيؿ الحكومة ،فرضت الواليات المتحدة
حصا ار سياسيا شامال ،ىدفت مف ورائو إفشاؿ الخط السياسي الذي تنتيجو الحركة ،فحذرت اإلدارة
األمريكية عقب ظيور نتائج االنتخابات التشريعية ،مف مشاركة أعضاء مف حماس في أي حكومة
)الوادية.(ٖٜٔ :ٕٖٓٔ ،
وبعد تشكيؿ الحكومة ومنحيا الثقة مف الرئيس محمود عباس ،ومف ثـ مف قبؿ المجمس
التشريعي الفمسطيني ،عكفت اإلدارة األمريكية عمى تنفيذ االلتزامات التي قطعتيا ،إلفشاؿ برنامج
الحكومة التي تقودىا حماس ،وبالفعؿ شكؿ الحصار السياسي الذي دعت إليو الواليات المتحدة ونفذتو
الحكومة اإلسرائيمية أىـ وأكبر العقبات التي واجيت حماس ،ألنو لقي تفاعال دوليا كبي ار ،وبذلؾ
الحصار السياسي لحكومة منتخبة ،وتحظى بشرعية مف قبؿ الشعب الفمسطيني ،وضعت اإلدارة
األمريكية نفسيا في موقؼ متناقض )قاسـ.(ٕٔٙ :ٕٜٓٓ ،
ففي الوقت الذي تعترؼ فيو بشرعية االنتخابات ونتائجيا ،تنقمب عمى الديمقراطية الفمسطينية
تحت مسوغات واىية ،كاالدعاء بأف الديموقراطية واإلرىاب ال ينسجماف مع بعضيما .ولـ تكتؼ
اإلدارة األمريكية بفرض الحصار عمى حكومة حماس فحسب ،بؿ عممت عمى المستوى العربي
اإلقميمي والدولي ،لتعزيز ىذا الحصار ،واعطائو شرعية دولية )حامد.(ٔٚ٘ :ٕٓٓٛ ،
وبالتالي فإف عدـ حصوؿ حماس عمى قبوؿ عربي واسع ومؤثر ،باستثناء سوريا وقطر ،يعود
إلى الضغط األمريكي واإلسرائيمي عمى تمؾ الدوؿ العربية لمقاطعتيا .ولـ تقؼ األمور عند ىذا الحد،
فتـ تشديد الحصار السياسي والدبموماسي ،عمى قادة حركة حماس ووزراء الحكومة الفمسطينية ،وعدـ
السماح ليـ بزيارة بعض العواصـ العربية )بمقزيز.(ٕٖ :ٕٓٓٙ ،
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كما استطاعت اإلدارة األمريكية ،ممارسة ضغوط عمى تركيا ،لقطع الطريؽ عمى أي عممية
اتصاؿ بينيا وبيف حركة حماس ،ومارست ضغطا شديدا عمى حكومة العدالة والتنمية في تركيا لتثبيت
ذلؾ ،فالتواطؤ األمريكي عف نشاطات الحزب الوطني الكردستاني ونشاطاتو "اإلرىابية" ،وقضية
الصراع حوؿ كركوؾ ،وتدخالت العسكر في الحياة السياسية التركية إضافة إلى عدـ لجـ جناح اليميف
الفرنسي في معارضة انضماـ تركيا لالتحاد األوروبي ،كؿ ىذه الضغوط كانت تيدؼ اإلدارة األمريكية
مف و ارئيا لمضغط عمى الحكومة التركية لتتبنى مواقؼ أكثر تشددا تجاه حركة حماس ،لكف الموقؼ
التركي لـ يمتزـ بما طمبتو الواليات المتحدة ،ولذلؾ تعرض النتقادات أمريكية كثيرة )الدسوقي:ٕٓٓٙ ،
.(ٔٗٙ
أما عمى المستوى الدولي فقد اتحدت المواقؼ األمريكية واألوروبية بحجب المساعدات الدولية
عف السمطة الفمسطينية ،بيدؼ ابتزاز الحركة سياسيا ،إف لـ تمتثؿ لمطالبيـ المتمثمة في االعتراؼ
بػ"إسرائيؿ" ،والتخمي عف خيار المقاومة والعنؼ ،وااللتزاـ بتنفيذ كؿ االلتزامات واالتفاقيات السابقة دوف
قيد أو شرط .وبالتالي فإف موقؼ الواليات المتحدة وأوروبا يشترط لرفع الحصار عف الحكومة ،سواء
أكانت حكومة وحدة وطنية أـ حكومة حماس ،أف تقبؿ بالشروط األمريكية اإلسرائيمية ،وتوافؽ عمييا
اإلدارة األمريكية ،عندئذ يمكف لممساعدات الدولية خصوصا األوروبية أف تجد طريقيا لمفمسطينييف
)قاسـ.(ٕٔٛ :ٕٜٓٓ ،
إف الواليات المتحدة لـ تعارض إجراء انتخابات فمسطينية في عاـ  ٕٓٓٙالتي أجريت في ظؿ
ضعؼ السمطة الوطنية الفمسطينية بسبب االستيدافات اإلسرائيمية المتتالية واليجوـ اإلعالمي غير
المسبوؽ ضد أداء السمطة  ،و في نفس الوقت كاف الشارع الفمسطيني معجب بأداء حماس بسبب
دعميا المالي الممنيج لألسر التي افقرتيا اإلجراءات اإلسرائيمية  ،وغياب حركة حماس عف السمطة
الحاكمة  ،و تبنييا لمعديد مف العمميات العسكرية ضد األىداؼ اإلسرائيمية  .وبالتالي كاف نجاح
حماس في ىذه االنتخابات أمر شبو محتوـ ال يخفي عف الواليات المتحدة واسرائيؿ ،وذلؾ لتحويؿ
المطالب الفمسطينية مف سياسية الى انسانية وىذا بالفعؿ ما تـ  ،حيث أصبحت األمور األساسية
كالغذاء والغاز وتنقؿ وسفر المواطنيف ىو الشغؿ الشاغؿ لمفمسطينييف .وىذا أقصي ما تتمناه إسرائيؿ
بتحويؿ القضية الفمسطينية مف قضية سياسية إلي قضية إنسانية.
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موقف إدارة أوباما من فك حصار قطاع غزة واالعتداء عمى أسطول الحرية
إف أسطوؿ الحرية ىو مجموعة سفف حممت عمى متنيا نحو ٓ٘ ٚناشطا حقوقيا وسياسيا،
وعددا مف ممثمي وسائؿ اإلعالـ الدولية ،ومواد إغاثة ومساعدات إنسانية ،انطمقت يوـ  ٕٜأيار /مايو
ٕٓٔٓ إلى قطاع غزة بيدؼ فؾ الحصار عنو ،لكنيا توقفت بعد تعرض سفينة مرمرة التركية ليجوـ
داـ خمؼ قتمى وجرحى .ارتكبت "إسرائيؿ“ الجريمة بحؽ ىذا األسطوؿ القادـ لفؾ الحصار عف غزة،
والذي يعد مف أبشع صور جرائـ الحرب في القرف الحادي و العشريف  ،حيث تـ وضع أىؿ قطاع غزة
في سجف ال تزيد مساحتو عف 363كـٕ ويحتوي عمى أكثر مف مميوف و ستمائة آلؼ نسمة ،حاصرتيـ
"إسرائيؿ“  ،وأوصدت عمييـ كؿ األبواب ،ومنعت عنيـ أي مساعدات خارجية .لقد كاف ىذا حاصال
تحت مرأى ومسمع إدارة أوباما التي ادعت نشر الديموقراطية وحقوؽ اإلنساف والمحافظة عمييا )أبو
عشيبة.(ٕٖٓٔ ،
لكف الواليات المتحدة عممت بنشاط كوسيط بيف إسرائيؿ وتركيا  ،وخالؿ زيارة الرئيس أوباما
إلى إسرائيؿ عاـ ٖٕٔٓ  ،اتصؿ رئيس الوزراء نتنياىو بالرئيس أردوغاف ووافؽ البمداف عمى بدء
مفاوضات حوؿ ترتيبات الستئناؼ العالقات .وقد سمحت المصالحة اإلسرائيمية التركية ،لتركيا أف
تمعب دو ار أكبر في تقديـ المساعدات لغزة)( Efron& Goldenberg,2017,170
إف الموقؼ األمريكي مف حصار غزة متطابؽ مع الموقؼ اإلسرائيمي ،كذلؾ كاف الموقؼ مف
اليجوـ اإلسرائيمي عمى أسطوؿ كسر الحصار التركي ،حيث قاؿ الرئيس األمريكي أوباما" :إف الوضع
الراىف ال يحتمؿ في الشرؽ األوسط“ ،رافضاً إدانة اليجوـ اإلسرائيمي عمى أسطوؿ الحرية ما لـ تتضح
مبكر كي نقوؿ
الوقائع عمى حد تعبيره .ووصؼ أوباما الحادث بأنو مأساوي قائال" :ليس الوقت
اً
لإلسرائيمييف والفمسطينييف ولجميع األطراؼ في المنطقة ،إف الوضع الراىف ال يحتمؿ“ .وقاؿ أوباما في
مقابمة مع الري كينج  Larry Kingعمى شبكة  CNNاألمريكية" :إف ىناؾ حاجة الستخداـ الحادث
لحث خطى عممية السالـ اإلسرائيمية الفمسطينية“ .وتابع” :ينبغي التوصؿ إلى وضع حيث يممؾ
الفمسطينيوف فرصاً حقيقية ،ويأخذ جيراف إسرائيؿ بمخاوفيا المشروعة عمى أمنيا ويمتزموف بالسالـ“.
وأوضح أوباما أف’. :الواليات المتحدة قالت بوضوح كبير مع األعضاء اآلخريف في مجمس األمف
الدولي إننا نديف كؿ األعماؿ التي قادت إلى ىذا العنؼ" .وقاؿ" :إنو وضع مأساويا .وقعت خسائر
بشرية لـ تكف ضرورية ،وبالتالي فإننا ندعو إلى تحقيؽ فاعؿ في كؿ ما حصؿ .وأشار إلى أف إسرائيؿ
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تشعر بمخاوؼ مشروعة حيف تنيمر صواريخ عؿ مدنيا الواقعة عمى طوؿ الحدود بينيا وغزة .وتابع:
مف جانب آخر ىناؾ حصار يمنع الناس في غزة مف الحصوؿ عمى وظائؼ ،وانشاء مؤسسات
ومزاولة التجارة وتحرميـ مف آفاؽ المستقبؿ .اعتقد أنو مف الميـ أف نخرج مف الطريؽ المسدود
الحالي"  ،وكانت ردة الفعؿ األمريكية واضحة ،ال إدانة لما حصؿ عمى الرغـ مف أف القاصي والداني
شاىد عمى ما حصؿ ،وفي ىذا التصريح لمرئيس أوباما إشارة واضحة إلى تفنيده لمخاوؼ إسرائيؿ،
ودعوتو ألف تقؼ الدوؿ المجاورة إلي جانبيا ومطالبتو بوقؼ إطالؽ الصواريخ الفمسطينية .وعمى
اليامش يشر إلى حصار غزة ،دوف أف يعمـ أف كؿ ما يجري مف أحداث ىو بسبب حصار غزة ،وأف
ىذا الحصار ىو السبب وليس الصواريخ الفمسطينية ،ألف الحصار ىو الفعؿ ،والصواريخ ىي ردة
الفعؿ).الوادية.(ٕٔٓ :ٕٖٓٔ ،
ثانيا :الموقف األمريكي من العدوان اإلسرائيمي عمى غزة :9119-9118
فور توليو الحكـ في أعقاب عممية الرصاص المصبوب مطمع عاـ  ،ٕٜٓٓاعترؼ أوباما بػ
"المعاناة الكبيرة واالحتياجات اإلنسانية في غزة" ،حيث قاؿ :إف قموبنا مع المدنييف الفمسطينييف
فقر خانقًا
المحتاجيف إلى الغذاء الفوري  ،والمياه النظيفة  ،والرعاية الطبية األساسية  ،والذيف واجيوا ًا
أيضا بضرورة إنياء
لفترة طويمة ً
جدا" .باإلضافة إلى تمبية االحتياجات اإلنسانية العاجمة  ،أقر أوباما ً

مشير إلى أنو "كجزء مف وقؼ دائـ إلطالؽ النار  ،ويجب فتح معابر غزة
ًا
الحصار اإلسرائيمي ،
الحدودية لمسماح بتدفؽ المساعدات والتجارة(Wood,2009) .

لـ يكف الموقؼ األمريكي في الحرب عمى غزة وليد لحظة الحرب ،بؿ كاف لمواليات المتحدة
دور في اإلعداد لمحرب عمى غزة ،حيث زودت "إسرائيؿ" باألسمحة ،والذخائر ،ووقود الطائرات،
وأقامت واشنطف محطات لإلنذار المبكر ،وقدمت إلسرائيؿ رادارات متقدمة ،وأمدتيا بأنظمة ثاد
( Anti-Ballistic Missile System (Thaadالمضادة لمصواريخ ،لموقاية مف أي رد سوري أو
إي ارني في حالة شف الحرب عمى غزة .وفي أيموؿ /سبتمبر  2008قدمت الواليات المتحدة إلسرائيؿ
ألؼ صاروخ مف نوع  GB-39مضادة لمتحصينات ،وفي تقرير لمنظمة العفو الدولية تبيف أف اإلدارة
األمريكية زودت "إسرائيؿ“ بشحنة أسمحة وذخائر تقدر بألؼ طف عمى سفينة مؤجرة ،انطمقت مف
الموانئ األمريكية في  20كانوف أوؿ/ديسيمبر 2008إلى ”إسرائيؿ" .وفي السياؽ نفسو ،أشار التقرير
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إلى أف الجيش اإلسرائيمي أجرى تجارب عمى أسمحة لـ تدخؿ الخدمة في الجيش األمريكي )الوادية،
ٖٕٔٓ.(ٜٔٔ :
ومع اندالع الحرب عمى غزة أعمنت الواليات المتحدة تفيميا لموقؼ "إسرائيؿ" في حقيا
المشروع في الدفاع عف نفسيا ،وفي المقابؿ حممت واشنطف حركة حماس المسؤولية عما يحدث في
غزة .كذلؾ سعت اإلدارة األمريكية إلى تعطيؿ إصدار قرار مف مجمس األمف لوقؼ الحرب ،حتى تمنح
"إسرائيؿ“ الفرصة الكافية إلنجاز ميمتيا في غزة ،وايجاد معطيات وأوضاع جديدة عمى األرض
لتحقيؽ أىدافيا )قاسـ.(ٔ٘ٛ :ٕٜٓٓ ،
وفي حيف أف عممية الرصاص المصبوب قد انتيت بالفعؿ بحموؿ الوقت الذي جاء فيو الرئيس
دور مركزًيا في تنظيـ مؤتمر لممانحيف في مصر إلعادة إعمار غزة  ،حيث
أوباما ،لقد لعبت اإلدارة ًا
تعيد المانحوف بتقديـ خمسة مميارات دوالر ،ومع ذلؾ لـ تتحقؽ معظـ المساعدات.
)(Efron& Goldenberg,2017,169
وفور صدور القرار ٓ ٔٛٙالذي امتنعت فيو واشنطف عف التصويت ،سعت لتشجيع تؿ أبيب
عمى عدـ تنفيذه .وأصدر الكونجرس األمريكي بمجمسيو عدة ق اررات في  10كانوف ثاني/يناير 2009
تصب في دعـ "إسرائيؿ" ،وتعترؼ بحقيا في الدفاع عف نفسيا ،وتغافمت عف نكر المجزرة التي
ارتكبتيا "إسرائيؿ" بحؽ المدنييف في غزة)غناـ.(ٜٕٔ :ٕٖٓٔ ،
إف أوؿ ما يمكف الحديث عنو في ىذا المقاـ ىو السكوت ”النسبي" مف جانب الرئيس األمريكي
المنتخب باراؾ أوباما أياماً عديدة .ويمكف تفسير ذلؾ بتبنيو موقفاً يختمؼ عف الموقؼ الرسمي لمرئيس
األمريكي جورج بوش االبف في أيامو األخيرة في السمطة .باعتبار أنو لو تطابؽ الموقفاف فمـ يكف
ىناؾ ما يمنع مف بياف ذلؾ عمناً )الوادية.(ٜٔٗ :ٕٖٓٔ ،
فقد صرح الرئيس المنتخب الذي لـ يتسمـ منصبو رسمياً أف المشكمة الفمسطينية مف أعقد
المشاكؿ الدولية في العصر الحديث ،األمر الذي يتطمب جيداً ووقتاً إلعادة الثقة بيف الطرفيف
الفمسطيني واإلسرائيمي ،وارتأت اإلدارة األمريكية في حينو أف تظؿ ماضية في إدارة الصراع وليس
حمو .وبخصوص إعادة الثقة فيي بحاجة إلى وقت ينخرط فيو الطرفاف في مفاوضات مباشرة،
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والوقوؼ عمى قضايا ميمة منيا :العنؼ الفمسطيني كما تسميو إسرائيؿ وواشنطف ،وتيريب السالح،
واطالؽ الصواريخ ،وذلؾ في مقابؿ رفع الحصار عف غزة وفتح العابر)بيومي.(٘ٚ :ٕٓٓٛ ،
بعد وصوؿ أوباما إلى سدة الحكـ في ٕٕ كانوف الثاني /يناير  ٕٜٓٓقرر بحزـ دعـ العالقة
بيف الواليات المتحدة واسرائيؿ ،ورأى أف التعيد الغير قابؿ لمجدؿ في الشرؽ األوسط يجب أف يكوف
أمف ”إسرائيؿ“ ،الحميؼ الرئيسي لمواليات المتحدة في المنطقة ،ولف تبتعد أبدأ عف إسرائيؿ ،فالرئيس
األمريكي ونائبو يؤمناف بشدة بحؽ إسرائيؿ في الدفاع عف مواطنييا ،حسب ما يؤكده إعالف المبادئ
الذي يستعيد ىذه النقاط في السياسة التي كانت تنتيجيا حكومة سمؼ أوباما الرئيس جورج بوش االبف
)العناني.(ٕٖٙ :ٕٜٓٓ ،
وفي الوقت الذي اندفعت فيو االدارة األمريكية المنتيية الوالية والصالحية ،إلعالف موقؼ
”استثنائي“ إزاء أحداث غزة التي تضامف معيا جميع شعوب العالـ وأح ارره ،في نزعة تأييدية لـ يواجو
مثميا الكياف المحتؿ عبر تاريخو الطويؿ مف القتؿ ،والتدمير ،والتيجير ،التزـ فريؽ أوباما الصمت
درعاً ووقاية ،وكأنو يبرىف عمى "ذىبية“ التزاـ الصمت ،وصوابيتو في مثؿ ىذه األحداث! لكف
التحريض الذي أدلى بو ديفيد إكزلرود  David Axelrodأحد كبار مستشاري أوباما ،بأف الرئيس
الم نتخب يتابع عف كثب تطورات العممية العسكرية اإلسرائيمية عمى قطاع غزة ،وأنو يناقش تطورات
األوضاع مع الرئيس بوش ،ووزيرة الخارجية كوندولي از رايس لـ يكف ليشفي غميؿ أنصار إسرائيؿ في
الواليات المتحدة ،بؿ إنو عزز مخاوؼ الموبي اإلسرائيمي مف توجيات إدارة أوباما ،والتي كانت قد بدت
بوادرىا منذ حممتو االنتخابية النتزاع ترشيح الحزب الديموقراطي )الوادية.(ٜٔ٘ :ٕٖٓٔ ،
وقاؿ إكزلرود إف ىناؾ رئيساً واحداً يحكـ ،مممحاً بذلؾ إلى تحمؿ الرئيس بوش كامؿ المسؤولية
حتى يوـ تنصيب الرئيس الجديد ،وأكد اف أوباما لف يعمؽ عمى العدواف العسكري عمى غزة حتى يتـ
تنصيبو رئيساً بشكؿ رسمي .وبالرغـ مف حرص إكزلرود عمى التذكير بموقؼ أوباما المبدئي حياؿ امف
”إسرائيؿ“ وأف ثمة عالقة خاصة تربط البمديف ،وكوف إسرائيؿ الحميؼ األقرب لمواليات المتحدة في
المنطقة ،فإف الجدؿ والنقاش حوؿ مغزى امتناع أوباما وادارتو عف التعميؽ بشكؿ واضح ،واف كاف قد
داف العنؼ وسقوط الضحايا مف الجانبيف بعد ذلؾ بفترة وجيزة ،قد أثار العديد مف التساؤالت مف كال
الطرفيف ،المؤيد والمعارض ،لمحرب العدوانية عمى غزة )فيمي.(ٖٔ٘ :ٕٜٓٓ ،

85

الموقف األمريكي من تقرير غولدستون.:
إف لجنة غولدستوف  Goldston Commissionىي لجنة تحقيؽ وتقصي حقائؽ تابعة لألمـ
المتحدة ،وكانت ميمة المجنة التحقيؽ في دعاوى ارتكاب جرائـ حرب في حرب غزة .وكانت "إسرائيؿ"
قد قاطعت المجنة منذ البداية ،بينما رحبت بيا الحكومة الفمسطينية المقالة في غزة ،وتعاونت معيا
حركة حماس ،وخمصت المجنة إلى أف كال مف الجيش اإلسرائيمي ،والفصائؿ المسمحة الفمسطينية قد
ارتكبا ما يمكف اعتباره جرائـ حرب ،وفي بعض األحياف قد ترقى بعض مف ىذه الجرائـ إلى جرائـ ضد
اإلنسانية ،حسبما جاء في تقرير المجنة )غناـ.(ٔٛ٘ :ٕٖٓٔ ،
ظير الموقؼ األمريكي مف التقرير يوازي في عدائيتو الموقؼ اإلسرائيمي ،ونشاط الوفد
األمريكي ضد التقرير كاف أحياناً أكثر مف النشاط اإلسرائيمي .وىذا موقؼ ال يستغرب مف الواليات
المتحدة ،وىو يخضع العتباريف :التحالؼ االستراتيجي مع ”إسرائيؿ" ،والموقؼ األمريكي مف جرائـ
الحرب ،والتورط في العديد مف الجرائـ في العراؽ ،وأفغانستاف ،وأماكف أخرى مف العالـ )بمعيد،
ٕٕٔٓ.(ٕٔٛ :
فالموقؼ األمريكي الضاغط بشدة عمى السمطة الفمسطينية أوحى بخيبة آمؿ كبيرة في إدارة
أوباما .فالرئيس أوباما الذي خاطب العرب والمسمميف بمصطمحات جديدة مف جامعة القاىرة ناقض
نفسو مف خالؿ مواقفو المؤيدة لالنتياكات اإلسرائيمية والداعمة ليا .فبعد تراجع اإلدارة األمريكية عف
مواقفيا مف االستيطاف اإلسرائيمي وتحوؿ موقفيا إلى النقيض بطمبيا مف العرب التطبيع مع الكياف
اإلسرائيمي ،حيث جاء الموقؼ مف تقرير غولدستوف لينسؼ مصداقية إدارة أوباما فيما يتعمؽ بسياساتيا
في المنطقة .ومف ثـ يوجد تفسيريف لمموقؼ األمريكي ،فإما أف أوباما ظاىرة صوتية ونمر مف ورؽ لـ
يتحمؿ ضغوط الموبيات الداعمة إلسرائيؿ" ،أو أف سياسة الرجؿ متطابقة في الجوىر مع سياسة سمفو
بوش مف حيث التحالؼ مع االحتالؿ اإلسرائيمي ،ومساندة اعتداءاتو والتغطية عمى انتياكاتو )صالح،
ٕٓٔٓ.(ٕٕ :
ويبدو أف الصفة الثانية ىي ما اتصؼ بيا الرئيس أوباما ،أي تطابؽ سياستو مع سياسة سمفو،
مف حيث مساندتو لالعتداءات اإلسرائيمية عمى الشعب الفمسطيني .فالرئيس أوباما ميما كانت نواياه.
وميما كاف نيجو فإنو لف يكوف بمقدوره الفكاؾ مف السياسة واالستراتيجية األمريكية ،المتمثمة بتعزيز
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أوصاؿ التحالؼ مع "إس ارئيؿ“ كدولة وظيفية في منطقة الشرؽ األوسط ،ودعـ أىدافيا المعمنة ،بتقميـ
أظافر الفمسطينييف وترويضيـ لتقديـ تنازالت جوىرية لحؿ الصراع الفمسطيني  -اإلسرائيمي ،وتأديب
فصائؿ المقاومة الفمسطينية التي تسبح خارج فمؾ الييمنة األمريكية )الوادية.(ٜٜٔ :ٕٖٓٔ ،
لكف مف وجية نظر الباحث ،تعتبر نياية العدواف االسرائيمي في مطمع ، ٕٜٓٓىي بداية
مرحمة جديدة مف تمكيف حكـ حركة حماس لقطاع غزة ،حيث شيد القطاع بعد إعادة االنتشار
اإلسرائيمي منو بداية االنفتاح الغير المباشر ،حيث سمحت مصر لحركة حماس بتكثيؼ حفر أنفاؽ
ضخمة وعمنية لجمب كافة أنواع البضائع االساسية والثانوية  ،ورافؽ ذلؾ بدعـ وكالة الغوث وتشغيؿ
الالجئيف الفمسطينييف)األونروا( في قطاع غزة بشكؿ استثنائي بدواعي إنسانية وصاحب ذلؾ أيضا
تكثيؼ عمؿ الكثير مف المؤسسات غير الحكومية الدولية عف طريؽ مشاريع إنسانية مف أىميا
 .USAID-World Vision-Save children-Care-Mercy core-ANERAوكانت الواليات
المتحدة جزء مف ىذه المؤامرة والدليؿ أف المؤسسات اإلغاثية التي عممت في غزة ىي مؤسسات
أمريكية أو لدوؿ لدييا عالقات مميزة بإدارة أوباما ،كاف اليدؼ مف ىذه السياسة األمريكية اإلسرائيمية
ىو نقؿ مسؤولية قطاع غزة التدريجي إلي أحضاف مصر ،وعزؿ قطاع غزة عف باقي الوطف،
واستمرت ىذه السياسة لغاية بداية صيؼ عاـ ٖٕٔٓ بعد تغير السياسية المصرية اتجاه قطاع غزة
بسبب تغير أرس الحكـ في مصر.
ثالثا :الموقف األمريكي من العدوان اإلسرائيمي عمى غزة عام 9109
بدأت العممية التي أطمؽ عمييا الجيش اإلسرائيمي اسـ "عمود السحاب" رسميا في ٗٔ تشريف
الثاني/نوفمبر ٕٕٔٓ باغتياؿ أحمد الجعبري أحد قادة حركة حماس في قطاع غزة ،وردت عمييا
الفصائؿ الفمسطينية بعممية حجارة السجيؿ  ،واصطدمت فييا إسرائيؿ بقدرات المقاومة الفمسطينية عمى
الرد ،وتحديداً في كمية الصواريخ متوسطة المدى التي وصؿ عدد منيا إلى منطقة تؿ أبيب ومشارؼ
القدس .وبحسب المصادر الرسمية "اإلسرائيمية" فقد كانت األىداؼ المعمنة ىي وقؼ إطالؽ
الصواريخ ،ومنع المقاومة مف تغيير قواعد االشتباؾ ،واستعادة ىيبة الردع لمجيش "اإلسرائيمي" )الجمؿ،
ٖٕٔٓ(.
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كانت إدارة أوباما فعالة في التوسط إلنياء عممية "عمود السحاب" ،فأجرت وزيرة الخارجية
ىيالري كمينتوف دبموماسية مكوكية مع إسرائيؿ وكذلؾ مع مصر .في ذلؾ الوقت  ،كانت الحكومة
المصرية الموالية لجماعة اإلخواف المسمميف تربطيـ عالقات قوية مع حماس  ،التي استفادت مف
أجؿ تحقيؽ وقؼ إطالؽ نار سريع(Efron& Goldenberg,2017,170) .
لقيت إسرائيؿ دعما أمريكياً واضحاً خالؿ عدوانيا؛ حيث أكد الرئيس األمريكي باراؾ أوباما في
اتصاؿ مع رئيس الحكومة اإلسرائيمية بنياميف نتنياىو في  ٔٙتشريف الثاني/نوفمبر ٕٕٔٓ ،دعـ
وعبر عف أسفو لسقوط الضحايا مف اإلسرائيمييف
الواليات المتحدة لحؽ إسرائيؿ في الدفاع عف نفسيا ّ ،
والفمسطينييف ،كما أعمف مجمس وزراء الخارجية لالتحاد األوروبي في  ٜٔتشريف الثاني/نوفمبر ٕٕٔٓ

إدانتو العنيفة لميجوـ الصاروخي الفمسطيني ضد إسرائيؿ معترفاً بحقيا في الدفاع عف مواطنييا ،لكنو
ي لمعنؼ )حمودة.(ٕٕٓٔ ،
في الوقت نفسو دعا إلى وقؼ فور ّ
إال أنو في إثر المكالمة الياتفية بيف الرئيس أوباما والرئيس المصري محمد مرسي في ٜٔ
تشريف الثاني/نوفمبرٕٕٔٓ بدا واضحاً أف الواليات المتحدة كانت تضغط عمى إسرائيؿ لتجنب توسيع
العممية العسكرية؛ حيث كاف مف الواضح أف عممية برية ستؤدى إلى وقوع عدد كبير مف الخسائر
فمسطينيا ،وستتسبب بإحراج مصر سياسياً وتعقيد عالقاتيا مع الواليات المتحدة )عيراف.(ٕٖٓٔ ،
لذا أدارت حماس مفاوضاتيا غير المباشرة مع إسرائيؿ ىذه المرة في ظؿ موقؼ مصري داعـ
سياسياً واغاثياً؛ حيث سعت مصر إلى سرعة وقؼ إطالؽ النار وتجنب التصعيد بعد عدة اتصاالت
تمقاىا الرئيس المصري مرسي مف الرئيس األمريكي أوباما لموساطة مف أجؿ الوصوؿ إلى اتفاؽ ىدنة؛
ائيؿ مسؤولية خرؽ
وبرز اإلسناد السياسي المصري لمفمسطينييف مف خالؿ تحميؿ الرئيس المصري إسر َ
وقؼ إطالؽ النار وبدء العدواف ،وتحذيره مف تبعات خطيرة ألي ىجوـ بري إسرائيمي عمى غزة ،وذلؾ
في مؤتمر صحفي مع رئيس الوزراء التركي )الجمؿ.(ٕٖٓٔ ،
لكف إسرائيؿ اعتبرت أنيا نالت العديد مف المكاسب مف العدواف وتفاىمات وقؼ إطالؽ النار؛
حيث أثبتت إسرائيؿ قدرتيا عمى القياـ بعدواف واسع مع االحتفاظ بالدعـ األمريكي واألوروبي القوي؛
عمى الرغـ مف التطورات اإلقميمية التي فرضتيا الحركات العربية .كما تعتبر إسرائيؿ أف منظومة "القبة
الحديدية" والتي تعد مف األسمحة الدفاعية األمريكية ليا دو اًر ميماً ومؤث اًر في تحقيؽ ىدؼ "الردع"
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الذي سعت إليو إسرائيؿ مف الناحية العسكرية تحديداً ،إذ إنيا قممت مف الخسائر التي كاف مف الممكف
ويدعي المسؤولوف
أف تتكبدىا جراء القذائؼ والصواريخ التي تنطمؽ مف غزة )شابيرّ .(ٕٖٓٔ ،
سبب انخفاضاً في
اإلسرائيميوف أف القبة الحديدية اعترضت في المعدؿ ٕٗ %مف القذائؼ ،وأف ذلؾ ّ
عدد القتمى اإلسرائيمييف ،كما شمؿ اتفاؽ وقؼ إطالؽ النار ضمانات أمريكية ،بيف كؿ مف إسرائيؿ
والواليات المتحدة ،بالعمؿ عمى منع وصوؿ السالح إلى حماس في غزة ،مما يشير إلى دور متناـ
لمواليات المتحدة في أي أزمة تخص قطاع غزة وحماس مستقبال ،وىو ما يعد مكسباً إسرائيمياً )عيراف،
ٖٕٔٓ(.
ويرى الباحث أف األىداؼ اإلسرائيمية مف عدواف ٕٕٔٓ مختمؼ تماما عما تدعيو إسرائيؿ،
حيث اندلع العدواف اإلسرائيمي في ظؿ حكـ مصري يقوده رئيس مف اإلخواف المسمميف ،وقطاع غزة
تحت حكـ حركة حماس وليدة اإلخواف المسمميف ،لذلؾ كاف اليدؼ الحقيقي مف وراء ىذه العدواف ،ىو
تعزيز فكرة انفصاؿ قطاع غزة عف باقي الوطف ،وذلؾ بتقوية العالقة والترابط بيف قطاع غزة و
جميورية مصر عربية  ،حيث أصبحت القيادة المصرية تنادي بدعـ غزة وعدـ التخمي عنيا في ظؿ
غياب االىتماـ المصري بممفات القضية الفمسطينية ،وقامت مصر في ظؿ حكـ اإلخواف المسمميف
بإبراـ اتفاؽ جديد بيف حماس واسرائيؿ بغياب القيادة الفمسطينية و المتمثمة بمنظمة التحرير والسمطة
الفمسطينية ،وتمثؿ زيارة رئيس الوزراء المصري ىشاـ قنديؿ لقطاع غزة في ظؿ حكومة حماس
االنفصالية ذروة انفصاؿ قطاع غزة عف باقي الوطف ،ولـ تكف الواليات المتحدة غائبة عف ىذا
المخطط  ،فيى التي قامت باالتصاؿ بالرئيس مرسي البراـ االتفاؽ ،وذلؾ مف خالؿ اتصاالت الرئيس
أوباما وزيارات كيري لمصر.
رابعا :موقف إدارة الرئيس أوباما من العدوان عمى غزة :9104
عندما اندلعت عممية "الجرؼ الصامد"  Protective Edgeفي عاـ ٕٗٔٓ  ،كانت الظروؼ
تعقيدا ،حيث كانت الحكومة المصرية بقيادة عبد الفتاح السيسي  ،أكثر تصادمية تجاه حماس،
أكثر
ً
و اختمفت الواليات المتحدة واسرائيؿ حوؿ الطرؼ الخارجي األكثر قدرة عمى لعب دور وساطة مع

حماس  ،حيث أرت الواليات المتحدة إشراؾ قطر وتركيا ،بينما أصرت إسرائيؿ عمى أف تكوف مصر
ىي القناة الوحيدة .لقد رأت إسرائيؿ بتفضيؿ الواليات المتحدة لقطر وتركيا عمى مصر بأنو يمنح
نظر
نصر  ،بينما اعتقدت الواليات المتحدة أف تركيز إسرائيؿ عمى مصر كاف غير واقعي ًا
ًا
حماس
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لمعالقات السيئة بيف حماس وحكومة السيسي ،عالوة عمى ذلؾ فإف العالقات المتوترة بيف الواليات
المتحدة ومصر تعني أقؿ نفوًذا عمى القاىرة لفتح معبر رفح أماـ حركة الناس والبضائع .في نياية
يوما انتيى بعدد كبير
المطاؼ تـ التوصؿ إلى وقؼ إطالؽ النار  ،ولكف فقط بعد صراع داـ ٔ٘ ً
جدا مف الشيداء والدمار اليائؿ في غزة( Efron& Goldenberg,2017,170).
ً
أصدر الرئيس باراؾ أوباما بياناً بيف فيو أف إسرائيؿ لدييا الحؽ في الدفاع عف نفسيا ضد
ىجمات الصواريخ واألنفاؽ مف حماس ،وقد ألحقت إسرائيؿ بالفعؿ نتيجة لعممياتيا ،أض ار ار كبيرة
بالبنية التحتية لحماس في غزة ،وأشار الرئيس األمريكي أف لدى الواليات المتحدة مخاوؼ جدية حوؿ
ارتفاع عدد القتمى المدنييف الفمسطينييف والخسائر في األرواح اإلسرائيمية )محيسف .(ٖ :ٕٓٔ٘ ،وىذا
ما يستدعي أف يكوف تركيز الواليات المتحدة والمجتمع الدولي لمتوصؿ إلى وقؼ إطالؽ النار الذي
ينيي القتاؿ ،والذي يمكف أف يوقؼ قتؿ المدنييف األبرياء ،سواء في غزة أو في إسرائيؿ .وبناء عمى ما
سبؽ ،يعمؿ وزير الخارجية جوف كيري ،مع الحمفاء والشركاء لمضغط مف أجؿ وقؼ فوري لألعماؿ
العدائية عمى أساس العودة إلى اتفاؽ وقؼ إطالؽ النار في تشريف الثاني /نوفمبر ٕٕٔٓ بيف إسرائيؿ
وحماس في غزة ،مؤكدا بأف العمؿ لف يكوف سيال لتحقيؽ ىدؼ وقؼ األعماؿ العدائية لتجنب المزيد
مف القتمى المدنييف )صالح.(ٕٔٙ :ٕٓٔٙ ،
ووفقا لوزير الخارجية األمريكي جوف كيري ،تعيش إسرائيؿ تحت حصار منظمة )إرىابية( تعمؿ
عمى بناء األنفاؽ لتيريب المخدرات ميدئة األعصاب ،واختطاؼ المواطنيف اإلسرائيمييف وأخذىـ
كرىائف ،فضال عف تجييز وشراء صواريخ الستخداميا ضد إسرائيؿ ،وىو ما ال يمكف السكوت عنو.
وليذا تدعـ الواليات المتحدة المبادرة المصرية بشأف وقؼ إطالؽ النار ،ثـ يتـ العمؿ مف جديد عمى
حؿ األمور العالقة لوضع حؿ عادؿ ليذا الصراع )أبو سيؼ ،(ٔٓ :ٕٓٔٗ ،وىذا تصريح واضح
بدعـ اإلدارة األمريكية لمعنجيية اإلسرائيمية  ،وتحمؿ الطرؼ الفمسطيني المعتدى عميو المسؤولية عف
تدىور األوضاع ،ومتبنية الرواية اإلسرائيمية وضاربة بعرض الحائط الحقوؽ و المطالب الفمسطينية.
وقد أكدت مستشار األمف القومي لمواليات المتحدة سوزاف رايس ،عمى طبيعة العالقة العميقة
الممتدة بيف الواليات المتحدة واسرائيؿ في لقائيا بجمعية القادة الييود الوطنية بنادي الصحافة الوطنية
بواشنطف ،قائمة :لقد أوضح نظاـ القبة الحديدية مف جديد حقيقة أف الواليات المتحدة موجودة دائما
لحماية إسرائيؿ .لقد كاف دائما لمدولتيف عالقة خاصة جدا ،منذ قاـ الرئيس تروماف بجعؿ الواليات
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المتحدة أوؿ دولة في العالـ تقوـ باالعتراؼ بدولة إسرائيؿ في آيار/مايو عاـ  ،ٜٔٗٛبعد ٔٔ دقيقة
فقط مف إعالف ديفيد بف جوريوف قياـ إسرائيؿ" .إف بذور الصداقة التي زرعت في ذلؾ اليوـ نمت
لتصبح كشجرة البموط ،قوية ودائمة )ميدي(ٜٚ :ٕٓٔٗ ،
وعمى جانب الكونجرس األمريكي ،فقد قدـ دعما واضحا لمحرب اإلسرائيمية ،فقد اتخذ مجمس
النواب األمريكي ق ار ار غير ممزـ التصويت يدعـ حؽ إسرائيؿ في الدفاع عف نفسيا ويديف حركة
حماس ،حيث تبنى مشروع قرار رقـ  ٙ٘ٚيؤيد حؽ إسرائيؿ في الدفاع عف نفسيا ويستنكر إطالؽ
الصواريخ مف قطاع غزة دوف مبرر .ويتضمف القرار تعديال طرحو النائب الجميوري إدوارد روس
يسمط الضوء عمى دور إيراف في دعـ حماس .وىو ما يتفؽ مع مزاعـ الحكومة اإلسرائيمية ،وقد يكوف
مقدمة لمزيد مف الضغوط عمى اإلدارة األمريكية فيما يتعمؽ بمفاوضات البرنامج النووي اإليراني
)محيسف.(٘ :ٕٓٔ٘ ،
وقد أقر مجمس الشيوخ يوـ  ٔٛتموز/يوليو ٕٗٔٓ باإلجماع القرار الذي عرضو عدد مف
األعضاء أبرزىـ السيناتور ليندسي جراىاـ العضو الجميوري عف والية ساوث كارولينا ،في دعـ
صوت مجمس الشيوخ األمريكي مساء الخميس  ٔٛتموز/يوليو
العمميات العسكرية اإلسرائيمية ،حيث ّ
ٕٗٔٓ لدعـ الغزو اإلسرائيمي المستمر عمى قطاع غزة .لـ يمؽ القرار أي صوت معارض ولـ يشر
إلى مئات مف المدنييف الفمسطينييف ،معظميـ مف النساء واألطفاؿ الذيف قتموا مف قبؿ إسرائيؿ في
األياـ العشرة األولى مف الحرب )صالح.(ٕٔٙ :ٕٓٔٙ ،
فبدالً مف مطالبة إسرائيؿ بالكؼ عف استخداـ األسمحة األمريكية الرتكاب جرائـ حرب محتممة ،
قامت إدارة أوباما بالفعؿ بتجديد ترسانة أسمحة إسرائيؿ أثناء المذبحة  ،مما سمح ليا بسحب مخزونات
القنابؿ األمريكية وقذائؼ الدبابات التي تـ ضبطيا مسبقاً في إسرائيؿ ليجوـ وصفو كيري بأنو "جيود
إسرائيؿ المشروعة والمشروعة لمدفاع عف نفسيا(Lundy,2014) .
وقد دعا وزير الدفاع األمريكي تشاؾ ىيجؿ في ٖٓ حزيراف/يوليو ٕٗٔٓ ،لوقؼ إطالؽ النار
اإلنساني الذي مف شأنو أف يؤدي إلى نياية دائمة لمقتاؿ في غزة ،وكذلؾ دعا إلى نزع سالح حماس.
ووفقا لمسكرتير الصحفي لمبنتاجوف" :دعا ىيجؿ لوقؼ إطالؽ النار ،وأعرب عف قمقو إزاء ارتفاع عدد
القتمى المدنييف الفمسطينييف ،فضال عف الخسائر في األرواح اإلسرائيمية خالؿ مكالمة ىاتفية مع وزير
91

الدفاع اإلسرائيمي موشي يعالوف .كما أكد ىيجؿ دعـ الواليات المتحدة ألمف إسرائيؿ وحقيا في الدفاع
عف النفس ،وقاؿ "إف أي عممية لحؿ األزمة في غزة بطريقة دائمة وذات مغزى يجب أف تؤدي إلى
نزع سالح حماس وجميع سالح الفصائؿ المسمحة وقد قدـ الوزير يعموف الشكر لياجؿ عف تأييده
لمدفاع عف إسرائيؿ ،وال سيما نظاـ القبة الحديدية المضاد لمصواريخ )ميدي(ٜٛ :ٕٓٔٗ ،
إف إساءة إسرائيؿ الفاضحة ألسمحة الواليات المتحدة في غزة إلسقاط القنابؿ واطالؽ الصواريخ
عمى المدنييف الفمسطينييف في المباني السكنية ،وتدمير أحياء بأكمميا بصورة تعسفية تؤكد درجة
استمرار الواليات المتحدة متواطئة في انتياكات إسرائيؿ لحقوؽ اإلنساف الفمسطيني
)(RUEBNER,2016,59
وعمى الرغـ مف اإلدانة الدولية لقتؿ إسرائيؿ آلالؼ الفمسطينييف األبرياء في غزة  ،فإف الواليات
المتحدة لـ تحمؿ إسرائيؿ المسؤولية عف إساءة استخداـ المساعدات العسكرية األمريكية .بدالً مف ذلؾ
 ،تمقت إسرائيؿ أكبر حزمة مساعدات عسكرية قدمتيا الواليات المتحدة عمى اإلطالؽ.
)(Shtayyeh,2016
في أعقاب الحرب  ،أصبحت الواليات المتحدة بدعـ مف إسرائيؿ  ،أكثر مشاركة في تحقيؽ
االستقرار في القطاع ،وكانت الخطوة األولى ىي مؤتمر دولي آخر رفيع المستوى لممانحيف استضافتو
مصر  ،وأسفر عف التزامات مالية كبيرة  ،أعقبتو متابعة ضعيفة مرة أخرى ،في الوقت نفسو اتبعت
تركيز في توجيو المساعدات إلى غزة  ،مع التركيز عمى دفع إسرائيؿ
ًا
أسموبا أكثر
الواليات المتحدة
ً
والسمطة الفمسطينية ومصر إلى تزويد غزة بثالث أسس ىي لمتنمية والماء والحركة .في ىذه األثناء

 ،بدأت الواليات المتحدة أيضاً في لعب دور أكبر في تشجيع التعايش بيف إسرائيؿ وتركيا وقطر
والسماح ليذه الدوؿ بمعب دور في تقديـ المساعدات إلى غزة.
)(Efron& Goldenberg,2017,171
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المبحث الثاني
الموقف األمريكي من ق اررات االمم المتحدة المتعمقة بالقضية الفمسطينية(-9119
)9106
اوال :الموقف األمريكي من توجو السمطة الفمسطينية إلى األمم المتحدة واعالن الدولة:
بعد الجمود في المفاوضات أعمنت منظمة التحرير أنو ما لـ يتـ التوصؿ إلى اتفاؽ بحموؿ
أيموؿ/سبتمبر ٕٔٔٓ  ،فإنيا ستعمف االستقالؿ مف جانب واحد  ،وتسعى إلى الحصوؿ عمى اعتراؼ
مف األمـ المتحدة  ،وتتقدـ بطمب لالنضماـ إلى عضويتيا  ،وقاؿ الرئيس الفمسطيني محمود عباس أف
ىذه الدولة الجديدة ستكوف جاىزة لمتفاوض عمى جميع القضايا األساسية  ،وأف التركيز الرئيسي
سيكوف عمى إيجاد "حؿ عادؿ" لالجئيف الفمسطينييف وفقاً لقرار الجمعية العامة لألمـ المتحدة رقـ
ٗ ،ٜٔحيث رفضت السمطة الفمسطينية في وقت الحؽ إعادة الدخوؿ في مفاوضات أو إعادة النظر
في خططيا إلعالف قياـ الدولة ،إلى أف تجمد إسرائيؿ كؿ بناء المستوطنات ،والموافقة عمى حؿ
يستند إلى حدود عاـ (The New York Times,16/05/2011) .ٜٔٙٚ
لقد بدا بالنسبة إلدارة أوباما أف أي مبادرة لتعزيز الحقوؽ الفمسطينية في المحافؿ الدولية ،
مجيودا رمزًيا
حتى ولو كانت
ً

قد يعتبر كارثة محتممة إلسرائيؿ تستحؽ التدخؿ األمريكي رفيع

المستوى إلحباطيا ، ،لذلؾ استغمت إدارة أوباما الموارد األمريكية لسحؽ محاولة منظمة التحرير
لالعتراؼ بالدولة الفمسطينية وعضويتيا الكاممة في األمـ المتحدة ،و أكد أوباما ذلؾ في كممتو أماـ
مؤتمر "إيباؾ"  ،حيث قاؿ" :لف نصوت في األمـ المتحدة عمى إقامة دولة فمسطينية مستقمة
)(RUEBNER,2016,56
أعمنت اإلدارة األمريكية صراحة لممرة األولى في  ٛأيموؿ/سبتمبرٕٔٔٓ  ،أنيا ستستخدـ حؽ
النقض ضد محاولة الرئيس محمود عباس الحصوؿ عمى عضوية كاممة باألمـ المتحدة .وقالت
فيكتوريا نوالند  Victoria Nulandالمتحدثة باسـ و ازرة والخارجية األمريكية لمصحفييف في إفادتيا
اليومية" :الواليات المتحدة تعارض تحركا في نيويورؾ مف جانب الفمسطينييف لمحاولة إقامة دولة ،ال
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يمكف إقامتيا إال مف خالؿ المفاوضات ،و إذا طرح شيء لمتصويت في مجمس األمف التابع لألمـ
المتحدة فإف الواليات المتحدة ستستخدـ الفيتو" )الوادية.(ٕٕٚ :ٕٖٓٔ ،
في تموز /يوليو ٕٔٔٓ  ،أعمنت عضو الكونجرس األمريكي إليانا روس ليتينف  ،رئيسة لجنة
الشؤوف الخارجية في مجمس النواب  ،عف خطط إلدخاؿ تشريع يحجب مساىمات الواليات المتحدة
ألي كياف تابع لألمـ المتحدة يعترؼ بدولة فمسطينية أو يرفع مف مكانتيا كعضو  ،وادعت أف ىذا
كاف مف أجؿ "معارضة جيود القيادة الفمسطينية لمتيرب مف التسوية التفاوضية مع إسرائيؿ".
)(Krieger,2011
وأبدت الواليات المتحدة معارضتيا الشديدة لمقرار الفمسطيني بتقديـ طمب العضوية إلى األمـ
المتحدة منذ اليوـ األوؿ لإلعالف عنو ،وذلؾ ألسباب عديدة منيا ما يمت بصمة لممصالح األمريكية
في المنطقة ،ومنيا ما ىو مجرد ترديد لمرفض اإلسرائيمي لمخطوة الفمسطينية .ويبدو واضحا أف اإلدارة
األمريكية رأت القرار الفمسطيني تحديا مباش ار لييمنتيا عمى العممية التفاوضية ،التي ترى نفسيا الراعي
الشرعي والوحيد ليا)جيشاف.(ٕٓٔٔ ،
إال أف الرئيس عباس قدـ بعد ذلؾ طمب فمسطيف لمحصوؿ عمى عضوية األمـ المتحدة في
أيموؿ/سبتمبر ٕٔٔٓ ،لكف الواليات المتحدة قامت بتعميقيا في لجنة تابعة لمجمس األمف  ،بينما
صوتت الجمعية العامة بأغمبية  ٖٔٛصوتا مقابؿ  ٜأصوات مع امتناع ٔٗ عضوا عف التصويت
لمنح فمسطيف بصفة دائمة "صفة مراقب غير عضو" في تشريف الثاني/نوفمبر ٕٕٔٓ.
)(RUEBNER,2016,57
كذلؾ التقى الرئيس األمريكي أوباما الرئيس الفمسطيني قبيؿ تقديـ الرئيس الفمسطيني محمود
عباس طمب االنضماـ إلى األمـ المتحدة مف خالؿ مجمس األمف ،وصرح الرئيس األمريكي بمعارضتو
التوجو الفمسطيني إلى مجمس األمف لطمب عضوية لدولة فمسطيف ،وحثو عمى العودة إلى المفاوضات
مع "إسرائيؿ" ،وأكد لعباس التزامو بحؿ الدولتيف وضرورة إقامة دولة فمسطينية .وبعد المقاء أكد أوباما
أنو ال توجد طريؽ مختصرة لمتوصؿ إلى السالـ ،وقاؿ أماـ الجمعية العامة لألمـ المتحدة :إنو مقتنع
بأنو ال توجد طريؽ مختصرة إلنياء صراع قائـ منذ عقود .السالـ ال يمكف أف يأتي عبر بيانات
وق اررات في األمـ المتحدة ،ولو كاف األمر بيذه السيولة لكاف أنجز عمى التو .‘.وأضاؼ" :والواليات
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المتحدة الحميؼ األقرب إلى إسرائيؿ حذرت مف أنيا ستستخدـ حؽ النقض )الفيتو( في مجمس األمف
الدولي أماـ أي طمب النضماـ دولة فمسطينية إلى األمـ المتحدة" )العناني.(ٔٓٙ :ٕٜٓٓ ،
كامال في األمـ المتحدة مف خالؿ إصدار
تأكدت إدارة أوباما مف أف فمسطيف لف تصبح
عضوا ً
ً
إلحاحا إللحاؽ اليزيمة بالمبادرة الفمسطينية،
تعميمات لو ازرة الخارجية ،بأف تسير عمى نحو أكثر
ً
وشيدت ويندي شيرماف وكيؿ و ازرة الخارجية لمشؤوف السياسية  ،أماـ الكونجرس في جمسة تأكيدىا

عمى أنو "كاف ىناؾ موقؼ واسع وقوي لمغاية" ضد العضوية الفمسطينية في األمـ المتحدة "في كؿ
عواصـ العالـ ،وأف ىذا كاف عمى رأس جدوؿ األعماؿ لكؿ اجتماع لوزير الخارجية مع كؿ زعيـ في
العالـ( RUEBNER,2016,57).
وتعيدت إدارة أوباما باالعتراض عمى أي محاولة إلقامة دولة فمسطينية  ،مدعية بأف
مفاوضات السالـ المباشرة فقط مع إسرائيؿ  ،وليس تصويت األمـ المتحدة ستسمح لمفمسطينييف
بتحقيؽ فوائد إقامة الدولة ،غير أنيا تريد تجنب استخداـ حؽ النقض )الفيتو( في مجمس األمف ،ألف
ذلؾ مف شأنو أف يتناقض مع المثؿ العميا لمحراؾ العربي التي أيدىا بشكؿ واضح ،ووصفت سوزاف
رايس  ،سفيرة الواليات المتحدة لدى األمـ المتحدة  ،الدفعة الفمسطينية لالعتراؼ مف جانب المنظمة
العالمية بأنيا "مناورة غير حكيمة ومضممة" ،وقالت لشبكة "سي بي إس"" :ليس ىناؾ اختصار إلقامة
الدولة  ،وال عصا سحرية أو قطعة مف الورؽ يمكف التمويح بيا في األمـ المتحدة التي تغير الظروؼ
عمى األرض لمشعب الفمسطيني"" ،حتى الفمسطينيوف يعرفوف أف عمييـ العودة إلى طاولة المفاوضات
أو لف تكوف ىناؾ دولة فمسطينية"(Spillius,2011).
قاؿ الرئيس األمريكي أوباما في خطابو في افتتاح الجمسة اؿ  ٙٙلجمعية العامة ألمـ المتحدة
في ٕٔ أيموؿ /سبتمبر ":إف الواليات المتحدة تدعـ طموحات الشعب الفمسطيني في دولة مستقمة ،
مشددا في الوقت نفسو عمى التزاـ واشنطف العميؽ بأمف "إسرائيؿ" .وأضاؼ إف "الشعب الفمسطيني
يستحؽ الدولة ،والسالـ لف يتحقؽ إال بيف الفمسطينييف واإلسرائيمييف أنفسيـ ...نسعى إلى دولة
فمسطينية مستقمة ،والكثير مف الفمسطينييف يؤمنوف بأف ىذا األمر تأخر كثي ار ٓ وأكد أوباما عمى التزاـ
الواليات المتحدة العميؽ بأمف "إسرائيؿ" قائال" :التزامنا تجاه إسرائيؿ عميؽ ...الشعب اإلسرائيمي بنى
دولة في ظروؼ صعبة .وشدد عمى أف "إسرائيؿ محاطة بجيراف شنت عمييا حروبا واحدة تمو األخرى"
)الوادية.(ٕٕٛ :ٕٖٓٔ ،
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إذف ،الواليات المتحدة متمثمة في شخص الرئيس أوباما أعمنت رسميا موقفيا أماـ األمـ المتحدة
بأنيا ستستخدـ الفيتو ضد الطمب الفمسطيني في الحصوؿ عمى العضوية ،وفي الخطاب نفسو ادعى
أوباما أف لمفمسطينييف الحؽ في دولة مستقمة ،لكف المفيوـ األمريكي لمدولة الفمسطينية مفيوـ خاص.
أي دولة فمسطينية وفقا لمرؤية اإلسرائيمية األمريكية وليس طبقا لمق اررات الدولية" .وفي مقابؿ ىذه
الكممات ،يشدد عمى أف السالـ لف يتـ إال بيف الفمسطينييف واإلسرائيمييف ،بمعنى أف التوجو إلى األمـ
المتحدة لف يكوف مجديا ولف يكوف لو أي قيمة .كذلؾ فيو يؤكد االلتزاـ المطمؽ بأمف "إسرائيؿ"،
ويياجـ في الوقت نفسو الدوؿ العربية المجاورة إلسرائيؿ“ ،محمال إياىا مسؤولية ما لحؽ أو ما سيمحؽ
إلسرائيؿ  ،متناسيا ما قامت بو إسرائيؿ مف احتالؿ ألراضي ىذه الدوؿ )بمعيد.(ٕٔٗ :ٕٕٓٔ ،
ثانيا :الموقف األمريكي من قبول فمسطين عضوا في منظمة اليونسكو:
نالت فمسطيف العضوية الكاممة في منظمة اليونسكو بغالبية  107دولة ومعارضة  14دولة،
مف بينيا الواليات المتحدة واسرائيؿ“ ،وامتناع  52دولة .واليونسكو ىي أوؿ منظمة تابعة لألمـ المتحدة
حيث سعى الفمسطينيوف لمحصوؿ عمى عضوية كاممة فييا ،منذ أف تقدـ الرئيس الفمسطيني محمود
عباس بطمب لمحصوؿ عمى عضوية كاممة ألمـ المتحدة في  25أيموؿ /سبتمبر .وفيما كاف تصويت
فرنسا بتأييد عضوية فمسطيف في المنظمة مفاجأة الحدث ،إلى جانب تأييد الب ارزيؿ ،وروسيا ،والصيف،
واليند ،وجنوب أفريقيا .صوتت الواليات المتحدة ،وكندا ،وألمانيا ضدىا في حيف امتنعت بريطانيا عف
التصويت .كما كاف الفتا تصوبت دوؿ أوروبية غربية ،باإلضافة إلى فرنسا لصالح عضوية فمسطيف
وىي :إسبانيا ،وبمجيكا ،والنرويج ،والنمسا ،ولوكسمبورغ ،وايرلندا ،وأيسمندا ،حيث ضجت القاعة
بالتصفيؽ بعد كؿ كممة "نعـ" لفظيا مندوبو ىذه الدوؿ )الخوالدة.(٘ٗ :ٕٖٓٔ ،
و ردا عمى ذلؾ أعمنت الواليات المتحدة أنيا أوقفت تمويؿ منظمة اليونسيكو بعدما حصمت
فمسطيف عمى عضوية كاممة في ىذه المنظمة التابعة لألمـ المتحدة ،وقالت المتحدثة باسـ الخارجية
االميركية فيكتوريا نوالند لمصحافييف" :كاف مقر ار أف نسدد ستيف مميوف دوالر لميونيسكو في تشريف
الثاني/نوفمبر لكننا لف نسدد ىذا المبمغ" ،وأضافت :إف انضماـ فمسطيف إلى اليونيسكو "تؤدي في
شكؿ مباشر إلى إجراء تشريعي يحظر" عمى الواليات المتحدة "تمويؿ اليونيسكو ،وكاف البيت األبيض
اعتبر في وقت سابؽ أف ىذا التصويت "سابؽ ألوانو "ويأتي بنتائج عكسية" مف شأنيا أف تقوض
فرص استئناؼ عممية السالـ بيف إسرائيؿ والفمسطينييف(ABC,2011) .
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وعميو ،فإف موقؼ الواليات المتحدة لـ يتوقؼ عند حد الرفض بؿ تجاوز ذلؾ بمعاقبة منظمة
دولية أممية تسعى لترسيخ قواعد السمـ واألمف الدولي .وفي ذلؾ الرفض إشارة واضحة مف الواليات
المتحدة أنيا لف تقبؿ بأي حاؿ مف األحواؿ قبوؿ عضوية فمسطيف في األمـ المتحدة ،ولذلؾ عمى
القيادة الفمسطينية العمؿ عمى إعداد استراتيجية جديدة لمتعامؿ مع السياسة األمريكية المتطابقة مع
السياسة اإلسرائيمية ،ألف األمور باتت واضحة وبشكؿ ال يمكف تبريره بأي حاؿ مف األحواؿ) .الوادية،
ٖٕٔٓ.(ٕٕٗ :

ثالثا :الموقف األمريكي من ق اررات األمم المتحدة المتعمقة باالستيطان في عيد أوباما
تمتزـ الواليات المتحدة تجاه إسرائيؿ بكامؿ الضمانات ،وتقدـ ليا الدعـ بكؿ أشكالو منذ قياميا ،
وبغض النظر عف الحزب الحاكـ جميوري كاف أـ ديمقراطي ،في المقابؿ ،تتنصؿ الواليات المتحدة
مف التزاماتيا تجاه حفظ وحماية الحقوؽ الفمسطينية التي اعترؼ بيا المجتمع الدولي ،مثؿ ق اررات األمـ
المتحدة وغيرىا بشأف القضية الفمسطينية ،فاإلدارة األمريكية تعمؿ منذ عقود عمى إدارة لمصراع ،وليس
يدا مف الوقت لفرض واقع جديد عمى األرض ،وال
حمو بشكؿ جذري ،وذلؾ بيدؼ منح إسرائيؿ مز ً
جديا لمتوصؿ إلى حؿ عادؿ ودائـ لمقضية الفمسطينية ،حتى أف كؿ إدارة أمريكية جديدة تعمف
تسعى ً
نيتيا التوصؿ إلى تسوية سياسية ،لكف دوف أي ضغط عمى “إسرائيؿ” ،بؿ تظير انحياز واضح

لمموقؼ اإلسرائيمي ،وذلؾ لسببيف ىما :نفوذ الموبي الصييوني في الواليات المتحدة مف جية،
والمصالح األمريكية في الشرؽ األوسط مف جية أخرى )أبو رماف.(ٕٓٔٚ ،
مع ذلؾ فإف إدارة أوباما اضطرت إلى التراجع عف مطالبيا مف الجانب اإلسرائيمي .فبعد أف أكد
خطاب أوباما في القاىرة عمى أف المطموب مف "إسرائيؿ" تجميد كامؿ لالستيطاف في الضفة الغربية،
ثـ استثنى ما يسمى بػ"النمو الطبيعي" ،وصوالً إلى االكتفاء
استثنى شرقي القدس منو في مرحمة تاليةّ ،
بالحديث عف ضرورة "كبح" األنشطة االستيطانية ،وىو ما حددت معناه الحقاً وزيرة الخارجية
األمريكية ،ىيالري كمينتوف ،في تشريف األوؿ /أكتوبر  ،ٕٜٓٓحيث اكتفت بالقوؿ إف وقؼ االستيطاف
ليس شرطا لمعودة إلى المفاوضات المباشرة بيف الفمسطينييف واإلسرائيمييف )شعث.(ٕٓٔٗ ،
وصؿ المدى الذي ذىبت إلييا إدارة أوباما لمنع أي عمؿ حاسـ ضد إسرائيؿ عمى الساحة
الدولية إلى ذروتو في شباط /فبرايرٕٔٔٓ عندما مارست حؽ النقض لألمـ المتحدة لمنع مجمس األمف
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مف إدانة التوسع االستيطاني اإلسرائيمي ،وقد أجبرت السفيرة األمريكية لدى األمـ المتحدة سوزاف رايس
عمى إجراء حوارات شفيية لتبرير الفيتو األمريكي عميو ،حيث قالت" :إف معارضتنا لمقرار أماـ ىذا
المجمس اليوـ ال ينبغي أف يساء فيميا عمى أنيا تعني أننا ندعـ النشاط االستيطاني ،وعمى العكس ،
نحف نرفض بأقوى العبارات استمرار النشاط االستيطاني اإلسرائيمي  ،وبررت اف الواليات المتحدة
كانت مضطرة إلى استخداـ حؽ النقض ضد ىذا القرار ألف جميع اإلجراءات في األمـ المتحدة "يجب
أف تقاس بمقياس واحد أساسي باف إدانة المستوطنات اإلسرائيمية في مجمس األمف ال تفي
بيذا المعيار ،بؿ إنيا تخاطر بتصمب مواقؼ الجانبييف )(Rice,2011
كاف استخداـ

الواليات المتحدة في  ٜٔشباط/فبراير ٕٔٔٓ حؽ النقض "الفيتو" ،لتعطيؿ

صدور مشروع قرار كانت ترعاه حوالى ٖٓٔ دولة كاف "يؤكد مجددا أف المستوطنات اإلسرائيمية في
األراضي الفمسطينية المحتمة منذ عاـ  ،ٜٔٙٚبما فييا القسـ الشرقي مف مدينة القدس ،غير قانونية
وتشكؿ عقبة رئيسية اماـ نجاح قياـ سالـ عادؿ ودائـ وشامؿ .فقرار مجمس األمف الدولي يديف
األنشطة االستيطانية اإلسرائيمية في أراضي السمطة الفمسطينية المحتمة منذ عاـ ) ٜٔٙٚتيفوف،
.(ٕٓٔٚ
كانت ٗٔ دولة مف بيف ٘ٔ عضو في المجمس صوتت لصالح القرار ،الواليات المتحدة برئاسة
مما أدى لوقؼ القرار ،بعد استخداميا حؽ الفيتو
باراؾ أوباما كانت الدولة الوحيدة التي عارضتّ ،

ىجوميا
خطابا
الخاص بيا .في نياية التصويت ،ألقت السفيرة األمريكية في ذاؾ الوقت سوزاف رايس
ً
ً
ضد سياسات إسرائيؿ في األراضي المحتمة .لكف عمّمت المندوبة األمريكية لدى األمـ المتحدة ،سوزاف

رايس موقؼ بالدىا ىذا ،بالخوؼ مف التداعيات المترتبة عمى إقرار المشروع الفمسطيني ،والتي قد
تسفر عف تشديد مواقؼ "تؿ أبيب" والسمطة الفمسطينية وابعادىما عف عممية التفاوض ،كما قالت،
جميعا لصالح القرار )مركز الزيتونة لمدراسات
وصوت أعضاء مجمس األمف الػٗٔ اآلخروف
ً
ّ
واالستشارات.(ٕٓٔٔ ،
تعبر بطريقة غير
قبؿ انتياء واليتيا الدستورية ،اختارت إدارة الرئيس األميركي ،باراؾ أوباما أف ّ

مألوفة في العالقات األميركية  -اإلسرائيمية ،عف إحباطيا المتراكـ مف حكومة بنياميف نتنياىو بسبب
سياسات حكومتو االستيطانية في األراضي الفمسطينية المحتمة عاـ  ،ٜٔٙٚوافشاؿ عممية التسوية مع
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الفمسطينييف .ففي الثالث والعشريف مف كانوف األوؿ /ديسمبر  ٕٓٔٙامتنعت الواليات المتحدة عف
استخداـ حؽ النقض )الفيتو( في مجمس األمف التابع لألمـ المتحدة لمحيمولة دوف تمرير القرار ٖٖٕٗ
وعدىا غير شرعية .األمر
الذي داف بناء إسرائيؿ المستوطنات في الضفة الغربية والقدس الشرقيةّ ،
الذي أثار غضب إسرائيؿ وحمفائيا في واشنطف ،بمف فييـ الرئيس المنتخب دونالد ترامب).المركز
العربي(ٕٓٔٚ،
أقر مجمس األمف الدولي مشروع قرار رقـ ٖٖٕٗ إدانة االستيطاف اإلسرائيمي في أراضي الدولة
وصوت المجمس بأغمبية ساحقة لممشروع بػ ٗٔ صوتاً مؤيداً وامتناع صوت واحد ،ويطمب
الفمسطينية.
ّ
فور وبشكؿ تاـ كؿ األنشطة االستيطانية في األراضي الفمسطينية المحتمة،
القرار أف “توقؼ إسرائيؿ ًا
بما فييا القدس الشرقية .كما يعتبر أف “المستوطنات اإلسرائيمية ليس ليا أي أساس قانوني ،وتعوؽ

بشكؿ خطير فرصة حؿ الدولتيف ،الذي يقضي بإقامة دولة فمسطينية مستقمة إلى جانب إسرائيؿ )أبو
رماف.(ٕٓٔٚ ،
وجاء التصويت بمبادرة مف أربع دوؿ ىي :نيوزيمندا وماليزيا والسنغاؿ وفنزويال ،وتناوؿ مشروع
قرار كانت اقترحتو دولة مصر ،قبؿ اف تتراجع وتطمب تأجيؿ التصويت عميو وقاؿ وزير خارجيتيا إف
مصر تعرضت لمزايدات وصمت لحد اإلنذار مف أعضاء بمجمس األمف ،وىو ما استدعى لتأجيؿ
التصويت عمى المشروع المقدـ مف قبميا ،لحيف استكماؿ المشاورات بيذا الصدد رغـ أف ىذه الخطوة
تعتبر تخبط سياسي )صالح.(ٕٓٔٙ ،
لكف مف الجدير ذكره أف القرار جاء نتيجة جيد دبموماسي فمسطيني وعربي مشترؾ ،وبدعـ
أمريكي ،حيث تشعر اإلدارة األمريكية والرئيس أوباما الذي شارؼ حكمو عمى االنتياء ،في فشؿ كامؿ
إلدارتو في تحريؾ العممية السياسية واقامة الدولة الفمسطينية ،فأراد باراؾ أوباما ينيي واليتو كرئيس في
البيت األبيض بخطوة سياسية دبموماسية ،بتحقيؽ إنجاز يخمؽ بنية تحتية سياسية لتحرؾ عممية السالـ
في الشرؽ األوسط )الجزيرة الفضائية.(ٕٓٔٙ ،
تباينت ردات الفعؿ عمى موقؼ إدارة أوباما في مجمس األمف ؛ ففي حيف انتقدىما ك ٌؿ مف
إسرائيؿ ،وترامب وأعضاء في الكونغرس ،مف الحزبيف الجميوري والديمقراطي ،وكذلؾ رئيسة الوزراء
البريطانية ،تيري از مايّ ،أيدت موقؼ إدارة أوباما دو ٌؿ كفرنسا وألمانيا وكندا وتركيا وبعض الدوؿ
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العربية ،إضافةً إلى بعض األعضاء الديمقراطييف في الكونغرس ،وجاءت ردة الفعؿ اإلسرائيمية عمى
ما جرى في جمسة مجمس األمف خارجةً عف حدود المياقة والدبموماسية؛ إذ وصؼ المسؤولوف
اإلسرائيميوف امتناع الواليات المتحدة عف استخداـ حؽ النقض في مجمس األمف بػ "الخطوة المشينة" وبػ
عد نتنياىو االمتناع األميركي عف التصويت "طعنةً في الظير" .ووصؿ األمر
"الكميف الوقح" .وقد ّ
بأنيا ىي مف تقؼ وراء صوغ القرار ٖٖٕٗ والدفع بو عبر مجمس األمف،
إلى حد اتياـ إدارة أوباما ّ
وقد نفى البيت األبيض ىذه االتيامات(Wroughton& Torbati,2016) ،

وخالؿ اجتماع في القدس ،في ٓٔ كانوف الثاني /يناير  ،ٕٓٔٚمع قادة وأعضاء مجمس إدارة
المجنة األمريكية اإلسرائيمية لمشؤوف العامة "إيباؾ  ،"AIPACقاؿ رئيس الوزراء اإلسرائيمي ،بنياميف
نتنياىو ،إف لدى إسرائيؿ معمومات مؤكدة عف ضموع إدارة الرئيس األمريكي باراؾ أوباما ،في صياغة
وتمرير قرار مجمس األمف رقـ ٖٖٕٗ حوؿ االستيطاف ،واضاؼ نتنياىو ،فإف "قرار اإلدارة األمريكية
يمثؿ منعطفا حادا في سياسة الحكومات األمريكية وحزبييا )الديموقراطي والجميوري( الراسخة لسنوات
عديدة"(RT Arabic,10/01/2017).
واتيـ سفير اسرائيؿ لدى الواليات المتحدة روف ديرمر)(RON DERMER

 ،الرئيس

األميركي باراؾ أوباما بػ"التآمر" عمى "إسرائيؿ" في مجمس األمف الدولي ،بعد قرار إدانة االستيطاف،
وقاؿ ديرمر" :الشنيع في األمر أف الواليات المتحدة كانت وراء تمؾ المؤامرة  ،اعتقد أنو كاف يوما
حزينا جدا ،صفحة مخجمة حقا ،حكومة "إسرائيؿ" خاب أمميا تماما" مف موقؼ واشنطف ،وأضاؼ:
"لدينا دليؿ واضح عمى تآمر إدارة أوباما و سنقدـ الدليؿ إلى اإلدارة الجديدة عبر القنوات المناسبة .واذا
أرادوا إطالع األميركييف عميو يمكنيـ ذلؾ" ،وأشار إلى أف الرئيس األميركي أوباما ساعد الفمسطينييف
في" شف حرب دبموماسية وقانونية ضد "إسرائيؿ"(CNN,26/12/2016).
لكف وزير الخارجية األمريكي  ،جوف كيري قدـ دفاعاً قويا لقرار الواليات المتحدة بالسماح
بقرار لألمـ المتحدة يديف المستوطنات اإلسرائيمية  ،قائالً إف كانت واشنطف قد استخدمت حؽ النقض
ضدىا  ،لكانت إسرائيؿ قد حصمت عمى ترخيص لبناء المستوطنات دوف قيود ونياية لعممية السالـ.
)(The guardian 28/12/2016
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إف الواليات المتحدة األمريكية استخدمت حؽ الفيتو ضد ق اررات فمسطينية عشرات المرات،
فالداللة واضحة مف عدـ استخداـ الفيتو ومف سعي أمريكي الستصدار قرار اإلدانة الستيطاف ،ليست
تصفية حسابات شخصية ،وانما تدرؾ أف عيد ترامب سيكوف سيء عمى القضية الفمسطينية والسالـ
في الشرؽ األوسط ،الذي يعتبر المستوطنات جزء مف إسرائيؿ)صالح.(ٕٓٔٙ ،
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المبحث الثالث
الممف النووي اإليراني (الخالف األمريكي اإلسرائيمي)
أوال :الواليات المتحدة والممف النووي االيراني:
تعود بداية البرنامج النووي اإليراني إلى نياية خمسينيات القرف الماضي ،حيث ترجع البداية
الحقيقة لمبرنامج النووي اإليراني إلى عيد الشاه محمد رضا بيموي  ،ففي عاـ  ٜٔ٘ٛأنشأ الشاه مرك از
لألبحاث النووية في جامعة طيراف لمقياـ بأبحاث الفيزياء النووية ،وكاف لمواليات المتحدة دو ار ميما
في البرنامج  ،حيث وقع الشاه معيا عاـ  ٜٔٙٚعمى اتفاقية حصؿ بموجبيا عمى مفاعؿ نووي بمقدار
خمسة ميغاواط ،مف نوع ) ، (pool-typeوسمحت إدارة الرئيس األمريكي األسبؽ ) ريتشارد نيكسوف
( لمشركات األمريكية بالتفاوض مع نظاـ الشاه بشأف بيع التكنولوجيا النووية المتطورة إلى إيراف ،كما
أف كال مف فرنسا وألمانيا تنافستا عمى بيع وتركيب المفاعالت النووية الضخمة في إيراف
)محمود(ٖٕٔ،ٜٜٔٛ،
أعطى الرئيس األميركي باراؾ أوباما اىتماما لمممؼ االيراني منذ بداية توليو لمرئاسة حيث،
بعث برسالة إلى رئيس الحكومة اإلسرائيمية بنياميف نتنياىو طمب منو فييا أالّ تفاجئ إسرائيؿ الواليات
المتحدة بعممية عسكرية إسرائيمية ضد إيراف ،وفي وقت سابؽ أرسؿ نتنياىو مبعوثاً مف جانبو لزيارة
واشنطف ،حيث اجتمع بمستشار األمف القومي جيمس جونز ووزيرة الخارجية ىيالري كمينتوف ،وبحث
معيما الحوار الذي بدأه أوباما مع طيراف ،وتكشؼ الرسالة التي نقميا المبعوث األميركي إلى رئيس
الحكومة عف قمؽ الواليات المتحدة إزاء احتماؿ أف ينفذ صبر إسرائيؿ فتقوـ بعمؿ ضد إيراف .ومف
الميـ لألميركييف أالّ يباغتوا ويجدوا أنفسيـ في مواجية أمر واقع في آخر لحظة).مؤسسة الدراسات
الفمسطينية(ٕٜٓٓ،
أعمنت الواليات المتحدة مطمع عاـ ) (ٕٓٓٛبأف البرنامج النووي اإليراني ييدد المصالح
األمنية والدفاعية األمريكية في منطقة الشرؽ األوسط ،جراء عالقة إيراف بالجماعات المتطرفة وحركات
المقاومة التي تصنفيا الواليات المتحدة بأنيا إرىابية ،وخشيتيا أف تقوـ إيراف بتزويد ىذه الجماعات
بأسمحة الدمار الشامؿ )وىاس ،(ٕٕٓٔ ،وربطت الواليات المتحدة ذلؾ بموقؼ إيراف مف الكياف
اإلسرائيمي المتعمؽ بإزالتيا مف الخارطة الدولية ،وكذلؾ دعـ إيراف لحركات المقاومة في جنوب لبناف
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"حزب الل" ،وقطاع غزة "حركة حماس" .بما يتعارض مع مصالح الواليات المتحدة التي ألزمت نفسيا
بالدفاع عف إسرائيؿ ومساندتيا سياسيا وعسكريا وأمنيا واقتصاديا ،والخطر المحتمؿ الذي ييدد منطقة
الخميج العربي والتي تمثؿ منطقة المصالح الحيوية بالنسبة لمواليات المتحدة ،فإمتالؾ ايراف ألسمحة
الدمار الشامؿ سيشكؿ خط ار عمى دوؿ الخميج المتاخمة ليا ،كونيا تممؾ العديد مف القواعد العسكرية
بجانب مضيؽ ىرمز)الخوالدة.(ٛٚ :ٕٖٓٔ ،
تمثؿ إيراف حجر الزاوية في السياسة الخارجية إلدارة أوباما في الشرؽ األوسط بما فييا عممية
السالـ ،وذلؾ ليس فقط بسبب تشابكاتيا معو في باقي الممفات العربية واإلقميمية وانما باألساس بسبب
دورىا المحوري في العالقات بيف واشنطف وتؿ أبيب .ويمكف القوؿ إف العنواف العريض لسياسة أوباما
تجاه إيراف ىو"تصفية االزمة اإليرانية "سواء سمميا أو عسكريا ،وتبدي إدارة أوباما اىتماما واضحا
بضرورة اعتماد لغة وسياسة جديدة مع طيراف ،وىو في ذلؾ يتبع ما يطمؽ عميو استراتيجية
"الدبموماسية الذكية "والتي تقوـ عمى دمج كافة الممفات مع بعضيا البعض ،أي عدـ الفصؿ بيف
الممؼ النووي اإليراني عف بقية الممفات اإلقميمية التي تمعب فييا إيراف دو ار مؤثرا ،والمزج بيف التيديد
بالمجوء إلى استعماؿ القوة والمساعي الدبموماسية )بمعيد.(ٕٔٛ :ٕٕٓٔ ،
وتأسيسا عمى ما سبؽ فإف الواليات المتحدة وجدت نفسيا مرغمة عمى التعامؿ مع الممؼ
النووي اإليراني مف خالؿ إجراء حوار مع إيراف بيدؼ توفير بيئة أفضؿ لمتوصؿ إلى حؿ بشأف عممية
تخصيب اليورانيوـ ،يمكف مف خالليا أف تقبؿ إيراف التخمي عف تخصيب اليورانيوـ ،عمي أف يتـ
تزويدىا عبر مصدر دائـ ومضموف بالوقود النووي ،،ولـ ترفض إيراف ىذا المقترح بشكؿ قطعي .وفي
المقابؿ ،تمتزـ الواليات المتحدة بعدة ضمانات أممية إليراف ،أو أف يتـ االتفاؽ عمى شروط معينة ،يتـ
وفقيا تخصيب اليورانيوـ في إيراف ،عمى أف تخضع عمميات التخصيب لرقابة صارمة مف قبؿ الوكالة
الدولية لمطاقة الذرية )العسمي.(ٖٔ :ٕٕٓٔ ،
ثانيا :الممف النووي اإليراني وأثره عمى العالقات األمريكية اإلسرائيمية
ىدفت الواليات المتحدة مف خالؿ تحريؾ عممية السالـ إلى التعامؿ مع الممؼ النووي
اإليراني ،ودور إيراف اإلقميمي بعد العجز عف تحجيمو في العراؽ والمنطقة كميا عبر محاوالت سابقة،
بدءا بالحرب العدوانية عمى لبناف في  ، ٕٓٓٙومحاولة حصار سوريا الحميؼ العربي الوحيد إليراف
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،وصوال إلى العقوبات الدولية والتيديدات العسكرية ،والمغزى مف تحجيـ الدور اإليراني وابتكار عدو
جديد ،ىو وضع إسرائيؿ في مركز الخريطة اإلقميمية الجديدة لمشرؽ األوسط مف الناحية األمنية،
والسياسية واالقتصادية )أبو سيؼ.(ٕٗ :ٕٓٔٗ ،
ركز الرئيس أوباما في أجندتو الشرؽ أوسطية عمى مواجية الخطر اإليراني الذي وصفو بأنو
أكبر تيديد لسالـ واستقرار المنطقة ،فميس ىناؾ تيديد إلسرائيؿ أكبر مف تيديد ايراف ،وفي ىذا السياؽ
أعمف البيت األبيض يوـ  16شياط/فبراير  2010أنو لف يستبعد أي خيار بما في ذلؾ الخيار
العسكري لمتعامؿ مع الممؼ النووي اإليراني وفسح المجاؿ أماـ اتساع دائرة الجدؿ حوؿ احتماالت
إقداـ الواليات المتحدة واسرائيؿ عمى توجيو ضربة عسكرية إلجياض البرنامج النووي اإليراني ،والسيما
بعد فشؿ كؿ المحاوالت التي بذلتيا الدوؿ الغربية لتسوية ىذا الممؼ بالطرؽ السممية )بمعيد:ٕٕٓٔ ،
 .(ٕٔٙلكف إصرار إيراف عمى المضي قدما في مشروعيا النووي ،بؿ واعالنيا رفع درجة التخصيب
إلى ٕٓ ،%واتياـ الوكالة الدولية لمطاقة الذرية ليا بعدـ التعاوف ،حيث رغـ المخاطر التي قد تنجـ
عف استخداـ القوة ضد إيراف كتوجيو إيراف ضربة انتقامية إلى المصالح األمريكية وقواتيا ،مما يؤدي
إلى ارتفاع جنوني في أسعار النفط ،ومف ثمة تعريض االقتصاد العالمي لنكسة أخرى ،فإف التكاليؼ
االستراتيجية لمخيار اآلخر المتمثؿ في امتالؾ السالح النووي ،ستكوف أكثر خطورة عمى الواليات
المتحدة و مصالحيا في المنطقة ،وعمى رأسيا أمف إسرائيؿ ،والمخزوف النفطي في دوؿ الخميج ،لكف
يستمر تعاطي أوباما مع إيراف مقيدا بقدرتو أوال عمى التوصؿ إلى رؤية مشتركة مع إسرائيؿ حوؿ
كيفية دمج إيراف واحتوائيا ،وىذا األمر يظؿ محؿ شؾ كبير خاصة بعد وصوؿ اليميف لمسمطة في
إسرائيؿ والذي يرى في إيراف خط ار وجوديا عمى دولة إسرائيؿ )العناني.(ٔٙ٘ :ٕٜٓٓ ،
اتفقت واشنطف واسرائيؿ عمى ىدؼ منع إيراف مف الحصوؿ عمى سالح نووي  -ولكف اختمفوا
حوؿ كيفية تحقيؽ ىذا اليدؼ  ،فبالنسبة ألوباما فقد كاف يعني التفاوض عمى أفضؿ اتفاؽ دبموماسي
كاف يعتبره ممكناً  ،وىو تقييد النشاط النووي اإليراني )بما في ذلؾ تخصيب اليورانيوـ  ،وانتاج
البموتونيوـ  ،والبحث وتطوير أجيزة الطرد المركزي  ،والعمؿ عمى تحويؿ المواد النووية إلى أسمحة(
لفترة زمنية طويمة ،ووضع نظاـ موسع لمرصد والتحقؽ بشكؿ دائـ .لقد اعتبر أوباما ذلؾ بديالً أفضؿ
بكثير لالحتفاظ بالعقوبات والضغوط مع استمرار البرنامج اإليراني في التوسع  ،أو كبديؿ لذلؾ ،
إعادة البرنامج النووي مؤقتًا بالقوة العسكرية وكؿ عواقبو غير المقصودة ،اما بالنسبة لنتنياىو  ،مف
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ناحية أخرى  ،فإف منع إيراف المسمحة نووياً يعني القياـ بكؿ ما في وسعيا ،لتقييد وتجنب إضفاء
الشرعية عمى برنامج إيراف لتخصيب اليورانيوـ الذي يخشى أف يميد الطريؽ في نياية المطاؼ لسالح
نووي إيراني  ،وىو ما تشاطره بعض الدوؿ العربية)( Blackwill & Gordon,2016,7
كاف مف الواضح أف أحد أىـ أسباب التوتر بيف البمديف والذي سبب أزمة ثقة بيف واشنطف وتؿ
أبيب ،ىو الخالؼ حوؿ كيفيو التعامؿ مع الممؼ النووي اإليراني ،والجدوؿ الزمني الخاص بتقدـ إيراف
في برنامجيا النووي ،ففي حيف يفضؿ أوباما العقوبات والضغوط الدبموماسية وعدـ المجوء لمخيار
العسكري إال بعد استنفاد الجيود الدبموماسية ،فإف نتنياىو يفضؿ شف ضربو أمريكية إسرائيمية عسكرية
مشتركة لوقؼ البرنامج النووي أو إبطاءه عمى أقؿ تقدير)القرـ.(ٗٚ :ٕٓٔٗ ،
وفي تصريح ألوباما حاوؿ التقميؿ مف خطر الممؼ النووي االيراني في نيساف/أبريؿ ٕ٘ٔٓ،
قاؿ إف التيديد الحقيقي لدوؿ الخميج ليس إيراف ،وانما األوضاع الداخمية ،والمشكالت الذاتية التي تيدد
استقرارىا ،ما لـ يتـ التعامؿ معيا ،والتصدي ليا .و طمب أوباما مف العرب والعالـ االطمئناف ،والوثوؽ
في واشنطف ،بينما ىمو األساسي إغالؽ الممؼ النووي اإليراني بتسوية تحمؿ اسمو ،وفي سعيو إلى
ذلؾ المجد ،أخذ يقدـ إليراف ووكالئيا “حوافز” إقميمية وتنازالت نووية عمى حساب العرب ،وربما
ٍ
إسرائيؿ أيضاً ،واذا كاف لدى األخيرة رادع نووي يضمف حمايتيا ،فميس لدى العرب مظمة نووية ،أو
قدرات ذاتية تكفؿ الحماية مف تقمبات واشنطف ،وتناقضات رؤسائيا).راشد(ٕٓٔ٘،
رغـ المخاطر التي قد تنجـ عف استخداـ القوة ضد إيراف كتوجيو األخيرة ضربة انتقامية إلى
المصالح األمريكية وقواتيا ،مما يؤدي إلى ارتفاع جنوني في أسعار النفط ،ومف ثمة تعريض االقتصاد
العالمي لنكسة أخرى ،فإف التكاليؼ االستراتيجية لمخيار اآلخر المتمثؿ في امتالؾ السالح النووي،
ستكوف أكثر خطورة عمى الواليات المتحدة ومصالحيا في المنطقة ،وعمى رأسيا أمف إسرائيؿ
والمخزوف النفطي في دوؿ الخميج ،لذا فإف الرئيس أوباما سعى إلى حؿ الممؼ النووي اإليراني بالطرؽ
السممية والتي تضمف بالدرجة األولى أمف إسرائيؿ ).(Jaafar, 2010: 62
وىذا ما أكدتو وزيرة خارجيتو ىيالري كمينتوف خالؿ مقابمة مع شبكة ABCاألمريكية في 8
حزيراف/يونيو  ، 2009أف سياسة اإلدارة األمريكية تعتبر أف ىجوما نوويا إيرانيا عمى إسرائيؿ بمثابة
ىجوـ عمى الواليات المتحدة ،وكانت ىذه ىي المرة األولى التي تعمف فييا الوزيرة كمينتوف ىذا االلتزاـ،
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والمرة األولى التي تتحوؿ فييا المظمة النووية األمريكية إلسرائيؿ إلى سياسة معمنة خاصة في ظؿ
تيديد إيراف بإزالة إسرائيؿ مف خريطة العالـ )بمعيد.(ٕٔٛ :ٕٕٓٔ ،
أعمف الرئيس االمريكي أوباما في مؤتمر صحفي مشترؾ مع رئيس الوزراء البريطاني ديفيد
كاميروف بواشنطف في ٗٔ آذار /مارس ٕٕٔٓ أف أفضؿ السبؿ بالنسبة الى إيراف لتسوية األزمة حوؿ
ممفيا النووي ىو المفاوضات مع المجنة السداسية ،وقاؿ أوباما إف إيراف يجب أف تنظر بجدية إلى
الحوار مع السداسية التي تضـ الدوؿ الخمس الدائمة العضوية في مجمس االمف الدولي وألمانيا .
وأشار إلى أف طيراف ستواجو ىذا الصيؼ مزيدا مف العقوبات ،عمما بأف االتحاد األوروبي قرر وقؼ
استيراد النفط اإليراني ،وأكد الرئيس األمريكي مرة أخرى أف الواليات المتحدة لف تسمح إليراف بامتالؾ
سالح نووي .إال أف لندف وواشنطف عمى قناعة بأف "الوقت والمجاؿ" لحؿ القضية بطرؽ سممية
ودبموماسية ما زاال متوفريف(RT,14/03/2102).
ورغـ ذلؾ إال أف رئيس الوزراء اإلسرائيمي نتنياىو تحدث عمناً وفي الكواليس بأف مف يرفض أف
يضع خطوطا حمراء أماـ إيراف ،وال يمكف اخالقياً أف يضع ضوء أحمر في وجو ضربة إسرائيمية
ومباشر ألوباما )اندراوس .(ٕٕٓٔ ،مف جيتو لـ يمتقي أوباما
اً
إليراف ،األمر الذي اعتبره انتقاد واضحاً
نتنياىو عمى ىامش اجتماع الجمعية العامة لألمـ المتحدة في نيويورؾ ٕٕٔٓ .إذ درجت العادة منذ
سنوات طويمة أف يمتقي رئيس الوزراء اإلسرائيمي الرئيس األمريكي في مثؿ ىذه المناسبات .وكاف مف
الواضح أف أوباما ال يريد لقاء يخرج بعده الخالؼ إلى العالنية مجددا في خضـ حممة االنتخابات
الرئاسية األمريكية ،ثـ اتفاؽ جنيؼ بشأف الممؼ النووي اإليراني )أبو سيؼ.(ٗٛ :ٕٓٔٗ ،
ورغـ كؿ ىذا العداء الذي تمقاه الرئيس أوباما مف نتنياىو ،إال أف أوباما استيؿ واليتو الثانية
بزيارة إلسرائيؿ أبرزت اىتمامو البالغ بإعادة صياغو العالقات العاطفية مع إسرائيؿ قيادة وشعباً .ومما
ال شؾ فيو أف أوباما نجح في مسعاه .فقد أفرزت الزيارة نتائج ميمو تمثمت في :انحياز الرئيس
األمريكي وبقوة إلى الموقؼ اإلسرائيمي الداعي إلى ضرورة استئناؼ المفاوضات عمى الفور ودوف
شروط مسبقة ،واالتفاؽ عمي فتح محادثات بشأف توسيع حجـ المساعدات العسكرية األمريكية إلسرائيؿ
عمى المدى الطويؿ ،في الوقت الذي تشتد فيو الخالفات بشأف الميزانية في واشنطف ،ما يبرز التزاـ
الحزبيف الجميوري والديمقراطي بأمف إسرائيؿ)القرـٗٚ :ٕٓٔٗ ،
116

أدى االتفاؽ النووي اإليراني إلي إجراء متيور مف ناتنياىو ضد أوباما في آذار/مارس ٕ٘ٔٓ ،
عندما تآمر مع رئيس مجمس النواب السابؽ جوف بوينر لمخاطبة الكونغرس في معارضة االتفاقية ،
وتدخؿ غير مسبوؽ مف قبؿ زعيـ أجنبي في نقاش حوؿ السياسة الخارجية األمريكية.
)(RUEBNER,2016,53
نجح رئيس الوزراء اإلسرائيمي نتنياىو بدعوة مف لجنة الشؤوف العامة األمريكية اإلسرائيمية
لزيارة الواليات المتحدة والقاء خطاب ناري في الكونغرس ،مف دوف حضور وال حتى موافقة الرئيس
األمريكي أوباما وال نائبو جوف بايديف وال وزير خارجيتو جوف كيري .ومضى رئيس الوزراء اإلسرائيمي
قدما في تحديو الرئيس األميركي  ،حيث خاطب يوـ ٖ آذار /مارس ٕ٘ٔٓ وفي جمسةً
نتنياىو ً
داعيا إلى رفض اتفاؽ يسعى البيت األبيض إلى
مشتركةً لمجمسي الكونغرس ،النواب والشيوخ،
ً

التوصؿ إليو مع إيراف حوؿ برنامجيا النووي)جعفر.(ٕٓٔ٘ ،

متوقعا ،أثار خطاب نتنياىو في الكونغرس عاصفةً مف الجدؿ السياسي في واشنطف،
وكما كاف
ً

ليس بشأف مقاربة اإلدارة األميركية لمممؼ النووي اإليراني ،والخالؼ مع إسرائيؿ حوليا فحسب ،بؿ
تعداه إلى الحديث عف طبيعة العالقات األميركية  -اإلسرائيمية ومستقبميا .وكاف الفتًا أنو بالتوازي مع
رفض أوباما أو أعضاء إدارتو مقابمة نتنياىو ،عمى خمفية أف زيارتو تأتي قبؿ أسبوعيف مف االنتخابات
اطيا في الكونغرس مف ضمنيـ ييود الخطاب ،وىو تطور
اإلسرائيمية ،قاطع نحو ستيف
عضوا ديمقر ً
ً
غير مسبو ٍ
أف الكونغرس األميركي ُي َع ّد
ؽ في العالقات األميركية  -اإلسرائيمية ،مع األخذ في االعتبار ّ

انحياز إلسرائيؿ)المركز العربي لألبحاث.(ٕٓٔ٘ ،
تأييدا و ًا
أكثر جيات السمطة األميركية ً

في أعقاب األزمة حوؿ خطاب نتنياىو في الكونغرس األميركي بعد أسبوعيف ونصؼ ،قررت
اإلدارة األميركية معاقبة إسرائيؿ بعدـ اطالعيا عمى مجريات المفاوضات مع إيراف والتي ىي في
صمب خطاب نتنياىو في الكونغرس ،وقالت ويندي شيرماف المفاوضة األميركية في الممؼ النووي
اإليراني والمساعدة األولى لوزير الخارجية األميركي إنيا توقفت عف إطالع الطرؼ اإلسرائيمي عمى
مجريات المفاوضات ،ألنو جرى استخداـ ىذه المعمومات ألىداؼ داخمية في إسرائيؿ ،كما أعمنت
مستشارة األمف القومي األميركي والمقربة لمرئيس األميركي سوزاف رايس ،عف وقؼ اتصاالتيا مع
المجمس لألمف القومي في إسرائيؿ ورئيسو يوسي كوىيف ،ألف إسرائيؿ حولت الممؼ اإليراني وىو ممؼ
أمني دولي إلى موضوع سياسي داخمي والى أداة لمتدخؿ في السياسة األميركية الداخمية ،وعقب مكتب
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نتنياىو عمى ىذه األنباء بالقوؿ إف “العالقات اإلستراتيجية بيف الدولتيف عميقة” ،وأف رئيس المجمس
لألمف

القومي،

كوىيف،

سيزور

الواليات

المتحدة

قريبا

لممشاركة

وسيمتقي

بشرماف

ورايس).عربٕ٘ٔٓ(ٗٛ،
ورغـ عبارات المجاممة التي استدعاىا الطرفاف اإلسرائيمي واألميركي لـ تفمح في إخفاء حقيقة
التوتر في العالقة بينيما؛ فقد بدأ نتنياىو خطابو باإلشادة بالعالقة الوثيقة التي تربط بيف الواليات
دوما فوؽ السياسة" )الدراسات
دوما فوؽ السياسة ،وينبغي أف تبقى ً
المتحدة واسرائيؿ ،والتي بقيت " ً

قدمو أوباما إلسرائيؿ مف مساعدات "معمنة
ينوه بما ّ
الفمسطينية .(ٖٔ٘ :ٕٓٔ٘ ،ولـ ينس نتنياىو أف ّ
بأف عالقة
وغير معمنة" عمى مدى السنوات الست المنصرمة مف رئاستوّ .
ورد أوباما عمى ذلؾ بالتذكير ّ
الطرفيف "غير قابمة لمكسر" ،كما دعا الكونغرس إلى االستمرار في دعـ إسرائيؿ ،وتقديـ المساعدات

أف التصريحات عف متانة العالقة وعرى التحالؼ الذي ال
الالزمة لتمكينيا مف حماية نفسيا ،غير ّ
ينفصـ ،حولتيا تصرفات نتنياىو إلى عبارات جوفاء؛ ففي خطابو أماـ الكونغرس بذؿ نتنياىو جيده

في تفنيد ذرائع إدارة أوباما ،في سعييا إلى التوصؿ إلى اتفا ٍ
ؽ مع إيراف حوؿ برنامجيا النووي )صحيفة
األياـ.(ٔٙ :ٕٓٔ٘ ،
بأف شعور أي رئيس حكومة إسرائيمي
أما اإلدارة األميركية فقد انطمؽ موقفيا مف
ٍ
اقتناع مفاده ّ
أف في وسعو تحدي اإلدارة األميركية في قمب عاصمتيا وعمى منصة الكونغرس ،يشير إلى ٍ
خمؿ
ّ
ٍ
كبير في العالقة بيف الطرفيف .فإسرائيؿ ،وميما كانت أواصر تحالفيا القوي مع واشنطف ،تبقى دولة
أجنبية ،وال ينبغي لحزب أميركي أف يستقوي بيا عمى حزب أميركي آخر)جعفر .(ٕٓٔ٘ ،وىذا ما
عبرت عنو مستشارة األمف القومي األميركي سوزاف رايس بقوليا تعميقًا عمى قبوؿ نتنياىو دعوة بينر،
ّ

إف دعوة بينر نتنياىو قبؿ أسبوعيف مف
إف ىذه الزيارة "ىدامة لنسيج العالقات بيف البمديف" ،وأضافت ّ
ّ
ٍ
عالقة ،يريدىا أوباما "مف دوف شؾ قوية ،وغير
نوعا مف الحزبية" عمى
االنتخابات اإلسرائيمية "أضفت ً
قابمة لمتغيير ،بغض النظر عف األجواء السياسية في البمديف)المركز العربي لألبحاث.(ٕٓٔ٘ ،

دليال بحد ذاتو عمى طبيعة الخمؿ في العالقة األميركية  -اإلسرائيمية؛
يعد ً
لكف ىذا المنطؽ ّ
ّ
ٍ
سياسة ،يتبناىا في وجو انتقادات زعيـ دولة
فيناؾ دالالت كثيرة الضطرار الرئيس إلى الدفاع عف
أجنبية يطمقيا مف قمب عاصمتو ،وبدعـ حزب المعارضة .فإسرائيؿ وزعماؤىا يتعامموف مع الواليات
المتحدة كأنيا فضاء مفتوح ليـ ،مف دوف ضوابط )الدراسات الفمسطينية.(ٖٔ٘ :ٕٓٔ٘ ،
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ومع ذلؾ كمو لـ يمارس أوباما أي ضغط عمى حكومة نتنياىو ،ولـ يتخذ أي خطوة ضدىا.
عمنا في
والجديد في الحالة األخيرة ،أف نتنياىو قاـ بخطوة سافرة لمضغط عمى إدارة أوباما ،واحراجيا ً

عقر دارىا .وبناء عميو ،لـ تكف اإلىانة األخيرة التي وجييا نتنياىو ألوباما ،ووصفيا مسؤوؿ رفيع في
البيت األبيض بأنيا "بصقة في وجينا عمى رؤوس األشياد" ،إال حمقة في سمسة طويمة لـ تبمغ مداىا
بعد .فما دامت نسقية العالقات األميركية  -اإلسرائيمية عمى حاليا ،وما دامت إسرائيؿ غير عابئة بأي
داع لتغيير سموكيا؛ فيذه
فإف حكومة نتنياىو ال تشعر بأي ٍ
ّ
رد أميركي محتمؿ عمى إىاناتيا المتكررةّ ،

الحكومة يبدو أنيا ما زالت تراىف عمى الحماية التي يوفرىا ليا أصدقاؤىا في الكونغرس ،والموبي
دائما لمتدخؿ لحمايتيا مف تداعيات أي تطاوؿ عمى رئيس
اإلسرائيمي ،واليميف األميركي المستعد ً
الواليات المتحدة ،أو حتى تيديد مباشر لمصالح الواليات المتحدة )صحيفة العرب.(ٚ :ٕٓٔ٘ ،
في الوقت الذي ادى االتفاؽ اإليراني إلى توتر عالقة أوباما اليشة بالفعؿ مع نتنياىو  ،فقد بذؿ
جيودا متضافرة إلنقاذ استقرار الحمؼ حيث أفرجت الواليات المتحدة عف جوناثاف
الرئيس االمريكي
ً
بوالرد الذي عمؿ جاسوسا لحساب إسرائيؿ في خريؼ عاـ ٕ٘ٔٓ  ،عمى الرغـ مف أف كيري نفى

حصر التقى أوباما ونتنياىو في البيت األبيض
ًا
وجود عالقة ارتباط بالصفقة اإليرانية .وعمى نحو أكثر

في تشريف ثاني/نوفمبر ٕ٘ٔٓ في محاولة إلصالح تحالفيـ  ،أكد أوباما لرئيس الوزراء أف الواليات
المتحدة تعتزـ تعزيز أمف إسرائيؿ ،واالنخراط في التخطيط لحاالت الطوارئ الدقيقة في حالة انتياؾ
إيراف لشروط االتفاقية( Davis,2015).
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الفصل الخامس
عممية التسوية السياسية الفمسطينية اإلسرائيمية خالل عيد أوباما
مقدمة
تزامف وصوؿ باراؾ أوباما إلي سدة الحكـ في الواليات المتحدة مع دخوؿ القضية الفمسطينية
في دائرة مف الجمود ،مما جعؿ الرئيس أوباما يحتار مف نقطة البداية التي ينطمؽ منيا لمعالجة ىذا
الممؼ ،فيؿ ستكوف ىذه االنطالقة مف مخمفات العدواف اإلسرائيمي عمي غزة "ٕٜٓٓ -ٕٓٓٛ؟ أـ
البداية ستكوف مف نتائج مسار مؤتمر أنابوليس والذي أسفر عف فشؿ ذريع ترؾ آثاره عمي مفاوضات
السالـ بيف السمطة الفمسطينية واسرائيؿ ،أـ أف الحركة ستكوف مف العودة إلي خارطة الطريؽ التي
وصمت إلي طريؽ مسدود طيمة أكثر مف  ٙسنوات) .غناـ(ٔٛٔ :ٕٖٓٔ ،
اعتقد أوباما أف اإلدارة األمريكية يمكف أف تجني تقدماً في عممية السالـ إذا ما بعثت برسالة
إلى العالـ العربي بأف الواليات المتحدة مستعدة لبدء شراكة جديدة قائمة عمى االحتراـ المتبادؿ
والمصالح المشتركة .يجسد ذلؾ اختالفاً في كيفية إدارة أوباما لمسياسة الخارجية عف ما درجت عميو
إدارة جورج بوش االبف ،مف حيث التعامؿ مع الصراع بصورة جزئية دوف النظر إلى الترابطات
والتعقيدات اإلقميمية ،واألدوار التي تؤدييا القوى اإلقميمية في الصراع الفمسطيني اإلسرائيمي ،إلى
جانب جعؿ الدور العربي دو اًر شكمياً قُصد منو خدمة سياسات أخرى تتعمؽ بالعراؽ وايراف ولبناف
)نعيرات وحامد.(ٖٜٗ :ٕٕٓٔ ،
إف الرغبة األمريكية في تحريؾ عممية السالـ وتحسيف صورتيا المشوىة بسبب سياسة "الحرب
عمي اإلرىاب" المتبعة مف قبؿ اإلدارة السابقة والتي استيدفت العالميف العربي واإلسالمي بالخصوص،
تدفع بإدارة أوباما إلي اتخاذ إجراءات مستعجمة وتكثيؼ المساعي إلقناع الطرفيف الفمسطيني
واإلسرائيمي باستئناؼ المفاوضات لموصوؿ إلي اتفاؽ نيائي يحقؽ السالـ واألمف بينيما ،لكف ىذه
التصورات والمساعي اصطدمت بمجموعة مف العقبات التي تحوؿ دوف تحقيؽ األىداؼ المرجوة
إلدارة أوباما وتقوقع عممية السالـ في دوامة الجمود والتعثر ويبقي التساؤؿ مطروحا حوؿ مدي قدرة
أوباما وفريقو عمي تجاوز ىذه العقبات وايجاد حؿ ألحد أعقد الصراعات في العالـ في العصر الحالي.
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المبحث األول:
مفيوم إدارة أوباما لعممية التسوية الفمسطينية اإلسرائيمية
مالمح التغيير في سياسة أوباما تجاه عممية التسوية:
رغـ التحديات التي واجييا أوباما في بداية توليو لرئاسة الواليات المتحدة سواء عمي الصعيد
االقتصادي أو عمي صعيد الصراعات المشتعمة في منطقة الشرؽ األوسط ،إال أنو كاف – في حقيقة
األمر – أوؿ رئيس أمريكي يتحدث خالؿ فترة واليتو بوضوح وصراحة عف معانة الشعب الفمسطيني،
مشير في أكثر مف حديث لو إلى أف الشعب الفمسطيني عانى ألكثر مف
ًا
وسعيو لبناء دولتو المستقمة،

ستيف سنة مف التيجير ،حيث بقي العديد مف أبنائو ينتظروف في مخيمات الالجئيف بالضفة الغربية
وفي غزة واألراضي المجاورة ،وأف وضعية الشعب الفمسطيني لـ تعد تُ ْحتَ َمؿ ،وأف الواليات المتحدة لف
تدير ظيرىا في وجو تطمعات الفمسطينييف الشرعية لمبحث في كرامة داخؿ وطف خاص بيـ ) Indly,
.(2012: 115
كما كاف الرئيس أوباما كذلؾ أوؿ رئيس أمريكي يربط أىمية بناء دولة فمسطينية بمصالح
معتبر أف ذلؾ إنما يخدـ مصمحة إسرائيؿ ،كما يخدـ مصالح فمسطيف
ًا
الواليات المتحدة االستراتيجية،

والواليات المتحدة والعالـ بأسره ،وانو ليذا السبب ،عقد العزـ عمى أف يتابع شخصياً ىذا الممؼ واف
يتحمى بكؿ الصبر والعزيمة التي تطمبيا مثؿ ىذه الميمة ).(Tim, 2009: 110
وضح الرئيس أوباما في خطاب لو عف الشرؽ األوسط بعد عاميف مف تسممو الحكـ ،الخطوط
العريضة لممفاوضات اإلسرائيمية الفمسطينية ،وقاؿ يجب التفاوض حوؿ القضايا األساسية لمصراع ،
فإف أساس تمؾ المفاوضات واضح ،فمسطيف قابمة لمحياة  ،إسرائيؿ آمنة ،وأضاؼ :تعتقد الواليات
المتحدة أف المفاوضات يجب أف تؤدي إلى دولتيف  ،مع حدود فمسطينية دائمة مع إسرائيؿ واألردف
ومصر  ،وحدود إسرائيمية دائمة مع فمسطيف ،نحف نؤمف أف حدود إسرائيؿ وفمسطيف يجب أف تقوـ
عمى أساس خطوط عاـ  ٜٔٙٚمع مقايضات متفؽ عمييا بشكؿ متبادؿ  ،بحيث يتـ تأسيس حدود
آمنة ومعترؼ بيا لكمتا الدولتيف ،ويجب أف يكوف لمشعب الفمسطيني الحؽ في أف يحكـ نفسو ،وأف
يصؿ إلى كامؿ إمكاناتو في دولة ذات سيادة ومتصمة  ،أما بالنسبة لألمف  ،فمكؿ دولة الحؽ في
الدفاع عف النفس  ،ويجب عمى إسرائيؿ أف تكوف قادرة عمى الدفاع عف نفسيا  -بمفردىا  -ضد أي
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تيديد ،ويجب أف تكوف األحكاـ قوية بما يكفي لمنع عودة اإلرىاب ؛ لوقؼ تسمؿ األسمحة .ولتوفير
أمف فعاؿ لمحدود ،ويجب االنسحاب الكامؿ والمتمدد لمقوات العسكرية اإلسرائيمية أف ينسؽ مع افتراض
المسؤولية األمنية الفمسطينية في دولة ذات سيادة غير عسكرية ،ويجب االتفاؽ عمى مدة ىذه الفترة
االنتقالية  ،ويجب توضيح فعالية الترتيبات األمنية .وأضاؼ أوباما قائال إف ىذه الخطوات وحدىا لف
تحؿ ىذا التعارض ،و ال تزاؿ ىناؾ قضيتاف ميمتاف وعاطفتاف؛ مستقبؿ القدس  ،ومصير الالجئيف
الفمسطينييف .لكف المضي قدماً اآلف عمى أساس األرض واألمف يوفر األساس لحؿ ىاتيف القضيتيف
بطريقة

عادلة

ومنصفة

،

ويحترـ

حقوؽ

وطموحات

اإلسرائيمييف

والفمسطينييف.

).(Theguardian,19/5/211
وقد حرص الرئيس أوباما في بداية فترتو الرئاسية األولى عمي أف يبيف لمعالـ العربي أبعاد
الموقؼ األمريكي مف الصراع العربي اإلسرائيمي مف أجؿ كسب ثقة العالـ العربي ،وتغيير الصورة
النمطية السمبية التي تكونت لدى الرأي العاـ العربي تجاه الواليات المتحدة خالؿ فترتي الرئيس “جورج
دبميو بوش” ،إذ ركز أوباما في خطابو في جامعة القاىرة عاـ  ٕٜٓٓفيما يتعمؽ بعممية السالـ وحؿ
الصراع العربي اإلسرائيمي ،عمي سبع قضايا ىي :العنؼ والتطرؼ ،والسالـ بيف اإلسرائيمييف
والفمسطينييف والعرب والمسئولية المشتركة حياؿ السالح النووي ،والديمقراطية ،وحرية األدياف ،وحقوؽ
المرأة والتطور والفرص االقتصادية )(Zaki, 2012: 56

.

وكانت أىمية ذلؾ الخطاب تتمثؿ في إمكانية إحداثو لتحوالت ميمة في توجيات الرأي العاـ،
خاصة فيما يتعمؽ بالصراع العربي اإلسرائيمي الذي تعرض لتشويو كبير مف قبؿ الموبي الصييوني
ووسائؿ اإلعالـ األمريكية الموالية لو ،والتي أوجدت قناعة لدى الرأي العاـ األمريكي أف المسمميف
يحمموف الفكر المتطرؼ ،وأنيـ سبب اإلرىاب الذي ضرب الواليات المتحدة في الحادي عشر مف
سبتمبر ٕٔٓٓ ،وأف إسرائيؿ ضحية العنؼ الفمسطيني المتواصؿ مف قبؿ فصائؿ المقاومة الموجودة
في قطاع غزة والضفة الغربية ).(Akis & Streich, 2011: 275
لذلؾ طغي عمي الدور األمريكي تجاه عممية السالـ في عيد الرئيس أوباما ىاجس تحسيف
الصورة األمريكية في الشرؽ األوسط ،مف منطؽ أف عدـ التركيز عمي حؿ الصراع الفمسطيني
اإلسرائيمي سيعقد السياسات األمريكية األخرى في المنطقة ،وبحكـ أف ذلؾ يشكؿ نقطة جوىرية في
الحكـ الذي سيصدره الرأي العاـ العربي عمي السياسة األمريكية )بمعيد.(ٔٙٓ :ٕٕٓٔ ،
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إف وجية النظر المعمنة لباراؾ أوباما حوؿ حؿ الصراع الفمسطيني -اإلسرائيمي متطابقة إلى
حد كبير مع ما طرحو الرئيس بوش في رؤيتو وما جاء في خارطة الطريؽ .فيو يؤيد مبدأ قياـ دولتيف
كأساس لحؿ الصراع ،ومساندة التوصؿ إلي حؿ النزاع عف طريؽ المفاوضات ،كما ال تختمؼ وجية
نظره عف سمفو فيما يخص ثوابت السياسة األمريكية وأولياتيا تجاه العالقة مع إسرائيؿ ،والتي تستند
إلي الدعـ المطمؽ لبقائيا و أمنيا ،واحتفاظيا بتفوؽ نوعي عمي دوؿ المنطقة في الميارات والقدرات
العسكرية ،وتقديـ الدعـ ليا في إبقاء القدس عاصمة موحدة وخاضعة لسيادتيا )نعيرات:ٕٕٓٔ ،
.(ٖٗٚ
فتصورات إدارة أوباما لحؿ الصراع تتراوح بيف ضرورة التجديد واحداث قطيعة مع السياسة
األمريكية السابقة التي تبناىا بوش االبف ،وحتمية التمسؾ بالثوابت األمريكية تجاه عممية السالـ والتي
يتصدرىا االلتزاـ بحماية أمف إسرائيؿ وحؿ الدولتيف الذي يفضي إلي إقامة دولة فمسطينية مستقمة
)جرجس .(ٕٖ٘ :ٕٓٔٗ ،فالرغبة األمريكية في تحريؾ عممية السالـ وتحسيف صورتيا المشوىة
بسبب سياسة الحرب عمي اإلرىاب" المتبعة مف قبؿ اإلدارة السابقة والتي استيدفت العالـ العربي
واإلسالمي بالخصوص ،تدفع بإدارة أوباما إلي اتخاذ إجراءات مستعجمة وتكثيؼ المساعي إلقناع
الطرفيف الفمسطيني واإلسرائيمي باستئناؼ المفاوضات ،لموصوؿ إلي اتفاؽ نيائي يحقؽ السالـ واألمف
بينيما )القرـ.(ٕٗ :ٕٓٔٗ ،
واعتقد أوباما أف التغيير يجب أف يبدأ أوالً بالمشاركة الفورية والمباشرة في دفع عممية التفاوض
إلي األماـ ،وتقديـ الدعـ الالزـ لمطرفيف الفمسطيني واإلسرائيمي لتذليؿ العقبات التي ستواجييما،
وتوفير الظروؼ المالئمة عربياً ودولياً لتأميف فرص نجاح ىذه المفاوضات .وعميو بدأت وعوده
االنتخابية تأخذ طريقيا إلي التنفيذ بتعييف جورج ميتشؿ كشخصية ليا مكانتيا ،وذات سمعة واسعة في
حؿ الصراعات ،كمبعوث لمسالـ في الشرؽ األوسط ،وىو المعروؼ بخبرتو ونجاحو في إحالؿ السالـ
في أيرلندا ،والمتمتع بالتصميـ والصبر ونوع مف التوازف ،ويحظى بقبوؿ إلي حد كبير مف طرفي
الصراع ).(Cordesman, 2009: 98
ولـ ينظر أوباما إلي المفاوضات أنيا غاية ،وانما وسيمة يجب أف ال تستمر إلي ما ال نياية.
فيو يسعي إلي تحريؾ المفاوضات وايجاد حؿ جزئي في ىذا البند أو ذاؾ ،ويعتقد أف تحقيؽ أي تقدـ
ممموس يمكف أف يعد انجا از )الجرباوي .(ٕٜٓٓ ،ولكف حرص أوباما عمي تجاوز خطأ بوش بوضع
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أىداؼ ال يمكف بموغيا كالحديث عف دولة فمسطينية نياية عاـ  ،ٕٓٓٛأو طرح مبادرات لمحؿ ،أو
حتي تحديد إطار زمني لقياـ الدولة الفمسطينية ،فيو يتحدث عف إمكانية قياـ دولة فمسطينية ولكف ال
يتحدث عف قدرة إدارتو عمي تحقيؽ ذلؾ ،أو إمكانية أف يتحقؽ ذلؾ في فترتو الرئاسية ،وىو ما يدلؿ
عمي رغبتو في اتباع دبموماسية إدارة األزمة ،واف ىناؾ سقفاً لمتغيير الذي يتحدث عنو)نعيرات،
ٕٕٔٓ.(ٖٗٛ :
وعمي الرغـ مف أف أوباما اتخذ أساليب جديدة في التعامؿ مع الصراع ،فإنو ال يختمؼ عما
درجت عميو السياسة األمريكية في تجنبيا الضغط عمي إسرائيؿ ،ويفضؿ أف يترؾ لمفمسطينييف
واإلسرائيمييف اتخاذ الق اررات دوف أف يكوف ىناؾ دور أمريكي ضاغط عمي إسرائيؿ .يوحي ذلؾ بالتزاـ
أوباما بمضموف رسالة الضمانات التي وجيتيا إدارة بوش لحكومة شاروف ،والتي في نياية المطاؼ،
سوؼ تضمف إلسرائيؿ أف تؤخذ الحقائؽ عمي األرض في عيف االعتبار في أي تسوية مع
الفمسطينييف ،وأف ال تمارس الواليات المتحدة ضغوطاً عكس ذلؾ عمييا )مركز الزيتونة لمدراسات،
.(ٕٜٓٓ
وفي الواقع إف ما ذىب إليو البعض مف أف الرئيس أوباما يفكر بطريقة مختمفة ومغايرة عما
يفكر بو أسالفو مف الرؤساء األمريكييف فيما يتعمؽ بالصراع العربي اإلسرائيمي؛ ألنو ينسؽ الجيود مع
السمطة الفمسطينية ،ويبذؿ كؿ ما في وسعو لمنح الفمسطينييف استقالالً مريحاً عف إسرائيؿ ،تشوبو
الكثير مف الشكوؾ؛ ألف الرئيس أوباما لـ يتراجع فقط عف وعوده وانما أعمف صراحة دعمو الكامؿ
إلسرائيؿ التي واصمت تيديد عممية السالـ ،وعدـ االلتزاـ بالق اررات الدولية ذات الصمة )محيو،
.(ٕٓٓٛ
وكاف مف الواضح مف سياسات أوباما أنو لـ يخرج عف الموقؼ األمريكي الثابت حياؿ
إسرائيؿ ،والحرص عمى العالقة الخاصة التي تجمع بيف إسرائيؿ والواليات المتحدة ،حيث أكد أوباما
عمى التزامو بأمف إسرائيؿ باعتبارىا أقوى حمفاء الواليات المتحدة بالمنطقة ذات الديمقراطية الوحيدة ،ما
ميما )حسيف
يعني أف أوباما يتوافؽ مع الرؤية األمريكية المييمنة التي تعتبر إسرائيؿ حميفاً استراتيجياً ًّ
وحمدي.(ٕٓٔٚ ،
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فمسألة أمف إسرائيؿ تحظى بتركيز خاص مف قبؿ اإلدارات األمريكية المتعاقبة؛ وذلؾ ألف
االحتياجات األمنية تأخذ بعداً واضحاً في أي مبادرة لمتسوية في الشرؽ األوسط ففي مختمؼ مبادراتيا
منذ ولباـ روجرز حتى أوباما يتضح أف الواليات المتحدة تشدد في الدفاع عف األمف اإلسرائيمي عبر
طرح مجموعة مف الترتيبات األمنية التي مف شأنيا اإلبقاء الفعمي عمى الييمنة اإلسرائيمية ) Joseph,
.(2012: 257
وانطالقا مف تمؾ الرؤية لـ تحدث الواليات المتحدة تحت إدارة أوباما قطيعة مع الطريقة التي
تعاممت بيا الواليات المتحدة عمي مدار تاريخيا مع القضية الفمسطينية ،فالطريقة التي يتبناىا صناع
السياسة األمريكية حياؿ عممية السالـ متمحورة حوؿ إسرائيؿ ،فيي أبقت عمى عالقاتيا القوية مع
إسرائيؿ ،بؿ وسعت إلى تعميقيا ،وعممت عمى إزالة المعوقات التي تيدد األمف اإلسرائيمي ،كتشكيؿ
قوات مسمحة فمسطينية والسيطرة الكاممة عمى األجواء الفمسطينية ،والتحكـ في منافذ الدخوؿ والخروج
مف األراضي الفمسطينية ،واالستجابة لمتطمبات األمف اإلسرائيمية ).(Tim, 2009: 114
مفيوم الرئيس أوباما لحل الدولتين:
تحدث الرئيس االمريكي أوباما عف الصراع اإلسرائيمي الفمسطيني في خطابو الذي ألقاه في
جامعة القاىرة في ٗ حزيراف/يونيو  ، ٕٜٓٓحيث قاؿ إف "القرار الوحيد مف أجؿ الوفاء لتطمعات
الطرفيف يكمف مف خالؿ حؿ الدولتيف" ،ودعا كؿ مف إسرائيؿ والفمسطينييف إلى استئناؼ المفاوضات،
باإلضافة إلى ذلؾ  ،وأضاؼ أوباما خالؿ الخطاب إف "الواليات المتحدة ال تقبؿ بشرعية المستوطنات
اإلسرائيمية المستمرة" ألنيا "تقوض الجيود الرامية إلى تحقيؽ السالـ .وقاؿ لقد حاف الوقت لتوقؼ ىذه
المستوطنات".
ولقد وعى الرئيس أوباما أف المشكمة في مبدأ حؿ الدولتيف ليست في فكرة إقامة دولة فمسطينية
بجوار أخرى إسرائيمية ،ولكف المشكمة في سوء األمور عمى أرض الواقع ،والجيود الدبموماسية التي
تتجاىميا ،إضافة إلى العقبات الداخمية التي تعترض طرفي الصرع ،وفقدانيـ القدر عمى تسويؽ اتفاؽ
)بروف.(2009 ،
سياسي يمكف التوصؿ إليو عمى الصعيد الداخمي ا
فمنذ البداية واجو الرئيس أوباما الرفض اإلسرائيمي لفكرة حؿ الدولتيف ،حيث صرح رئيس
الوزراء اإلسرائيمي نتنياىو بأنو يدعـ الحكـ الذاتي الفمسطيني لكنو لـ يؤيد صراحة الرؤى األميركية
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والفمسطينية إلقامة دولة فمسطينية ،وعند وصوؿ المبعوث الخاص إلدارة الرئيس أوباما  ،جورج ميتشؿ
 ،صرح نتنياىو بأف أي استئناؼ لممفاوضات مع الفمسطينييف سيكوف مشروطًا بالفمسطينييف الذيف
يعترفوف بإسرائيؿ كدولة ييودية( Rabinovitch,2009).
أجمعت تصورات وتصريحات مسؤولي إدارة الرئيس األمريكي أوباما عمى مصطمح حؿ
الدولتيف ،كأساس لحؿ القضية الفمسطينية ،وحرصوا عمى التأكيد عمى أف أي مقاربة لمصراع
الفمسطيني -اإلسرائيمي يجب أف تمر عبر قناة حؿ الدولتيف  ،حيث تمسؾ أوباما بحؿ الدولتيف مرجعو
عامالف رئيساف ىما اعتباره ضرورة مصمحية أمريكية ،وانسجامو مع تصورات الدوائر األمريكية
المساندة إلسرائيؿ) .عبد الل(ٕٜٓٓ ،
فالنظرة األمريكية لطبيعة الصراع الفمسطيني -اإلسرائيمي في عيد أوباما ،ما ىي إال شكؿ مف
أشكاؿ إعادة االنتشار لمصالحيا ،مف خالؿ "إدارة الصراع" وليس العمؿ عمي حمو وانيائو ،لذا تنظر
إدارة أوباما إلي حؿ الدولتيف كضرورة حيوية تفرضيا مقتضيات مصمحية سياسية واقتصادية ،حيث
صرح الجنراؿ دافيد بترايوس قائد القوات األمريكية في آسيا ،أف حؿ الصراع الفمسطيني اإلسرائيمي
ضروري لمساعدة الجيش األمريكي عمي إنجاز أىدافو في العراؽ وأفغانستاف وباكستاف ،مما يجعؿ
رؤية أوباما مستندة إلي موقؼ الجيش األمريكي )شفيؽ.(ٕٜٓٓ ،
أدى تبني إدارة الرئيس أوباما لفكر التسوية القائمة عمى أساس حؿ الدولتيف ،واإلصرار عمى
جموس طرفي الصرع إلى مائدة المفاوضات برعاية أمريكية ،إلى الشعور بجدية الواليات المتحدة في
لمصرع ،غير أف ما صدر عف إدارة الرئيس أوباما ،لـ يأت بجديد عما كاف عميو
ا
التوصؿ إلى تسوية
الموقؼ األمريكي في عيد إدارة الرئيس بوش االبف ،فقد أعاد الرئيس أوباما تجديد التزامو بخارطة
الطريؽ ،دوف أف يبدى نيتنو ممارسة ضغوط جادة عمى الحكومة اإلسرائيمية ،وواقع األمر أف الرئيس
القرر األمريكي ،ممارسة ضغوط مؤثرة
أوباما لـ يستطع وحده ،وبعيدا عف الجيات المؤثرة في صنع ا
إسرئيؿ ،وحتى واف قاـ بممارسة مثؿ تمؾ الضغوط في بداية واليتو األولى ،فإنيا جاءت في
عمى ا
أضيؽ الحدود ،وبما ال يتعارض مع االلت ازـ األمريكي الثابت تجاه إسرائيؿ )غناـ.(ٜٔٛ :ٕٖٓٔ ،
بنيت تصورات الرئيس األمريكي باراؾ أوباما لحؿ الصراع الفمسطيني اإلسرائيمي عمى ثالثة
ركائز أساسية ىي :االلتزاـ بأمف إسرائيؿ ،وتنفيذ حؿ الدولتيف ،واقامة الدولة الفمسطينية ،واقامة
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عالقات عربية إسرائيمية والمساعدة في تطبيع العالقات بينيا ،وشكمت ىذه الركائز المنطمقات الحاكمة
لسياسة أوباما تجاه المنطقة العربية والقضية الفمسطينية ،التي لـ يخرج فييا عف الموقؼ األمريكي
الثابت حياؿ إسرائيؿ والذي أكده الرئيس أوباما في خطابو في منظمة آيباؾ )المصري:ٕٖٓٔ ،
ٖ٘ٔ(.
فالواضح أف أوباما ىو ابف المؤسسة األمريكية الرأسمالية والعسكرية وليس ابف التغيير الذي
وعد بو ،واالنخراط في سياؽ ضرورة إيجاد حؿ لمصراع الفمسطيني اإلسرائيمي يدخؿ في إطار موازيف
القوى التي تتحكـ في الرئيس األمريكي مف حيث الجوىر ،وتبقى كيفية التعبير عف تمؾ الرؤية مرىونة
بشخص الرئيس وفريقو المتعاوف معو ،كما تؤكد ىذه الرؤية تناغـ التصوريف األمريكي واإلسرائيمي ،مع
اقتصار الخالؼ بيف إدارة أوباما وحكومة نتنياىو عمى التفاصيؿ وليس عمى المبدأ ،بوجود توافؽ عمى
الشقيف األمني واالقتصادي المتعمقيف بمستقبؿ الدولة الفمسطينية ،مما يدعو إلى االستنتاج أف الموقؼ
األمريكي المتمسؾ بحؿ الدولتيف "خديعة كبرى"وصيغة التفافية ،تيدؼ إلى إجياض الحقوؽ الوطنية
لمشعب الفمسطيني ،وتحقيؽ األمف اإلسرائيمي مف خالؿ استبداؿ إطار عممية السالـ الذي حددتو
الق اررات الدولية ومؤتمر مدريد المتمثؿ باألرض مقابؿ السالـ بإطار آخر )زغموت.(ٕٜٓٓ ،
وتوضح الركائز التي تبناىا أوباما انحيازه الواضح إلسرائيؿ ،فااللتزاـ بأمف إسرائيؿ ىو أساس
المطالبات اإلسرائيمية في أي مفاوضات بيف الطرفيف ،أما تنفيذ حؿ الدولتيف واقامة الدولة الفمسطينية
المبيمة الغير محددة ،فدعوة الرئيس األمريكي لقياـ الدولة الفمسطينية في أكثر مف خطاب لـ يحدد
خالليا عمى أي أساس ستقوـ ىذه الدولة ،بؿ تركت لما ستؤوؿ إليو المفاوضات بيف الجانبيف ،وىو ما
يعد انحيا اًز أمريكياً تجاه إسرائيؿ )أبو ختمة.(ٕٕٗ :ٕٓٔ٘ ،
فتصور الرئيس أوباما حوؿ حؿ الدولتيف ييدؼ إلى تصفية القضية الفمسطينية عف طريؽ إلغاء
حؽ العودة ،وانتزاع االعتراؼ بييودية الدولة ،وتيجير عرب ، 1948واالعتراؼ بالقدس عاصمة ليا،
واخضاع الضفة الغربية لممفاوضات ،مما يعرض أجزاء أساسية منيا لممصادرة أو المبادلة )شفيؽ،
 ،(ٕٜٓٓوىذه الصيغة تنسجـ مع مساعي وزير الخارجية اإلسرائيمي أنذاؾ أفيغدور ليبرماف التي
تصبو إلى استكماؿ مخطط الضـ والتحويؿ ،مف خالؿ المطالبة بتبادؿ سكاني بيف السكاف
الفمسطينييف مف مواطني إٍسرائيؿ وسكاف المستوطنات الييود في الضفة عمى قاعدة إلحاؽ ىذه
المستوطنات بالسيادة اإلسرائيمية ،فمشروع "حزب إسرائيؿ بيتنا" الذي بتزعمو ليبرماف يقوـ عمى تغيير
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اسـ الدولة رسميا مف دولة إسرائيؿ إلى دولة الشعب الييودي ،ليقر الكنيست في ٓٔتشريف أوؿ/أكتوبر
ٕٓٔٓ بالتحديد قانوف "الوالء لمدولة الييودية الديمقراطية )سميماف.(ٕٓٔٓ ،
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المبحث الثاني
مقترحات ومساعي إدارة أوباما لحل الصراع اإلسرائيمي الفمسطيني
الجيود األمريكية لتحريك عممية السالم والتسوية النيائية
عندما تولى الرئيس باراؾ أوباما منصبو في كانوف الثاني /يناير ، ٕٜٓٓجعؿ التسوية
السممية لمصراع اإلسرائيمي الفمسطيني أولوية قصوى إلدارتو  ،وعيف السناتور السابؽ جورج ميتشؿ
مبعوثًا لمسالـ .و في آذار/مارس  ٕٜٓٓوسافرت وزيرة الخارجية األمريكية ىيالري كمينتوف إلى
إسرائيؿ ،وقالت إف المستوطنات اإلسرائيمية ،وىدـ البيوت العربية في القدس الشرقية "غير مفيدة"
لعممية السالـ ،كما أعربت كمينتوف عف دعميا إلقامة دولة فمسطينية( Ravid,2009) .
عمى الرغـ مف وعد "التغيير" في تعامؿ الرئيس أوباما المبكر مع الصراع اإلسرائيمي الفمسطيني
 ،فإف السياسة التي انبثقت مف البيت األبيض كانت في الواقع متناسبة مع تمؾ التي كانت تتبعيا
اإلدارات السابقة .وبدالً مف اإلعالف عف توجو جديد لمتعاطي األميركي مع الصراع  ،كانت إدارة
أوباما قد عرضت أنماطًا مف االستم اررية أكثر مف أي تغيير في تعامالتيا مع كال الطرفيف .عمى وجو

التحديد  ،مف خالؿ االستمرار في العمؿ كػ " ٍ
محاـ إسرائيمي" أثناء المفاوضات  ،قاـ فريؽ أوباما في
الواقع بإنكار تعيدات الرئيس المبكرة بالعمؿ كوسيط نزيو في النزاع .عند تقييـ مدى فعالية إدارة اإلدارة
لممسألة اإلسرائيمية-الفمسطينية  ،يبدو أف جيود الوساطة المستمرة إلحياء عممية السالـ المحتضرة قد
استنفدت إمكاناتيا)( Siniver,2011,678
لـ يشر الرئيس أوباما إلى رغبتو في التخمي عف إحدى مواريث إدارة الرئيس جورج بوش االبف
فيما يتعمؽ بمسألة التعاطي مع الصرع الفمسطيني  -اإلسرائيمي ،وبالتالي اعتمد خطة خارطة الطريؽ
كمرجعية تقوـ عمييا عممية السالـ .وقد بدا أف تبنى الرئيس أوباما ليذه الخطة جاء وسيمة لوضع
الضغوط عمى الفمسطينييف في سبيؿ التجاوب إلى أبعد حد ممكف مع مطامح إسرائيؿ األمنية .كذلؾ
أثنى الرئيس أوباما عمى المبادرة العربية لمسالـ ،واعتبرىا خطوة في االتجاه الصحيح ،لكنو لـ يقترب
مف جوىرىا عمى نحو دقيؽ ،واكتفى بالترويج ليا) .نعيرات(ٖ٘ٓ :ٕٕٓٔ ،
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كانت إحدى االستراتيجيات الرئيسية لفرض ىذا االلتزاـ تعيد أوباما بمواصمة السعي بنشاط
لحؿ النزاع اإلسرائيمي الفمسطيني كجزء مف إطار شامؿ لمسالـ العربي اإلسرائيمي  -استناداً إلى مبادرة
السالـ العربية  /السعودية لعاـ ٕٕٓٓ  ،التي دعت إلى التطبيع الكامؿ لمعالقات .مع إسرائيؿ مقابؿ
االنسحاب اإلسرائيمي الكامؿ مف جميع األراضي المحتمة في حرب األياـ الستة عاـ  .ٜٔٙٚلكف
الواقعية كانت مختمفة إلى حد ما )(Siniver,2011,679
سعت إدارة أوباما إلى بدء المفاوضات بيف الطرفيف عبر جورج ميتشؿ الذي عينو أوباما
مبعوثاً خاصاً لمشرؽ األوسط في كانوف الثاني /يناير  ،ٕٜٓٓوالذي يدلؿ تعيينو عمى مدى اىتماـ
إدارة أوباما بالقضية الفمسطينية ) ،(Bell, 2013: 87وبدأت التحركات األمريكية لحؿ الصراع
الفمسطيني اإلسرائيمي مف خالؿ سعي ميتشؿ لمتقريب بيف وجيات نظر الطرفيف ،فأجرى ٖٔ اجتماعاً
بيف يناير إلى ٕٓتشريف الثاني /نوفمبر  ،ٕٜٓٓلـ ينتج عنيا أي اتفاؽ بسب سياسة التعنت
اإلسرائيمية واصرار نتنياىو عمى االستمرار في االستيطاف ،في ظؿ تمسؾ الفمسطينييف بالنقطة التي
توقفت عندىا المفاوضات في كانوف األوؿ/ديسمبر  ،ٕٓٓٛوالمعروفة باسـ تفاىمات رايس ،إلى
جانب غياب أي ضغط حقيقي وفعمي مف اإلدارة األمريكية عمى نتنياىو ،إباف ذلؾ ،انعقدت أوؿ قمة
فمسطينية أمريكية في عيد أوباما في  ٕٛأيار/مايو ٕٜٓٓبالبيت األبيض حيث طالب أوباما الرئيس
محمود عباس بالعمؿ عمى استعادة المصداقية لعممية السالـ مف خالؿ استمرار الجانب الفمسطيني في
تنفيذ كافة التزاماتو والعمؿ عمى وقؼ التحريض مع الحفاظ عمى امف أسرائيؿ ،واستئناؼ المفاوضات
مف النقطة التي توقفت عندىا في كانوف أوؿ/ديسمبر ٕٓٓٛـ ،وعمى الدوؿ العربية أف تقوـ بخطوات
تجاه إسرائيؿ لتعزيز الثقة وأبمغ أوباما الرئيس أبو مازف بأف الواليات المتحدة لف تطرح أي مواقؼ في
المرحمة الحالية ،لترى كيؼ سوؼ تتطور المفاوضات ،وطمب كذلؾ مف الرئيس أبو مازف وجوب
استمرار بناء مؤسسات الدولة الفمسطينية ،وتعزيز مبادئ المساءلة والشفافية والديمقراطية وسيادة
القانوف ،واعتبر أف إنشاء دولة فمسطينية مصمحة أمريكية عميا )عريقات.(ٕٓٔٔ ،
تزامنت جيود أوباما لتحريؾ عممية السالـ مع وضع راىف بيف الفمسطينييف واإلسرائيمييف يختمؼ
كثي ار عف الوضع في المنطقة في مراحؿ سابقة استطاعت فييا أطراؼ الصراع تحقيؽ اختراقات كبيرة
نحو السالـ بفضؿ توافر اإلرادة لدي أطراؼ الصراع ،في حيف لعبت الواليات المتحدة دو ار مكمالً
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لتسييؿ التعامؿ مع بعض العقبات ،أما في ىذه الفترة ،فإف مساعي إدارة أوباما اصطدمت بتوقؼ
عممية السالـ بسبب الحرب اإلسرائيمية عمي غزة عاـ ) ٕٓٓٛبمعيد.(ٔٚٙ :ٕٕٓٔ ،
وفي ظؿ التواصؿ المستمر بيف السيناتور ميتشؿ و السمطة الفمسطينية ،كاف ميتشؿ يردد
"استمروا في تنفيذ التزاماتكـ ،فميس لدي ما أطمبو منكـ ،عممي الرئيس يركز عمى اإلسرائيمييف ،فعمييـ
أف يدركوا أف عمييـ وقؼ االستيطاف بما في ذلؾ النمو الطبيعي واستئناؼ المفاوضات مف النقطة التي
توقفت عندىا في كانوف أوؿ ديسمبر  ،ٕٓٓٛوعمى الدوؿ العربية اتخاذ خطوات تطبيع مع إسرائيؿ،
لتحفيز إسرائيؿ عمى القياـ بالخطوات المطموبة منيا" ،إلى أف أبمغ ميتشؿ القيادة الفمسطينية "لـ نعد
نريد أي خطوات مف الدوؿ العربية ،وبالنسبة إلسرائيؿ فنحف لـ نتوصؿ إلى صفقة معيـ حتى اآلف
ولكف يبدو أننا لف نحصؿ عمى كؿ ما نريد ،وبالنسبة لوقؼ االستيطاف فمقد حصمنا عمى أفضؿ ما
أمكننا الحصوؿ عميو ،وقد كانت الصفقة التي أبرمتيا اإلدارة األمريكية مع الكياف اإلسرائيمي تتضمف:
استمرار بناء ٖٓٓٓ وحدة استيطانية في الضفة الغربية ،استثناء القدس مف الصفقة ،استمرار البناء
في المباني العامة والبنية التحتية )أبو ختمة.(ٕٖٗ :ٕٓٔ٘ ،
كثفت المقاءات الفمسطينية اإلسرائيمية عمي كافة المستويات ومف ضمف ذلؾ ٕٔ لجنة لكافة
قضايا المفاوضات عقدت  ٕٛٛلقاء ،إال أف المفاوضات الجدية جرت بيف أبو مازف وأولمرت ووصمت
إلي تبادؿ طروحات حوؿ قضايا الحدود ،القدس ،الالجئيف ،المياه ،األمف واألسري ،لكف اصطدمت
جيود ميتشؿ بفترة مف الشد والجذب بيف إدارة أوباما وحكومة نتنياىو أسفرت عف قرار تقميص إسرائيمي
مؤقت لالستيطاف لمدة عشرة أشير في تشريف الثاني/نوفمبر  ٕٜٓٓبدال مف المطمب األمريكي
بالتجميد التاـ ،حيث استثني القرار القدس والمباني الرسمية والوحدات قيد اإلنجاز المقدرة بحوالي
ٓٓٓٗ وحدة ،ورغـ التعنت اإلسرائيمي رحبت إدارة أوباما بالقرار وباشرت الضغط عمي السمطة
الفمسطينية لمعودة إلي المفاوضات ،وأثمرت الضغوط األمريكية والغطاء العربي عبر لجنة المتابعة
لممبادرة العربية بموافقة السمطة عمي العودة إلي المفاوضات)مركز الزيتونة لمدراسات،(ٕٓٔٓ ،
تبني تفاىمات رايس
ورثت إدارة أوباما رسالة مف إدارة بوش مكونة مف  11صفحة تتضمف تفاىـ رايس في ٖٓ
تموز/يوليو  ،ٕٓٓٛوممخصا لمضموف المفاوضات بيف الجانبيف والنقطة التي توقفت عندىا في كانوف
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أوؿ/ديسمبر  ،ٕٓٓٛفتفاىـ رايس تمخض عف لقاء أمريكي فمسطيني إسرائيمي في واشنطف ،وتـ
االتفاؽ عمي ما يمي:
 قاعدة المفاوضات ىي خارطة ٗ حزيراف/يونيو 1967ما يشمؿ القدس الشرقية والبحر الميت وغوراألردف والمناطؽ الحراـ وقطاع غزة.
 مبدأ تبادؿ األراضي بشكؿ متفؽ عميو وبما يشمؿ ربطاً جغرافيا بيف الضفة الغربية وقطاع غزة. مساحة المناطؽ الحراـ عشية ٗ حزيراف /يونيو  ٗٙ ،1967كـٕ ،تـ االتفاؽ عمي اقتساميابالتساوي بيف الدولتيف.
 ىدؼ عممية السالـ تحقيؽ مبدأ الدولتيف استنادا ليذا التفاىـ )عريقات.(ٕٓٔٓ ،لقد اتفؽ ميتشؿ مع نتنياىو عمى العودة إلى المفاوضات دوف شروط مسبقة ،وستشمؿ
مواضيع المفاوضات :القدس ،الحدود ،المستوطنات ،الالجئيف ،المياه ،واألمف ،ولف تبدأ
المفاوضات مف النقطة التي توقفت عندىا في تشريف أوؿ/ديسمبر  ،ٕٓٓٛوال يتـ اإلشارة إلى
تفاىمات رايس في ٖٓ تموز/يوليو  ،ٕٓٓٛويستطيع كؿ طرؼ أف يطرح ما يريد ،ولمحاولة تغطية
التراجع األمريكي ،عرضت اإلدارة األمريكية عمى صائب عريقات وفريقو في واشنطف في ٖٓ
أيموؿ/سبتمبر و ٕٓتشريف األوؿ /أكتوبر  ،ٕٜٓٓأف ترسؿ رسائؿ ضمانات تتضمف :إقرار
اإلدارة األمريكية بأف االستيطاف اإلسرائيمي غير شرعي ،وضـ القدس الشرقية إلى إسرائيؿ غير
شرعي ،وتتعيد اإلدارة األمريكية ببذؿ كؿ جيد ممكف إلنياء المفاوضات في مدة ٕٗ شير تقوـ
عندىا دولة فمسطيف المستقمة )عريقات.(ٕٓٔٓ ،
وبدخوؿ الواليات المتحدة مرحمة انتخابات التغيير الجزئي في الكونجرس األمريكي والتي
تعقد في تشريف الثاني /نوفمبر ٕٓٔٓ ـ ،وحالة القمؽ المستمر لمرئيس األمريكي باراؾ أوباما
بسبب ىذه االنتخابات ونتائجيا في ظؿ حرصو عمى كسب أكبر عدد مف المقاعد وحاجتو لكسب
أصوات الموبي الصييوني في الواليات المتحدة األمريكية ،استغؿ نتنياىو الموقؼ وضغط عمى
الرئيس أوباما لينقؿ عممية السالـ إلى مفاوضات مباشرة ويمغي ورقة تفاىمات رايس التي في
مجمميا كانت تشكؿ تفكيكاً لحكومة نتنياىو االئتالفية .ورضوخاً تحت ضغوط نتنياىو أرسؿ باراؾ
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اوباما رسالة إلى محمود عباس في آب/أغسطس ٕٓٔٓ  ،طالباً منو االنتقاؿ إلى المفاوضات
المباشرة ،مبيناُ أف طمبو غير قابؿ لمرفض ،وىدد بعزؿ الفمسطينييف إقميمياً ودولياً وقطع الدعـ
المالي في حالة رفض الطمب ،وأماـ رسالة باراؾ أوباما وافؽ الفمسطينيوف ،وانطمقت مفاوضات
مباشرة تمثمت أىدافيا في الوقوؼ التاـ لمنمو االستيطاني ،واطالؽ المفاوضات الثنائية برعاية
أمريكية  ،وفي ظؿ فشؿ أوباما في تجميد االستيطاف ،طرح أوباما خطة جديدة عبر ميتشؿ "االتفاؽ
اآلف والسالـ الحقاً" والتي تضمنت إطالؽ مفاوضات الدولة الفمسطينية واعالنيا خالؿ عاـ تتبعيا
مرحمة انتقالية مدتيا عشر سنوات لحسـ باقي القضايا العالقة المتعمقة بالوضع الدائـ )جريدة
األخبار.(ٕٓٔٓ ،
غير أف انطالؽ المفاوضات تأجؿ مف آذار/مارس إلي غاية أيار/مايو ٕٓٔٓ بسبب اعالف
بمدية القدس عف خطط إلقامة ٓٓ ٔٙوحدة سكنية في مستوطنة "رامات شمومو" شماؿ القدس أثناء
وجود نائب الرئيس األمريكي جوف بايدف في المنطقة غير أف جوالت ميتشيؿ خالؿ شيري أبريؿ ومايو
وتجديد التفويض العربي لمسمطة أثناء القمة العربية في ليبيا لخوض المفاوضات ،أسيمت في إطالؽ
ىذه المفاوضات عمميا في أيار /مايو ٕٓٔٓ عمي أف تنتيي في أيموؿ/سبتمبر ٕٓٔٓ  ،تاريخ نياية
مدة التقميص المؤقت لالستيطاف ،واختمفت دوافع األطراؼ الثالثة في الذىاب إلي مفاوضات التقريب
)بمعيد.(ٔٚٚ :ٕٕٓٔ ،
مساعي إدارة أوباما الستئناف المفاوضات في الحقبة االولى ()9109-9119
اتجيت حكومة نتنياىو مضطرة إلي مفاوضات التقريب حرصا عمي العالقة مع الواليات المتحدة
وعدـ توسيع ىوة الخالؼ مع إدارتيا ،وحاولت قدر اإلمكاف تحسيف الشروط برفضيا التجميد التاـ
لالستيطاف وخاصة في القدس ،وقدمت تعيدات ضبابية وشفوية لمواليات المتحدة بيذا الصدد،
واصرارىا عمي استئناؼ المفاوضات مف النقطة التي توقفت عندىا في كانوف األوؿ/ديسمبر 2008
وعدـ االعتراؼ بأي تفاىمات سابقة غير موقعة ،وطالبت بنقاش قضايا االقتصاد والمياه والعالقات
وثقافة السالـ واألمف عند التوصؿ إلي صيغة مفاوضات التقريب ،والدافع األساسي مف االىتماـ
بالقضايا الثانوية ىو إغراؽ المفاوضات بالتفاصيؿ ،مع رفض التعاطي بشكؿ جدي مع قضية الحدود،
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واعتبار المفاوضات غير المباشرة مجرد خطوة تقنية ومدخال نحو المفاوضات المباشرة التي تصر
عمي الشروع فييا انطالقا مف نقاش القضايا الفرعية )مركز الزيتونة لمدراسات.(ٕٓٔٓ ،
ثالثيا بيف الرئيس
أعمف البيت األبيض في ٕٓ أيموؿ/سبتمبر  ٕٜٓٓأنو سيستضيؼ
اجتماعا ً
ً

أوباما ورئيس الوزراء نتنياىو ورئيس السمطة الفمسطينية محمود عباس  ،في إطار الجمعية العامة
لألمـ المتحدة "في محاولة لوضع األساس لمفاوضات السالـ في الشرؽ األوسط " .وبالفعؿ عقد
االجتماع في ٕٕ أيموؿ/سبتمبر  ،في نيويورؾ .بعد ذلؾ  ،قاؿ نتنياىو إنو اتفؽ مع عباس خالؿ
االجتماع عمى ضرورة إعادة إطالؽ محادثات السالـ في أقرب وقت ممكف .لكف اكدت السمطة
الفمسطينية إنو لف تكوف ىناؾ مفاوضات طالما استمرت إسرائيؿ في بناء المستوطنات في الضفة
الغربية.(Ravid& Mozgovaya,2009) .
نتيجة لضغوط مف إدارة أوباما التي حثت الجانبيف عمى اغتناـ الفرصة الستئناؼ المحادثات قرر
رئيس الوزراء اإلسرائيمي  ،بنياميف نتنياىو في ٕ٘ تشريف الثاني  /نوفمبر  ٕٜٓٓتجميد البناء لمدة
ٓٔ أشير عمى جميع مستوطناتيا في الضفة الغربية .ووصفيا بأنيا "خطوة مؤلمة تشجع عممية
السالـ"  ،لكف رفضت السمطة الفمسطينية ىذه البادرة باعتبارىا غير ميمة بسبب محدودية البناء عمى
بعض الوحدات السكنية التي تمت الموافقة عمييا مسبقا  ،وعدـ تمديد التجميد إلى القدس الشرقية ،
وعدـ

تفكيؾ

البؤر

االستيطانية

التي

أقيمت

بالفعؿ

بموجب

القانوف

اإلسرائيمي.

)(Nytimes,25/11/2009
ومع ذلؾ  ،استمر بعض أعماؿ البناء  ،وأعربت إدارة أوباما عف خيبة أمميا بشأف ىذه المسألة
 ،مشيرة إلى أنيا نظرت إلى البناء ىناؾ كخرؽ لتجميد االستيطاف .في ٓٔ آذار/مارس ٕٓٔٓ ،
وافقت إسرائيؿ عمى بناء ٓٓ ٔٙشقة سكنية في حي رمات شمومو خالؿ زيارة نائب الرئيس األمريكي
جو بايدف  ،مما أثار أزمة دبموماسية بيف إسرائيؿ والواليات المتحدةThe Daily .
)(Telegraph,2010
في آب/أغسطس ٕٓٔٓ  ،صرح باراؾ أوباما وىيالري كمنتوف بأف الدولة الفمسطينية يمكف
جيودا متجددة لمتفاوض عمى السالـ مف خالؿ
تحقيقيا في غضوف عاـ واحد .وبدأت إدارة أوباما
ً

إقناع األطراؼ المعنية بالموافقة عمى إجراء محادثات مباشرة ألوؿ مرة منذ فترة طويمة .نجح الرئيس
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األمريكي باراؾ أوباما في الحصوؿ عمى دعـ لممحادثات المباشرة مف مصر واألردف وتمكنت
الحكومتاف المصرية واألردنية مف إقناع القيادة الفمسطينية بقبوؿ تجميد االستيطاف اإلسرائيمي والدخوؿ
في محادثات مباشرة بعد تسعة أشير مف بدء التجميد  ،كاف اليدؼ مف المحادثات ىو صياغة إطار
اتفاؽ نيائي في غضوف عاـ واحد عمى حؿ الدولتيف  ،عمى الرغـ مف أف التوقعات العامة لمنجاح
كانت منخفضة إلى حد ما(Burns,2010) .
في الثاني مف أيموؿ/سبتمبر  ،وبعد عشرة أشير وسبع جوالت مف المحادثات غير المباشرة
التي بدأت في تشريف الثاني/نوفمبر  ، ٕٜٓٓبدأت المفاوضات المباشرة بيف إسرائيؿ والسمطة
الفمسطينية بوساطة أمريكية في واشنطف العاصمة .و في ٗٔ سبتمبر  ،اختتمت جولة ثانية مف
محادثات السالـ في الشرؽ األوسط بيف إسرائيؿ والسمطة الفمسطينية في شرـ الشيخ بمصر ،وصرح
رئيس السمطة الفمسطينية محمود عباس أنو خالؿ المحادثات  ،اتفقت السمطة الفمسطينية واسرائيؿ عمى
مبدأ تبادؿ األراضي  ،حيث تبادؿ إسرائيؿ أجزاء صغيرة مف أراضييا مقابؿ كتؿ استيطانية حدودية،
ومسألة نسبة األراضي التي ستعطييا إسرائيؿ لمفمسطينييف مقابؿ إبقاء الكتؿ االستيطانية الحدودية ىي
قضية خالؼ  ،مع مطالبة الفمسطينييف بأف تكوف النسبة ٔ( Jpost,2010) ٔ :
لكف داني أيالوف نائب وزير الخارجية اإلسرائيمي عمؽ فيما بعد قائالً :أنو إذا لـ يكف
الفمسطينيوف مستعديف لمحديث عف دولتيف لشعبيف  ،ناىيؾ عف دولة ييودية إلسرائيؿ  ،فال يوجد
شيء نتحدث عنو" " ،إذا اعتقد الفمسطينيوف أنيـ يستطيعوف إنشاء دولة فمسطينية واحدة ودولة مزدوجة
الجنسية  ،فإف ىذا لف يحدث"( Freerepublic,2010).
في ذلؾ الوقت انتقدت السمطة الفمسطينية وجامعة الدوؿ العربية قانونا أقره الكنيست يتطمب
عضوا عمى األقؿ في الكنيست قبؿ أي انسحاب مف القدس الشرقية أو
عاما وأصوات ٓٙ
ً
استفتاء ً
ً
مرتفعات الجوالف .وفي ٕ٘ أيموؿ )سبتمبر(  ،أي قبؿ يوـ واحد مف موعد انتياء تجميد االستيطاف
اإلسرائيمي  ،قاؿ رئيس السمطة الفمسطينية محمود عباس في الجمعية العامة لألمـ المتحدة أف
المستوطنات اإلسرائيمية ىي قضية أساسية  ،و اضاؼ إف "عمى إسرائيؿ أف تختار بيف السالـ
واستمرار المستوطنات" لذلؾ سعت

الواليات المتحدة إلى تمديد تجميد االستيطاف." .

)(CNN,27/09/2010
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انتيى تجميد االستيطاف لمدة عشرة أشير في في  ٕٙأيموؿ/سبتمبر

و عمى الرغـ مف

الضغوط الفمسطينية والدولية لتمديد وقؼ إسرائيؿ بناء منازؿ استيطانية إسرائيمية جديدة في الضفة
الغربية  ،دعا العديد مف السياسييف اليمينييف اإلسرائيمييف إلى استئناؼ سريع لمبناء  ،ودعـ خطط
المستوطنيف الستئناؼ البناء في أقرب وقت ممكف  ،ورفض افيغدور ليبرماف وزير الخارجية االسرائيمي
وزعيـ حزب اسرائيؿ بيتنا ادعاءات بأف تجديد بناء المستوطنات في الضفة الغربية كاف تحركا استف اززيا
ييدؼ الى نسؼ محادثات السالـ ،لذلؾ انيارت المحادثات المباشرة في أواخر أيموؿ  /سبتمبر
ٕٓٔٓ عندما انتيت فترة الوقؼ الجزئي لبناء المستوطنات االسرائمية في الضفة الغربية  ،ورفض
نتنياىو تمديد التجميد ما لـ تعترؼ السمطة الفمسطينية بإسرائيؿ كدولة ييودية  ،في حيف رفضت
القيادة الفمسطينية مواصمة التفاوض ما لـ تمدد إسرائيؿ الوقؼ .و أكدت أف موضوع ييودية الدولة ال
عالقة لو بتجميد البناء.و انتقدت الدوؿ األوروبية والواليات المتحدة قرار نتنياىو بشأف التجميد.

(

).Haaretz. 11 October 2010
انتيت ىذه المحادثات بالفشؿ بعد أف أعمنت إسرائيؿ في  ٕٙأيموؿ/سبتمبر ٕٓٔٓ عف
عطاءات بناء لكتؿ استيطانية ،مما أدى إلى انييار المفاوضات بشكؿ كامؿ ،وخالؿ لقاءات الرئيس
أبو مازف أو صائب عريقات مع اإلدارة األمريكية )ىيالري كمينتوف وميتشؿ( ،حاولت اإلدارة األمريكية
الحصوؿ موافقة فمسطينية عمى استئناؼ المفاوضات مف دوف وقؼ اإلستيطاف ،إال أف الرئيس أبو
مازف رفض ذلؾ رفضاً مطمقاً )فراعنة.(ٕٓٔٗ ،

في تشريف الثاني /نوفيمبرٕٓٔٓ  ،عرضت الحكومة األمريكية عمى إسرائيؿ حزمة مف الحوافز
يوما في الضفة الغربية باستثناء
مقابؿ موافقة الحكومة اإلسرائيمية عمى تجميد االستيطاف لمدة ًٓ ٜ

القدس الشرقية ،وكاف محور الصفقة عبارة عف صفقة مساعدات عسكرية بقيمة ٖ مميارات دوالر  ،بما
في ذلؾ تسميـ ٕٓ طائرة إضافية مف طراز  ، F-35ومختمؼ أنظمة الدفاع الصاروخية  ،وقبوؿ
يكيا
أيضا ً
وعدا أمر ً
صريح بشرعية االحتياجات األمنية الحالية  ،وتضمنت حزمة الحوافز المقترحة ً
باستخداـ حؽ النقض ضد أي قرار مف مجمس األمف يتعمؽ بعممية السالـ خالؿ فترة التفاوض المتفؽ

يوما
عمييا وضماف عدـ مطالبة الواليات المتحدة إلسرائيؿ بتمديد فترة الوقؼ االختياري لمدة ًٓ ٜ
عندما انتياءىا ،رفض الرئيس الفمسطيني محمود عباس اقتراح التجميد األمريكي  ،ألنو لـ يتضمف
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القدس الشرقية  ،في حيف كرر كبير المفاوضيف صائب عريقات مطالبو باالعتراؼ غير المشروط
بحدود عاـ  ، ٜٔٙٚواالنسحاب مف جميع اراضي القدس الشرقية(Gedalyahu,2010) .
إلى جانب تذبذب أوباما وانحيازه إلى دنيس روس ،قدـ ميتشؿ استقالتو في ٖٔ مايو ٕٔٔٓ،
وذلؾ في ظؿ عدـ نجاحو في إقناع أوباما باتخاذ إجراءات ومواقؼ عينية ممزمة إلسرائيؿ ،وبذلؾ
تشير استقالة ميتشؿ إلى عدـ رغبة اإلدارة األمريكية الحالية في تنفيذ أية خطوات تجبر إسرائيؿ عمى
الرضوخ لمتطمبات التسوية )غانـ.(ٕٓٔٔ ،
وأماـ إقرار أوباما باإلخفاؽ ،أكد تصريح ىيالري كمينتوف ردا عمي تعثر المفاوضات المباشرة "بأف
أمريكا ال تممؾ عصا سحرية إلطالؽ المفاوضات المباشرة" ،وأثبت ىذا عجز اإلدارة األمريكية عف دفع
حكومة نتنياىو لتمديد تجميد االستيطاف وفؽ شرط الشيريف اإلضافييف وانيزاميا أماـ ضغط الموبي
الصييوني ،فبدال مف تذمر ىيالري كمينتوف مف نتنياىو انسحبت مف مواجيتو ،وسوغت ذلؾ بمقولة
ميينة ألمريكا ،بإعالنيا أف إدارتيا ال تممؾ عصا سحرية ،وأكدت في تصريح آخر أف عممية السالـ
في نياية المطاؼ شأف بيف اإلسرائيمييف والفمسطينييف ،مما يؤكد أف التسوية برمتيا ستكوف محكومة
بعالقات القوي القائمة بيف الطرفيف والسماح بإبقاء إسرائيؿ المقررة األولي في البحث عف حؿ وعمي
الرغـ مف قرب انتياء واليتو ،فقد فشؿ أوباما في جمع اإلسرائيمييف والفمسطينييف في مفاوضات تحظي
بالدعـ بغية وضع حد لمصراع بينيـ وبات مف المؤكد عمي أنو أخفؽ في دفعيـ لمتوصؿ إلي اتفاؽ
إطاري في الموعد المضروب وىو سبتمبر ٕٔٔٓ )بمعيد ،(ٕٓٓ :ٕٕٓٔ ،لذا تولد إجماع عمي أف
أوباما تراجع بسبب تعنت نتنياىو قبؿ اقتراب االنتخابات الرئاسية لعاـ ٕٕٔٓ وبسبب ضعؼ
االقتصاد األمريكي وفشؿ إدارة أوباما في وضع حد لمركود االقتصادي والبطالة المتنامية وترسخ ذلؾ
اإلجماع في عجز أوباما في خطابو أماـ الجمعية العامة في  22أيموؿ/سبتمبر  2011في عرض أي
شيء جديد لتحريؾ السالـ ،بؿ اكتفي بتبني الموقؼ اإلسرائيمي عبر إخضاع رؤيتو لمسالـ في الشرؽ
االوسط لمرؤية اإلسرائيمية مما أثر عمي مصداقية اإلدارة األمريكية وسمب الرئيس أوباما شخصيا
مكاسب خطاباتو المشيورة في أنقرة والقاىرة حوؿ االلتزاـ بتحقيؽ السالـ في الشرؽ األوسط )جيشاف،
ٕٔٔٓ(.
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وبعد توقؼ المفاوضات ،سقطت القضية الفمسطينية مف أولويات الرئيس األمريكي أوباما ،ذلؾ
في ظؿ اندالع الثورات العربية او الربيع العربي حيث ركزت واشنطف جيودىا ودبموماسيتيا في محاولة
لتوجيو ىذه الثورات بما يخدـ مصالحيا ،أو عمى األقؿ تخفؼ مف األضرار المحتممة قدر اإلمكاف
)نوفؿ (ٕٔ :ٕٕٓٔ ،ودخمت المفاوضات الفمسطينية اإلسرائيمية في مرحمة جمود أخرى ،نتيجة غياب
الراعي األمريكي ،فمممرة األولى منذ عقود خال الخطاب السنوي الذي يمقيو الرئيس األمريكي أماـ
الكونجرس عاـ ٕٔٔٓ عف حاؿ اإلتحاد الفيدرالي وشؤونو الداخمية والخارجية مف أي إشارة ولو عابرة
إلى الصراع العربي اإلسرائيمي وال حتى إلى بعده الفمسطيني )جريدة السفير.(ٕٓٔٔ ،
والجدير بالذكر أف إدارة أوباما قاطعت مؤتمر دورباف ٕ ضد العنصرية في عاـ  ٕٜٓٓوعاـ
ٕٔٔٓ ) ،(Bayefsky, 2011بحجة معاداتو لمصييونية ،كما استخدمت الفيتو ضد مشروع قرار
عربي في مجمس األمف تشريف الثاني/نوفمبر ٕٔٔٓ يديف االستيطاف اإلسرائيمي ويؤكد عمى حؽ
تقرير المصير لمشعب الفمسطيني ،مثمما عارضت وانتقدت في السابؽ تقرير جولدستوف ،وتعيدت
إلسرائيؿ بدفنو وعدـ مناقشتو في األمـ المتحدة )عبد العميـ(ٕٕٓٔ ،
وفي النياية؛ فشؿ الرئيس أوباما خالؿ واليتو األولى  ،ٕٖٓٔ/ٕٜٓٓمف تحقيؽ خطوات عمى
طريؽ التسوية والحؿ ،ومغادرة مبعوثو جورج ميتشؿ خائباً ،بسبب سياسات تؿ أبيب العدوانية التوسعية
االحتاللية ،والتي تتحمؿ الواليات المتحدة المسئولية األولى عف رعاية االحتالؿ اإلسرائيمي ودعمو،
وحمايتو مف العقوبات الدولية ،وكما يقوؿ الصحفي اإلسرائيمي التقدمي جدعاف ليفي المعادي لالحتالؿ
ولمتوسع ولالستيطاف ،في مقالتو في صحيفة ىآرتس في  ٕٙشباط/فبراير ٕٗٔٓ تعميقاً عمى فشؿ
المفاوضات في والية أوباما األولى" :إذا أراد جوف كيري النجاح في جيوده ،عميو إقناع رئيسو أوالً
بضرورة التوصؿ إلى تسوية عادلة ،مما يتطمب مف الرئيس األمريكي أف يسمؾ سموكاً مختمفاً ،وىو أف
يفرض عمى إسرائيؿ إنياء االحتالؿ ،ويكفيو تممقاً لحكومة نتنياىو ،وأف يضع أماميا أحد الخياريف ،إما
استمرار االحتالؿ ،واما استمرار المساعدة األمريكية ليا .ويخمص إلى أف االحتالؿ داء تاريخي ما
كاف يوجد أو يستمر دوف دعـ الواليات المتحدة" )جدعوف.(ٕٓٔٗ ،
حتى بعد نجاح الرئيس األمريكي ووصولو إلى سدة الحكـ في واليتو الثانية ،وضعؼ الضغوط
االسرائيمية عميو في انتخابات الرئاسة ،فقد أرسؿ جوف كيري وزير الخارجية األمريكي لمعمؿ عمى
تمديد المفاوضات حتى نياية عاـ ٕٗٔٓ ،عمى أساس تعديؿ الصيغة المتعمقة بييودية "إسرائيؿ"
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وجعميا أم اًر مرتبطاً باالتفاؽ النيائي ،وتعديؿ البند المتعمؽ بالقدس والذي ينص عمى إقامة عاصمة
عمى جزء مف القدس الشرقية وليس في كؿ القدس الشرقية ) (Pipes, 2014مما شكؿ تراجعاً في
الموقؼ األمريكي حتى عف سياسات اإلدارات السابقة بالرغـ مف انحيازىا إلسرائيؿ ،واتضح أف حرص
الواليات المتحدة عمى استمرار المفاوضات ىو لمحيمولة دوف قياـ انتفاضة فمسطينية أو اندالع ثورة
فمسطينية ضد السياسات االسرائيمية عمى األرض في الضفة الغربية وىو بالدرجة األولى سياسة
إسرائيمية ،مما جعؿ أوباما في الواقع أحد أصدقاء إسرائيؿ األكثر إخالصاً مف الرؤساء السابقيف
)بشارة.(ٖ٘ :ٕٖٓٔ ،
الحقبة الثانية -مساعي كيري
عيف الرئيس أوباما في الفترة الرئاسية الثانية السيناتور الديمقراطي جوف كيري في منصب وزير
جراء إفشاؿ حكومة
الخارجية خمفا لييالري كمينتوف حيث استمـ كيري موقؼ يشوبو حالة مف اإلحباط ّ
ٍ
تسوية دائمة لمصراع الفمسطيني –اإلسرائيمي وكاف أوباما
نتنياىو مساعي إدارة أوباما في التوصؿ إلى
عددا مف
وعد ،خالؿ واليتو الرئاسية األولى ،بأف يسعى إلى تحقيؽ اإلنجاز الذي وعد مف قبمو ً

الرؤساء األميركييف ،ويتمثؿ بتحقيؽ سالـ فمسطيني – إسرائيمي ،يفضي إلى قياـ دولة

كبير منذ تسمّمو منصبو مطمع عاـ ٖٕٔٓ،
شخصيا ًا
جيدا
فمسطينية ومستقرة .كما بذؿ كيري
ً
ً
أف آمالو في التوصؿ إلى اتفاؽ نيائي أو عمى األقؿ إلى
الستئناؼ المفاوضات بيف الطرفيف ،غير ّ

جراء التعنت اإلسرائيمي ).المركز العربي.(ٕٓٔٚ ،
"اتفاؽ إطار" ،انتيت إلى فشؿ ذريع ّ
الرعاية األمريكية لمفاوضات السالم اإلسرائيمية الفمسطينية 9104–9103

بدأت المفاوضات المباشرة بيف إسرائيؿ والفمسطينييف في  ٕٜتموز/يوليو ٖٕٔٓ في أعقاب
محاولة قاـ بيا وزير خارجية الواليات المتحدة جوف كيري إلحياء عممية السالـ حيث كاف مف المقرر
أف تستغرؽ المفاوضات ما يصؿ إلى تسعة أشير لموصوؿ إلى وضع نيائي لمنزاع الفمسطيني
اإلسرائيمي بحموؿ منتصؼ عاـ ٕٗٔٓ .وقاد فريؽ المفاوضات اإلسرائيمي وزيرة العدؿ تسيبي ليفني،
بينما رأس الوفد الفمسطيني صائب عريقات ،وىو أيضا أحد المفاوضيف السابقيف .وبدأت المفاوضات
في واشنطف العاصمة وتقرر نقميا إلى فندؽ الممؾ داوود في القدس. (Berman,2013).
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قبؿ بداية ىذه محادثات  ،قدـ الجانباف تنازالت ،حيث عرضت السمطة الفمسطينية تأجيؿ تقديـ
االعتراؼ الدولي بفمسطيف كدولة والتوجو إلى المنظمات الدولية ،في الوقت الذي عرضت فيو إسرائيؿ
اإلفراج عف ٗٓٔ اسي ار فمسطينيا ٔٗ ،منيـ مف عرب إسرائيؿ ،وجميعيـ في السجوف اإلسرائيمية منذ
قبؿ اتفاؽ أوسمو األوؿ لعاـ ٖ .ٜٜٔوكانوا مسؤوليف عف قتؿ ٘٘ مدني إسرائيمي ،و٘ٔ مف أفراد
قوات األمف اإلسرائيمية ،وسائح فرنسي ،وعشرات المشتبو فييـ مف المتعاونيف الفمسطينييف.
).( Haaretz. 29 July 2013
وفي  ٜٔآب/أغسطس ،دعا محمود عباس الواليات المتحدة إلى تكثيؼ مشاركتيا في
المحادثات ،قائال إف دورىا ينبغي أف يكوف استباقيا وليس مجرد إشراؼ .وفي ٕ٘ أيموؿ/سبتمبر ،اتفؽ
كؿ مف إسرائيؿ والفمسطينييف عمى تكثيؼ محادثات السالـ مع زيادة الدور الذي تقوـ بو الواليات
المتحدة)News25/ 09/2013

. (Ynet

وفي ٖٓ كانوف األوؿ/ديسمبرٖٕٔٓ ،صرح صائب عريقات إف حرماف الدولة الفمسطينية مف
الحدود مع األردف سيكوف خطوة واضحة نحو الفصؿ العنصري  ،مشي ار إلى مشروع القانوف اإلسرائيمي
المتعمؽ بضـ وادي األردف ، .وأضاؼ أف السمطة الفمسطينية ينبغي أف تسعى مف جانب واحد إلى
االعتراؼ الدولي والعضوية في المنظمات الدولية ،وقاؿ عريقات أيضا إف "إسرائيؿ تريد تدمير الحؿ
القائـ عمى وجود دولتيف مف خالؿ ممارساتيا اليومية" ،ورفض كبير موظفي منظمة التحرير
الفمسطينية أيضا فكرة تمديد محادثات السالـ إلى ما بعد الموعد النيائي المحدد ليا لتسعة أشير ،وفي
ىذه االثناء  ،أفرجت إسرائيؿ عف المجموعة الثالثة مف االسرى الفمسطينييف  ،التي تتألؼ مف ٕٙ
اسي ار Post. 31 December 2013).

( Jerusalem

في ٓٔ كانوف الثاني/يناير ٕٗٔٓ ،وافقت إسرائيؿ عمى خطط إلنشاء ٓٓٗٔمنزال
لممستوطنيف .ورد صائب عريقات قائال "إف اإلعالف األخير يظير اصرار إسرائيؿ الواضح بتدمير
جيود السالـ وفرض نظاـ فصؿ عنصري  ،و عارضت تسيبي ليفني أيضا بناء منازؿ المستوطنيف
الجديدة ،رد عمييا السياسي اإلسرائيمي زئيؼ إلكيف ،الذي قاؿ أف لممستوطنات أىمية حيوية بالنسبة
ألمف إسرائيؿ و اضاؼ" :المسار الذي توصي بو ليفني ،يعني أنو سيتعيف عمينا أف نقوؿ وداعاً
ألمننا"،وفي ٗٔ يناير ،رفض وزير الدفاع اإلسرائيمي موشيو يعموف المفاوضات وأىاف جوف كيري،
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قائال إنو كاف يتصرؼ عمى أساس أنو "المخمص المنتظر" ،وأف الشيء الوحيد الذي يمكف أف يخمصنا
ىو أف يحصؿ جوف كيري عمى جائزة نوبؿ لمسالـ وأف يتركنا وشأننا""CNN, 15 January ) .
(2014
وفي ٖٔ كانوف الثاني/يناير ،وفقا لما ذكره مارتيف إنديؾ ،سيسمح اإلطار لصفقة السالـ
المدعومة مف الواليات المتحدة في الشرؽ األوسط ببقاء ٓ ٛفي المائة مف المستوطنيف الييود في
الضفة الغربية .ومف شأف ىذه الصفقة أف تعيد رسـ الحدود بحيث تعاد تسمية نحو ٓ ٛفي المائة مف
منازؿ المستوطنيف عمى أنيا موجودة في إسرائيؿ ،في حيف سيتـ تسميـ قطع األراضي األخرى إلى
السمطة الفمسطينية في صفقة مقترحة لمقايضة األراضي ،ومف النقاط الرئيسية األخرى في ىذا اإلطار
السماح إلسرائيؿ باالحتفاظ بدور في الحفاظ عمى األمف عمى طوؿ حدود الضفة الغربية مع األردف
المجاور ،ومف شأف الترتيبات األمنية الجديدة أف ترى إنشاء منطقة بأسوار تقنية متطورة مزودة بأجيزة
استشعار وطائرات مراقبة بال طيار تحمؽ في األعمى ،ويمكف أيضا لمعاىدة السمـ النيائية أف تقدـ
تعويضات لمضحايا عمى جانبي النزاع التاريخي)( Lazareva,2014
في أثناء المفاوضات ،طالب نتانياىو االعتراؼ بإسرائيؿ بوصفيا دولة ييودية و حث عباس
عمى االعتراؼ بإسرائيؿ بوصفيا الدولة القومية الييودية ،حيث قاؿ :لقد حاف الوقت لكي يكؼ
الفمسطينيوف عف رفض التاريخ ،ومثؿ ما إسرائيؿ مستعدة لالعتراؼ بدولة فمسطينية ،يجب أف تكوف
القيادة الفمسطينية عمى استعداد لالعتراؼ بالدولة الييودية(Haaretz, 4 March 2014) .
رفض الرئيس عباس ىذا الطمب ،مشي ار إلى أف الفمسطينييف قد قدموا اعترافيـ لدولة إسرائيؿ،
سواء في عاـ  ٜٔٛٛأو في اتفاقات أوسمو لعاـ ٖ ، ٜٜٔوأضاؼ أنو لـ ُيطمب مف األردف وال مصر،

التي وقعت معيـ إسرائيؿ معاىدات السالـ ،أف يعترفوا بالطابع الييودي إلسرائيؿ .لف يقبؿ
الفمسطينيوف أبداً إسرائيؿ بوصفيا دولة دينية ،ألنيا ستضر بحقوؽ األقمية الفمسطينية في إسرائيؿ و
تقبميا اآلف كدولة ييودية يعرض لمخطر مطالبات المالييف مف الالجئيف الفمسطينييف الذيف فرت أسرىـ
مف القتاؿ الذي أعقب إنشاء إسرائيؿ في عاـ  ٜٔٗٛولـ ُيسمح ليـ بالعودة .
)(The Globe and Mail, 17 March 2014
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في  ٕٛآذار/مارس ٕٗٔٓ ،رفضت

إسرائيؿ اإلفراج عف الدفعة الرابعة مف السجناء

الفمسطينييف البالغ عددىـ  ٕٙسجينا ،كما كاف مقررا ،الذي اعتبرتو القيادة الفمسطينية إنو انتياؾ
لمشروط األصمية لمحادثات السالـ .لذلؾ مضى محمود عباس إلى األماـ ووقّع ٘ٔ اتفاقية بشأف التقيد
بحقوؽ اإلنساف والحقوؽ االجتماعية وقالت اسرائيؿ أف اإلفراج عف السجناء يتوقؼ عمى التزاـ
الفمسطينييف بمواصمة محادثات السالـ بعد نياية ميمة أبريؿ وبعد ذلؾ ببضعة أياـ ،وافقت إسرائيؿ
عمى تقديـ عطاءات لػ  ٚٓٛوحدة سكنية إسرائيمية أخرى خارج الخط األخضر ،في جيمو ،أعقبتيا
عقوبات مختمفة ضد الفمسطينييف انتقاماً مف انضماميـ إلى االتفاقيات الدوليةHasson& .
).(Ravid,2014
وفي نيساف/أبريؿ ٕٗٔٓ ،أفادت صحيفة جيروزاليـ بوست بأف عباس أدرج ٖ شروط لتمديد
محادثات السالـ إلى ما بعد الموعد النيائي المحدد في  ٕٜأبريؿ؛ اوال:تحديد حدود الدولة الفمسطينية
في المستقبؿ خالؿ األشير الثالثة األولى مف المحادثات الموسعة ،والتجميد الكامؿ لجميع أعماؿ بناء
المستوطنات ،واإلفراج دوف ترحيؿ المجموعة الرابعة مف السجناء الفمسطينييف ،بمف فييـ عرب
إسرائيؿ( The Jerusalem Post, 23 April 2014).
في نيساف/أبريؿ ٕٗٔٓ خرج نتانييو بحجة جديدة لتعطيؿ المفاوضات بعد اتفاؽ حركة فتح
وحماس عمى تشكيؿ حكومة وفاؽ وطني حيث قاؿ نتانياىو إنو سيتعيف عمى عباس االختيار بيف
السالـ مع إسرائيؿ والسالـ مع حركة حماس في الوقت الذي قاؿ فيو المسؤولوف الفمسطينيوف إنيا
مسألة داخمية وتعزيز السالـ يتوجب توحيد الشعب الفمسطيني ،لذلؾ أوقفت إسرائيؿ محادثات
السالـ قائمة إنيا "لف تتفاوض مع حكومة فمسطينية تدعميا حماس ،وىي منظمة إرىابية تطالب بتدمير
إسرائيؿ" ،ميددة بفرض عقوبات عمى السمطة الفمسطينية( Ynet News, 24 April 2014).
خالؿ فترة الػ ٜأشير ،التقى جوف كيري بالرئيس الفمسطيني محمود عباس في ٖٗ مناسبة ،كما
التقى رئيس الوزراء اإلسرائيمي بنياميف نتانياىو تقريبا ضعؼ عدد ىذه المرات ،حيث حدد موعد نيائي
إلنشاء مخطط عاـ لالتفاؽ بحموؿ ٕٜنيساف /أبريؿ ٕٗٔٓ .وفي نياية الموعد النيائي ،انيارت
المفاوضات ، ،حيث اصرت و ازرة الخارجية األمريكية عمى عدـ إلقاء الموـ عمى أي جانب ،ولكف
اكتفت بالقوؿ اف "كال الجانبيف فعموا أشياء ال فائدة منيا إلى حد كبير"Ynet News, 6 May .
)(2014
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وفي مطمع أيار  /مايو ٕٗٔٓ ،أكد وزير الخارجية األمريكي جوف كيري  ،أنو أوقؼ مساعيو
المتعمقة بمفاوضات التسوية بيف السمطة الفمسطينية اسرائيؿ "بغرض تقييـ الموقؼ" وذلؾ بعد انتياء
ميمة التسعة أشير ،وأضاؼ أف واشنطف ترى بأف الشيء األفضؿ الذي يمكف القياـ بو في مثؿ ىذه
األياـ ىو التوقؼ والنظر إلى األوضاع بتمعف لمعرفة ما ىو ممكف وما ىو غير
ممكف)صفا(ٕٓٔٗ/٘/ٔ،
وىكذا انتيت مرحمة اخرى مف مراحؿ المفاوضات الفمسطينية اإلسرائيمية التي رعتيا االدارة
االمريكية في عيد الرئيس اوباما ،حيث انتيت ىذه المفاوضات بالفشؿ بسبب الرفض االسرائيمي
لتمديد تجميد االستيطاف ال سيما في القدس ،والسبب الثاني ىو الشرط االسرائيمي لقبوؿ الفمسطينييف
بدولة اسرائيؿ كدولة ييودية  ،ىذا الشرط الذي رفضتو القيادة الفمسطينية رفضا قاطعا  ،واخي ار اخذت
الحكومة االس ارئيمية ذريعة التفاؽ المصالحة بيف حركة فتح وحركة حماس الذي تشكؿ بموجبو حكومة
التوافؽ الوطني بحجة اف حركة حماس ال تمتزـ بشروط الرباعية.
واخي ار قدـ كيري بالخطاب الذي ألقاه في و ازرة الخارجية يوـ  ٕٛكانوف األوؿ /ديسمبر
 .ٕٓٔٙستة "مبادئ" ،ينبغي لممفاوضات النيائية أف تسترشد بيا ،وىي:
المبدأ األول :ضماف حدود آمنة ومعترؼ بيا بيف إسرائيؿ ودولة فمسطينية ،تتوفر ليا مقومات الحياة
ٍ
ٍ
متساو لألراضي متفؽ عميو بيف
تبادؿ
افيا ،ومستندة إلى حدود عاـ  ،ٜٔٙٚمع
ومتماسكة جغر ً

الطرفيف .

المبدأ الثاني :تحقيؽ ىدؼ قرار الجمعية العامة لألمـ المتحدة رقـ ٔ ٔٛمف قياـ دولتيف لشعبيف،
واحدة ييودية والثانية عربية ،مع اعتراؼ متبادؿ ومساواة في الحقوؽ الكاممة لجميع مواطنييما .
المبدأ الثالث :التوصؿ إلى ٍ
حؿ عادؿ ومتفؽ عميو وواقعي لقضية الالجئيف الفمسطينييف ،بمساعدة
دولية ،يتضمف التعويض ،وخيارات وعوف في إيجاد أوطاف دائمة ،واالعتراؼ بمعاناتيـ ،وغير ذلؾ مف
التدابير الضرورية إليجاد حؿ شامؿ ،بما يتفؽ مع دولتيف لشعبيف ،مف دوف إحداث تغيير ديموغرافي
في إسرائيؿ.
دوليا لدولتيف ،مع ضماف حرية الوصوؿ إلى
المبدأ الرابع :أف تكوف القدس عاصمةً معترفًا بيا ً
األماكف المقدسة ،بما يتفؽ مع الوضع الراىف المعموؿ بو.
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المبدأ الخامس :ضماف االحتياجات األمنية اإلسرائيمية ،بما يضمف انتياء االحتالؿ بصورة كاممة في
نياية المطاؼ ،بحيث تكوف إسرائيؿ قادرةً عمى الدفاع عف نفسيا ،وفمسطيف قادرة عمى ضماف األمف
ٍ
دولة ذات سيادة وغير مسمحة ،أي مف دوف جيش .
لمواطنييا في
المبدأ السادس :إنياء الصراع وكؿ ما يتعمؽ بو وتمكيف العالقات التطبيعية وتعزيز األمف اإلقميمي
لمجميع حسب ما ذكر في مبادرة السالـ العربية (Kerry's remarks, 2016) .
تباينت ردات الفعؿ عمى خطاب كيري؛ ففي حيف انتقدىا ك ٌؿ مف إسرائيؿ ،وأعضاء في
الكونغرس ،مف الحزبيف الجميوري والديمقراطي ،وكذلؾ رئيسة الوزراء البريطانية ،تيري از مايّ ،أيدت

ردت إسرائيؿ بعنؼ عمى خطاب كيري،
موقؼ إدارة أوباما دو ٌؿ كفرنسا وألمانيا وكندا وتركيا ،كما ّ

تجاىال شبو كامؿ
وسا" مع المستوطنات ،في حيف تجاىؿ
بالتحيز ،والتعامؿ
واتيمو نتنياىو
ً
ً
ّ
تعامال "ميو ً

"جذور الصراع ،وىي معارضة الفمسطينييف دولة ييودية داخؿ أي حدود آمنة" .وأعمف نتنياىو ّأنو
تأييدا إلسرائيؿ.
يتطمع إلى العمؿ مع الرئيس المنتخب ترامب الذي تعيّد باتباع سياسات أكثر ً

)( Wroughton and Torbati,2016
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المبحث الثالث
المعوقات التي واجيت إدارة أوباما لموصول لمتسوية السياسية
أوال :الرفض اإلسرائيمي لتجميد االستيطان:
يعتبر التعنت االسرائيمي العقبة األساسية في وجو عممية السالـ ،حيث فرضت إسرائيؿ عمى
مدار عقود ،سياسة األمر الواقع في صراعيا مع الجانب الفمسطيني ،وكاف مف أبرز سمات ىذا
التعنت التوسع االستيطاني بحيث ت ازيدت المستوطنات بصورة جعمت مف المحاؿ التوصؿ إلى الدولة
الفمسطينية المنشودة ،ورافؽ التوسع االستيطاني الترويج السياسي مف قبؿ حكومة نتنياىو ألطروحة أف
حؿ الدولتيف لـ يعد ىو الحؿ الوحيد لمتسوية مع الفمسطينييف حاليا ،كونو حال سيئا يكتنفو العديد مف
الشكوؾ الموضوعية في تحقيقو عمى أرض الواقع ،حيث يعتبر نتنياىو ومعو قطاع كبير مف اليميف
اإلسرائيمي أف فكرة الدولتيف تستند عمى العديد مف الفرضيات الالعقالنية )سالـ:(ٕٖٔ :ٕٜٓٓ ،
لقد ظيرت عدة عقبات في طريؽ استئناؼ المفاوضات ،كاف أىميا استمرار أعماؿ البناء في
المستوطنات ،إذ تعد قضية االستيطاف واحدة مف أىـ القضايا التي تشكؿ لب الصراع الفمسطيني
اإلسرائيمي ،وخاصة في ظؿ تسارع النشاط االستيطاني في الضفة الغربية ،األمر الذي يجعؿ النتائج
المستقبمية المفترضة لممفاوضات الفمسطينية  -اإلسرائيمية غير ذات قيمة عممياً ،وتفرض أم اًر واقعاً
يتعمؽ بحدود الدولة الفمسطينية )الحمد .(ٛ٘ :ٕٓٔٓ ،ولذلؾ وجدت إدارة الرئيس أوباما في تجميد
االستيطاف ركناً أساسياً في عممية شاقة ،لبناء الثقة بيف إسرائيؿ والفمسطينييف تمييدا الستئناؼ
محادثات السالـ بيف الطرفيف ،ومف ثـ كسر الجمود في عممية التسوية ،والتطرؽ في مرحمة الحقة
لمتفاوض حوؿ قضايا التسوية النيائية )يونس.(ٕٜٓٓ ،
رفضت الواليات المتحدة استثناءات النمو الطبيعي لسياسة بناء مستوطنات جديدة في
الضفة الغربية ،لكف الحكومة اإلسرائيمية أصرت عمى السماح بنمو طبيعي داخؿ المنطقة التي تنوي
إسرائيؿ ضميا وفي حقيقة األمر؛ فإف كامؿ الطيؼ السياسي اإلسرائيمي أبدى تذمره مف الموقؼ
األمريكي ،كونو يتراجع عف التفويض الذي أعطاه الرئيس بوش االبف لمثؿ ىذا التوسع في
المستوطنات في سياؽ رؤيتو لحؿ الدولتيف )تشومسكي .(ٕ٘ :ٕٓٔٓ ،وساد توتر كبير في العالقة
بيف اإلدارة األمريكية واسرائيؿ ،إذ أوجد الطمب األمريكي بوقؼ النشاط االستيطاني قمقاً إسرائيمياً
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متصاعداً ،وعزز مف ىذا القمؽ ،فشؿ جولة المحادثات مع المبعوث األمريكي جورج ميتشؿ في
العاصمة البريطانية في مايو  ،ٕٜٓٓوالتي حاولت التوصؿ إلى اتفاؽ مع إدارة الرئيس أوباما يتيح
االستمرار في تطبيؽ التفاىمات التي توصمت إلييا إسرائيؿ مع إدارة الرئيس بوش االبف ،واالستمرار
في أعماؿ البناء في المستوطنات التي تخطط إسرائيؿ ضميا )الشرؽ األوسط.(ٕٜٓٓ ،
وبإعالف إسرائيؿ في منتصؼ آب /أغسطس  ٕٜٓٓاستعدادىا لتجميد البناء في المستوطنات،
رحبت اإلدارة األمريكية بيذا الموقؼ ،واعتبرتو خطوة في االتجاه الصحيح ،وىو ما أكد وجود حالة مف
التوتر بيف الطرفيف حوؿ ىذه المسألة ،وضغوطاً أمريكية عمى إسرائيؿ ،مف أجؿ تحقيؽ وقؼ شامؿ
لكافة األنشطة االستيطانية في الضفة الغربية والقدس الشرقية ،بما فييا النمو الطبيعي لممستوطنات
القائمة )يونس.(ٕٜٓٓ ،
األمر لـ يطؿ كثي اًر حتى أخذ الموقؼ األمريكي بالتراجع شيئاً فشيئاً عمى وقع التصمب في
الموقؼ اإلسرائيمي ،وتبنت الواليات المتحدة الحموؿ الجزئية التي تقبؿ باستئناؼ المفاوضات في ظؿ
تجميد االستيطاف لمدة عاـ ،ليتـ فحص سقؼ الموقؼ بعدىا إلى ستة أشير ،وأخير ثالثة أشير
)الزيتونة لمدراسات واالستشارات ،(ٕٓٔٓ ،إلى أف تماىت إدارة الرئيس أوباما مع إدارة سمفو ،ودعت
إلى عودة المفاوضات دوف أية شروط مسبقة ،مما سبب إحراجاً شديداً لمجانب الفمسطيني ،فقد كاف مف
شأف دخوؿ الفمسطينييف في المفاوضات ،أف يكشفيـ سياسياً ،وبخاصة في ظؿ تداعيات تأجيؿ النظر
في تقرير غولدستوف في تشريف األوؿ /أكتوبر ،ٕٜٓٓ

وعمى أية حاؿ ،تزامف القبوؿ الفمسطيني

بإجراء محادثات غير مباشرة مع إسرائيؿ في مايو ٕٓٔٓ مع إعالف الرئيس أوباما في  ٜٔمايو
ٕٓٔٓ عف ضرورة عودة مفاوضات السالـ بيف الفمسطينييف واسرائيؿ عمى أساس قياـ دولة فمسطينية
عمى حدود ) ٜٔٙٚالدراسات الفمسطينية.(ٕٜٔ :ٕٓٔٓ ،
استجابت األطراؼ إلى الدعوات المتكررة لمشروع في عممية المفاوضات ،وبدأت مرحمة جديدة
مف المحادثات بيف الطرفيف برعاية أمريكية في ٕ أيموؿ /سبتمبر ٕٓٔٓ .لكف الفمسطينييف لـ يستمروا
في المفاوضات طويال ،وقرروا االنسحاب بعد شير واحد في ٖ أكتوبر ٕٓٔٓ ،وأعمنت القيادة
الفمسطينية عدـ عودة الجانب الفمسطيني إلى طاولة المفاوضات قبؿ أف تتوقؼ إسرائيؿ عف بناء
المستوطنات في الضفة الغربية والقدس )الشرؽ األوسط.(ٕٕٓٔ ،
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فالعقبة األساسية التي تعتري المفاوضات ىي استحالة تحقيؽ السالـ في ظؿ سياسات
االستيطاف والتيويد النشطة ،وبالرغـ مف إعالف إسرائيؿ في  25نوفمبر  2009عف تجميد البناء لمدة
عشرة أشير في مستوطنات الضفة الغربية حيث يقيـ حوالي  300ألؼ مستوطف ،إال أف القرار استثنى
ورشات البناء المنطمقة والمباني العامة مف جية ،واستمر بناء الوحدات السكانية الجديدة في مختمؼ
مناطؽ الضفة الغربية مف جية أخرى )قاسـ.(ٕٓٔٓ ،
ويأكؿ االستيطاف األرض وال يترؾ مجاال إلقامة دولة فمسطينية ،فإسرائيؿ تكرس ضـ الكتؿ
االستيطانية الكبرى لضرب الوحدة الجغرافية لمدولة الفمسطينية بسعييا إلى عزؿ منطقة الغور التي
تشكؿ  22 %مف مساحة الضفة الغربية ،ولـ تشفع عممية السالـ لألرض الفمسطينية مف بطش
المصادرة والتيويد حيث تواصمت عمميات االستيطاف ،حيث إلتيـ جدار الفصؿ العنصري مساحات
كبرى منيا ،بحدود  13 %إضافة لفرض السطوة اإلسرائيمية الكاممة عمى منطقة األغوار واعتبارىا
خارج إطار العممية التفاوضية لمنع أي تواصؿ بيف الدولة الفمسطينية المفترضة ودولة األردف
المجاورة ،وتواصمت االعتداءات اليومية إلسرائيؿ والمستوطنيف عبر عمميات التوغؿ وحمالت االعتقاؿ
ومصادرة األراضي ،ومازالت القدس تواجو مصيرىا وحيدة في ظؿ حممة تيويدية شرسة تنذر بابتالعيا
بسبب استمرار خطط االستيطاف وىدـ المنازؿ وتغيير التوازنات الديمغرافية فييا لتحويميا إلى مدينة
توراتية )بدواف.(ٕٓٔٓ ،
في تموز /يوليو ، ٕٓٔٙأصدرت الواليات المتحدة وأعضاء آخروف في المجنة الرباعية الدولية
)االتحاد األوروبي  ،وروسيا  ،واألميف العاـ لألمـ المتحدة( تقري ار يقوؿ  ،مف بيف أمور أخرى  ،أف
"السياسة المستمرة لبناء المستوطنات وتوسيعيا  ،وتخصيص األراضي لػ استخداـ إسرائيؿ الحصري ،
والحرماف مف التنمية الفمسطينية يضعؼ بشكؿ مطرد قابمية حؿ الدولتيف .في سبتمبر  ، ٕٓٔٙأصدر
ممثمو الرباعية بيانا أكدوا فيو معارضتيـ لبناء المستوطنات وتوسيعيا  ،ومواصمة تحديد المخاوؼ فيما
يتعمؽ بػ "بأثر رجعي" تقنيف "الوحدات الموجودة( Reuters,03/07/2016).
وقاؿ أوباما إف إدارتو لـ تمنع قرار األمـ المتحدة األخير بشأف النشاط االستيطاني اإلسرائيمي
ألنيا شعرت أف حؿ الدولتيف ىو الخيار الوحيد لمسالـ ،وأضاؼ :إف اليدؼ مف القرار كاف ببساطة
القوؿ إف نمو المستوطنات يخمؽ واقعا عمى األرض يجعؿ حؿ الدولتيف مستحيال بشكؿ متزايد ،وأشار
أوباما في آخر أياـ حكمو إلى أف محاوالتو الستئناؼ محادثات السالـ بيف اإلسرائيمييف والفمسطينييف
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انتيت

بالفشؿ

،

وقاؿ:

إف

التوسع

االستيطاني

يضعؼ

احتماؿ

حؿ

الدولتيف.

)(Aljazeera,19/01/2017
ويدخؿ ارتفاع وتيرة االستيطاف االسرائيمي في الضفة الغربية في نطاؽ المشروع الصييوني
الرابط بيف ثالثية األرض واليجرة الييودية واالستيطاف كمرتكزات استراتيجية لبنائو ،الركيزة األولى
المتمثمة في تيويد األرض الفمسطينية تطمبت السيطرة عمى تمؾ األرض بشتى الوسائؿ ووضعت ليا
آليات منظمة ومؤسسات تنفيذية تعمؿ بدقة عبر المجازر واإلجالء القسري واالستيالء عمى األرض،
أما الركيزة الثانية فتتمثؿ في العمؿ الدؤوب لتيجير ييود العالـ إلى فمسطيف ،لكونيا العامؿ الحاسـ
لزيادة وتطور مجموع الييود في فمسطيف ،في حيف تعتمد الركيزة الثالثة عمى إقامة مستوطنات تستحوذ
عمى المياجريف الييود مف جية وتحقؽ عممية العزؿ لمقرى العربية مف جية ثانية ،ومف أجؿ ذلؾ
ىدمت السمطات اإلسرائيمية "  " 478قرية مف أصؿ  585قرية عربية وأنشأت عمى أطالليا الكثير مف
المستوطنات ،وفي إطار ىذا التوجو أصرت حكومة نتنياىو عمى أىمية النشاط االستيطاني واالستمرار
في قضـ مساحة الضفة الغربية لصالح االستمرار في بناء الجدار العازؿ ليمتيـ أكثر مف ٓ٘ %مف
الضفة الغربية و يصادر ٔ %ٛمف حجـ المياه الفمسطينية لممستوطنات فييا)السيمي.(ٕٜٓٓ ،
وتندرج السياسة االستيطانية في إطار استراتيجية معالجة مشاكؿ األمف الجارية التي ترسـ
أسموب التعامؿ لتأميف دولة إسرائيؿ في كيانيا الحالي ،وما تحتمو مف أراض عربية ومواجية مشاكميا
األمنية ،فالحقيقة الممموسة أف ديناميكية االستيطاف الييودية لـ تتوقؼ يوما ،وأف االستيطاف يسبؽ
التسوية ،بحيث عجز الجانب الفمسطيني في المفاوضات عف تعطيؿ السياسة االستيطانية التيويدية،
ولـ يحظ "خيار السالـ" العربي أو "النوايا العربية" لمتطبيع الشامؿ وال حتى ضغط الشرعية الدولية بأي
تأثير أخالقي عمى إسرائيؿ حيث تعد سياسة بناء وتوسيع المستوطنات مف العقبات األساسية أماـ
عممية السالـ ،حيث تسعى اسرائيؿ دائما إلى كسب الوقت مف خالؿ تمديد جوالت المفاوضات لتحقيؽ
االىداؼ الخفية الساعية الى االستيالء عمى أكبر مساحة مف األراضي و استخداـ االستيطاف كورقة
مساومة بيد المفاوض االسرائيمي عبر ايجاد حالة مف الغموض حوؿ الموقؼ االسرائيمي مف
االستيطاف وتأجيؿ البحث في المستوطنات إلى المراحؿ النيائية مع عدـ تقديـ تعيدات بإزالتيا والعمؿ
عمى فرض واقع اسرائيمي مادي وبشري )مركز الزيتونة لمدراسات واإلستشارات.(ٖٖ :ٕٕٓٔ ،
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ورغـ الحوافز المقدمة مف قبؿ إدارة أوباما لمحكومة اإلسرائيمية اليمينية المتمثمة في تعيدىا
برفض أي إجراء يتخذه مجمس األمف بخصوص ىذا الموضوع ،واسقاط أي دعوة إلى تأجيؿ حركة
تجميد االستيطاف مف جديد ،غير أف واشنطف استسممت أماـ التعنت اإلسرائيمي وعجزت عف إغراء
إسرائيؿ لتجميد االستيطاف مجددا واعادة تحريؾ المفاوضات )تشوميسكي ،(ٕٓٔٓ ،واذا كانت إدارة
جيمي كارتر وصفت المستوطنات بأنيا غير شرعية ،فإف إدارة أوباما تراجعت واستخدمت ليجة أخؼ
بوصفيا عامال غير مساعد وعقبة أماـ اتفاؽ سالـ ورفضت إسرائيؿ عرضيا المقترح تجاوز معضمة
وقؼ االستيطاف وانيارت المفاوضات المباشرة بعد عجز الطرفيف عف االتفاؽ عمى جدوؿ أعماؿ،
حيث يصر الفمسطينيوف عمى االتفاؽ أوال عمى الحدود ثـ األمف ،في حيف يصر اإلسرائيميوف عمى
االتفاؽ عمى األمف واالعتراؼ بإسرائيؿ دولة لمشعب الييودي والتوصؿ إلى اتفاؽ إطار أو إعالف
مبادئ عاـ قبؿ التوقيع عمى معاىدة سالـ نيائية لتفشؿ المفاوضات بعد رفض حكومة نتنياىو تمديد
تجميد البناء في المستوطنات في الضفة الغربية رغـ المساعي العربية والفمسطينية إلى تمديده إلى مدة
شير والترحيب األمريكي ببياف الجامعة العربية الصادر يوـ  8تشريف األوؿ/أكتوبر  ، 2010وأطمؽ
الخبراء عمى حكومة نتنياىو إسـ "حكومة االستيطاف" ،وبدا ىذا واضحا حيف طبؽ نتنياىو ىذا المسمى
واقعا عمى األرض مف خالؿ فرض أوسع لعمميات االستيطاف حتى في الفترة التي ادعى فييا تجميده
لالستيطاف حيث شيدت تضاعفا في البناء االستيطاني بمصادقة حكومتو عمى بناء  1680وحدة
استيطانية بالضفة الغربية والقدس ،كما صادقت حكومتو خالؿ األشير األولى مف عاـ  2011عمى
بناء  5600وحدة واف ما يأكد أنيا حكومة استيطاف ىو قياميا بتوزيع المئات مف إخطارات اليدـ
لمفمسطينييف وخاصة بمنطقة األغوار والمناطؽ المصنفة "ج" بيدؼ اخالءىا مف سكانيا الفمسطينييف
)دغمس.(ٕٓٔٔ ،
كما تشير احصائيات معيد األبحاث التطبيقية -القدس "أريج" ،إلى أف إسرائيؿ قامت خالؿ
فترة تجميد االستيطاف المزعومة والتي بدأت في ٕ٘تشريف الثاني/نوفمبر ٕٜٓٓواستمرت لمدة 10
أشير ببناء  1819بناية في الضفة الغربية بما في ذلؾ مدينة القدس تشمؿ  7276وحدة سكنية تـ
بناؤىا عمى مساحة  902ألؼ متر مربع إلى جانب  1433مف البيوت المتنقمة قوافؿ .غير أف اإلدارة
األمريكية عجزت عف التأثير عمى األمور بشكؿ إيجابي وتعثرت جيودىا أماـ التعنت اإلسرائيمي
واستراتيجيتيا التفاوضية )مركز الزيتونة لمدراسات واالستشارات.(ٗٔ :ٕٕٓٔ ،
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ثانيا :االنفراد األمريكي بالوساطة
العالـ الواليات المتحدة عمى ّأنيا الجية الفاعمة الوحيدة القادرة عمى إبراـ
طواؿ عقود اعتبر
ُ
صح ذلؾ عمى الرغـ مف الصالت الوثيقة الفريدة التي
اتفاقية سالـ بيف اإلسرائيمييف والفمسطينييف .وقد ّ
تربط الواليات المتحدة بإسرائيؿ والنفوذ اليائؿ لموبي الداعـ إلسرائيؿ عمى صانعي الق اررات األمريكييف،
سيما عمى الكونغرس .فقد قاؿ آروف ديفيد ميمر ،المفاوض المخضرـ في عممية السالـ“ :قد ال
وال ّ

أف ىذا االقتراح
فعاالً” .غير ّ
تكوف الواليات المتحدة وسيطاً صادقاً لكف بإمكانيا أف تكوف وسيطاً ّ

بأولوية كبيرة لدى الواليات المتحدة،
أف إنياء الصراع اإلسرائيمي الفمسطيني يحظى في الواقع
ّ
افترض ّ
عدة إدارات).الجندي.(ٕٓٔٛ،
ىذا إف لـ تعتبره مصمحةَ “حيوية” مف مصالح األمف القومي كما ّادعت ّ
وقد شكمت المعارضة اإلقميمية و الدولية لالنفراد األمريكي بالوساطة عقبة في وجو مساعي
إدارة أوباما لتحريؾ عممية السالـ ألف عممية السالـ في جوىرىا ىي ابتكار أمريكي ،مما يؤدي إلى
التأكيد عمى عدـ نجاعة ىذا البديؿ مف األساس فالواليات المتحدة حولت التسوية إلى "عممية" تسير
وفؽ اإليقاعات التي تتالءـ مع الشروط اإلسرائيمية وتأثرت بطموحاتيا التوسعية والمؤجمة لمحؿ النيائي
مع اعتماد منيج "إدارة الصراع "بدال مف منيج" حؿ الصراع "والحرص عمى عدـ منح دور إقميمي
لمدوؿ العربية ،ألف مصمحة إسرائيؿ تقتضي تسوية القضية الفمسطينية والدوؿ العربية في أضعؼ
حاالتيا )بمعيد.(ٕٓٚ :ٕٕٓٔ ،
وتعاممت إدارة أوباما مع القضية الفمسطينية وفقا لمتقاليد السياسية األمريكية التي تعتبر أف
إسرائيؿ" قضية داخمية "أمريكية بفعؿ ىيمنة الموبي الصييوني عمى عممية صنع القرار األمريكي مما
جعؿ الدارسيف يقروف بأف السياسة اإلسرائيمية ىي التي تقود السياسة األمريكية في منطقة الشرؽ
األوسط )مركز الزيتونة لمدراسات واالستشارات.(ٔٛ :ٕٓٔٓ ،
لقد عجزت إدارة أوباما عف فرض حموؿ عممية لمقضية الفمسطينية ،عمى حكومة نتنياىو
بإعالنيا في ٕٓٔٓ عف إيقاؼ جيودىا إلقناع إسرائيؿ بالموافقة عمى تجميد االستيطاف بالضفة
الغربية والقدس ،استجابة لمضغوط المزدوجة مف الحكومة اإلسرائيمية والموبي الصييوني في الواليات
المتحدة ،ليعمؽ ذلؾ مف امتعاض دولي مف االنفراد األمريكي بالوساطة لحؿ القضية الفمسطينية ،
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ويعمؽ مف اإلجماع بأف واشنطف ليست وسيطا نزييا قاد ار عمى صياغة توافقات متوازنة وفرض أجندة
لممفاوضات تفضي الى نتائج)شربؿ(ٕٓٔٓ،
وتتجسد العقبة الرئيسية في عممية السالـ نفسيا ،والمشكؿ في جوىره يتمثؿ في الراعي
األمريكي نفسو ،فاالرتباؾ الذي تشيده عممية التسوية سببو فشؿ اإلدارات األمريكية المتعاقبة وليس
التعنت اإلسرائيمي وحده ،أو التطرؼ اإلسالمي كما يزعـ البعض ،أو االنقساـ الفمسطيني واىتراء
الوضع العربي ،ألف اليدؼ األساسي مف المقاربة التدريجية لعممية السالـ ،ىو استمرار الرعاية
األمريكية إلى ماال نياية ضمانا لتفاقـ التوسع االستيطاني والتيويد )شفيؽ.(ٕٓٔٓ ،
ِّ
المتحيزة لممفاوضات اإلسرائيمية-الفمسطينية مف قبؿ إدارة أوباما أدت إلى فشميما
إف الوساطة
 ،فإف الحماية التي منحتيا الواليات المتحدة إلسرائيؿ في األمـ المتحدة كفمت اإلفالت مف العقاب عمى
انتياكاتيا المستمرة لق اررات األمـ المتحدة والقانوف الدولي  ،وأحبطت الجيود الفمسطينية إلعادة توحيد
القضية الدولية( RUEBNER,2016,56).
وعمى الرغـ مف اإلجماع عمى الدور الحاسـ الذي يمكف لمواليات المتحدة أف تؤديو في الدفع
نحو تسوية مرحمية او نيائية لمصراع الفمسطيني-اإلسرائيمي ،إال أف ىناؾ إجماعاً مماثالً عمى العجز
الذي تبديو واشنطف إزاء الموضوع مما يفرض ضرورة البحث عف بدائؿ وادعاء أطراؼ بالقدرة عمى
ممارسة أنجع ليذا الدور ،خاصة في ظؿ ما أصاب إدارة أوباما مف تراجع في موازيف القوى العالمية
واإلقميمية ،ومعاناتيا مف أزمة مالية وتوالي حاالت اإلخفاؽ في مشاريع التسوية التي حمميا ميتشؿ
وجمود المفاوضات في تشريف األوؿ/أكتوبر ٕٓٔٓ )شفيؽ .(ٕٓٔٓ ،وقد أدت ىذه العراقيؿ التي
واجيتيا إدارة أوباما في الشرؽ األوسط إلى إعادة التفكير في ما يمكف توقعو حقيقة مف واشنطف في
السنوات المقبمة بالنسبة إلى حؿ الصراع الفمسطيني -اإلسرائيمي والى ميؿ كؿ مف االتحاد األوروبي
وروسيا إلى التصدي لالحتكار األمريكي لعممية السالـ ،احتكا ار أثبت عدـ جدواه )سيؿ.(ٕٓٔٓ ،
مؤتمر لفصائؿ المعارضة
ًا
لكف برزت التحركات الدبموماسية الروسية  ،وذلؾ باحتضانيا

الفمسطينية ،واقتراحيا عقد مؤتمر دولي في موسكو يضع الركائز األساسية إلعادة إطالؽ المفاوضات

المتعددة األطراؼ بإشراؾ العبيف إقميمييف عمي غرار تركيا وايراف في ظؿ انسداد المسار الثنائي
الفمسطيني – اإلسرائيمي مع اقتراح توسيع المجنة الرباعية الدولية لتصبح سداسية مف خالؿ إدخاؿ
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الصيف واليند إلييا واستبداؿ ممثميا توني بمير بشخصية روسية ،والتفكير في إنشاء نظاـ أمني إقميمي
في الشرؽ األوسط يستطيع توفير األمف لمجميع )حسيف وحمدي.(ٕٓٔٚ ،
وترى روسيا عدـ االكتفاء بالوسيط األمريكي الذي أثبت أف فاعميتو متغيرة بحسب تغيرات
السياسة األمريكية الداخمية ،واقناع األطراؼ المختمفة بتغيير بنود التفاوض بحيث يتـ االنتياء مف
نظرية ربط االتفاقات الجزئية باالتفاقات الكمية ،فكؿ جزء يتـ االتفاؽ عميو يدخؿ حيز التنفيذ خاصةً
في مجاؿ األمف وتبادؿ األراضي مع إمكانية إطالؽ مسارات موازية أو متعددة لمتفاوض )شربؿ،
ٕٓٔٓ(.
وفي الواقع يمكف إرجاع الموقؼ الروسي المطالب بوقؼ االحتكار األمريكي في الوساطة في
ممؼ الصراع ،بصفة أساسية إلى المرونة الممحوظة التي أبدتيا إدارة أوباما تجاه قوى دولية واقميمية
عديدة عمي ارسيا روسيا التي تممؾ أو ارقًا كثيرة في تسوية ممفات وخالفات عديدة ،تمؾ المرونة التي
تـ فيميا عمي أنيا تعبير عف تراجع كبير في الدور االمريكي في المنطقة ،أغرى دوالً أخرى كروسيا
لمتدخؿ مف أجؿ مؿء الفراغ األمريكي )سيؿ.(ٕٓٔٓ ،
كما كاف ثمة بوادر تشير إلى امتعاض أوروبي مف االنفراد األمريكي بالوساطة في عممية
السالـ ،برزت مف خالؿ غياب وزيرة خارجية االتحاد األوروبي كاتريف أشتوف عف حضور قمة إطالؽ
المفاوضات المباشرة في واشنطف يوـ ٕ أيموؿ/سبتمبر ٕٓٔٓ ،وبررت أشتوف غيابيا بانزعاجيا مف
الترتيبات األمريكية لقمة إطالؽ المفاوضات الثنائية وتفضيميا المشاركة في المحادثات الثنائية مع
الصيف عمي التواجد في الصؼ الثاني في حديقة البيت األبيض )دياب.(ٕٔٓ :ٕٓٔٔ ،
وتعود إرىاصات االمتعاض األوربي لالنفراد األمريكي بالوساطة في عممية السالـ ،إلى
معارضة التيميش األمريكي لمدور األوربي في مؤتمر مدريد لمسالـ سنة ٔ ،ٜٜٔعندما نجحت أوربا
في إيجاد صيغة تمثمت في مسار برشمونة الذي اسفر عف توقيع اتفاقيات شراكة مع إسرائيؿ ،لتثبت
أوربا قدرتيا عمي جمع اطراؼ الصراع العربي اإلسرائيمي في مؤتمر إقميمي واحد دوف استخداـ
دبموماسية القوة التي تكثر الواليات المتحدة مف استخداميا )شفيؽ أ.(ٕٓٔٓ ،
وما يدفع االتحاد األوربي وخاصة فرنسا إلى اتخاذ تمؾ المواقؼ ىو إدراكيا باف تعثر مسار
التسوية في الشرؽ األوسط يؤثر سمباً عمي المصالح األوربية ،إال أنو وبالرغـ مف ذلؾ عمؿ الطرفاف
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األمريكي واإلسرائيمي عمي تحجيـ الدور األوربي ،وقصره عمي الدور الخدمي ،مف دعـ اقتصادي
لمسمطة الفمسطينية أو مف خالؿ المشاركة بقوات أمنية لممساعدة عمي تطبيؽ االتفاقيات )مركز الزيتونة
لمدراسات واالستشارات.(ٗٛ :ٕٓٔٓ ،
وبالرغـ مف افتقار السياسات األوربية لدرجة مف االستقاللية التقميدية عف السياسات األمريكية،
سعيا أوربيًّا لمعب دور قوي واشعار األمريكييف أنيـ ليسوا الالعبيف الوحيديف ،إذ
إال أننا نمحظ كؿ فترة ً

سبؽ وحدد الرئيس الفرنسي جاؾ شيراؾ في جولتو الشرؽ أوسطية في تشريف األوؿ/أكتوبرٜٜٔٙ

طموحات فرنسا واالتحاد األوربي في المنطقة وركز في خطابو في سوريا عمي ثالث نقاط ميمة ىي:
استحالة تحقيؽ السالـ مف دوف انسحاب “إسرائيؿ” مف األراضي المحتمة بما في ذلؾ شرقي القدس
والجوالف ،والعمؿ عمي إقامة دولة فمسطينية ،ووجود شراكة أوربية في رعاية مسار السالـ مع الواليات
المتحدة ،وىي نقاط تكاد تقترب مف تمؾ التي طرحتيا المبادرة الفرنسية وتعترض عمييا إسرائيؿ
األف)شفيؽ أ .(ٕٓٔٓ ،لذا لـ يقتصر دور األطراؼ الخارجية عمي القوى الدولية وحسب ،بؿ حرصت
الدوؿ اإلقميمية خاصة إيراف وتركيا عمى أف يكوف ليما دور في مستقبؿ حؿ الصراع العربي
اإلسرائيمي ،حيث أسيمت موازيف القوى ونظاـ الحمفاء والمصالح المتبادلة والتدخؿ الدولي في المنطقة
بشكؿ غير مسبوؽ في زيادة فرص الدوؿ غير العربية اإلقميمية في فرض نفوذىا ،إذ تحرص إيراف
عمى أف تمعب دو ار في القضية الفمسطينية خدمة لمصالحيا ومشاريعيا في المنطقة )المعشر،
ٕٓٔٓ(.
وبدورىا تسعى تركيا إلى لعب دور فاعؿ عمي المستوييف اإلقميمي والعالمي ،مف خالؿ تعزيز
البعديف العربي واإلسالمي ،إذ اكد أردوغاف خالؿ لقائو المبعوث األمريكي إلى الشرؽ األوسط” جورج
ميتشؿ” عمى أف أي اتفاؽ سالـ غير ممكف دوف إشراؾ حركة حماس كطرؼ أساسي في المعادلة،
مؤكدا عمى أف أي حؿ لمصراع العربي اإلسرائيمي إنما يقوـ عمي منع بناء مستوطنات جديدة ،وتشجيع
ً
الوحدة الفمسطينية ،وعدـ ترؾ الميمة لألمريكييف فقط في الوساطة ،وضرورة تكثيؼ الجيود إلقامة

الدولة الفمسطينية )تقرير معمومات .(ٖٗ :ٕٓٔٓ ،ٔٚ
وباإلضافة إلى تركيا وايراف برزت المعارضة الدولية لالنفراد األمريكي بالوساطة في القضية
الفمسطينية وعممية السالـ والشعور بعدـ جدوى المفاوضات مف خالؿ تنامي االعتراؼ الدولي بالدولة
الفمسطينية ضمف حدود حزيراف/يونيو ،ٜٔٙٚحيث شكمت اعترافات دوؿ أمريكا الالتينية وعمي رأسيا
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الب ارزيؿ واألرجنتيف زخما دوليا وسياسيا ضاغطا عمي إسرائيؿ والواليات المتحدة )موسى،(ٕٓٔٓ ،إال
أنو وكالعادة تصطدـ تمؾ المواقؼ بالموقؼ األمريكي الرافض إلعالف الدولة الفمسطينية مف جانب
واحد ،واستخداـ حؽ النقض في مجمس األمف ضد أي تحرؾ دولي في ىذا االتجاه ،بزعـ أف الذىاب
إلى األمـ المتحدة يضر بعممية السالـ ،وأف القرار الفمسطيني ييدؼ إلى عزؿ إسرائيؿ ونزع الشرعية
عنيا ،وأ ف طمب االعتراؼ بفمسطيف عضوا في األمـ المتحدة لف يؤدي إلى إقامة دولة فمسطينية
مستقمة ،وأ ف الطريؽ الوحيد إلنشاء دولة فمسطينية ىو المفاوضات المباشرة مع إسرائيؿ ،وىي وجية
النظر نفسيا التي تنادي بيا الحكومة اإلسرائيمية بقيادة نتنياىو )حسيف وحمدي.(ٕٓٔٚ ،
ثالثا :ييودية الدولة
تردد في االعواـ االخيرة مطالبات اسرائيمية باعتراؼ الفمسطينييف بإسرائيؿ كدولة ييودية ،وصوال
الى تضمينيا كشرط رئيسي في المفاوضات الحالية بيف السمطة الفمسطينية واسرائيؿ  ،حيث باتت
العبارة منذ عاـ ٕٕٓٓ مطمباً حاض اًر في جمسات التفاوض الفمسطينية اإلسرائيمية وفي المؤتمرات ،وفي
الخطاب األميركي الرسمي الذي تبناىا تودداً لالحتالؿ وتبديداً لمخاوفو ،وصوالً إلى خطابو األممي،
حيث توالى إيرادىا في خطابات الرئيس باراؾ أوباما أماـ اجتماعات الجمعية العامة لألمـ المتحدة منذ
عاـ  ،ٕٜٓٓوصوالً إلى دورتيا التي عقدت في أيموؿ /سبتمبر ٕٕٔٓ حينما خصص فقرة واحدة فقط
في خطابو لمصراع العربي اإلسرائيمي ،فتحدث عف "دولة ييودية آمنة ودولة فمسطينية مستقمة ومزدىرة
مف خالؿ اتفاؽ عادؿ بيف الطرفيف" ،دوف أف يعترض أحد عمى ذلؾ).سعد الديف(ٕٕٓٔ،
اشترط رئيس الوزراء اإلسرائيمي بنياميف نتنياىو قبولو النطالقة أية مفاوضات مع الفمسطينييف
قبوليـ االعتراؼ بفكرة ييودية دولة إسرائيؿ ،و أصبحت مقولة الدولة الييودية بصورة غير مسبوقة وال
معيودة قاسما مشتركا بيف مختمؼ التيارات والكتؿ واألحزاب واالتجاىات السياسية واالجتماعية والثقافية
في إسرائيؿ ،وتسعى إسرائيؿ مف وراء ذلؾ إلى فرض ييودية الدولة عمى األرض واخراج الفكرة إلى
حيز الوجود العممي ،والالفت أف مصطمح ييودية الدولة اإلسرائيمية برز إلى األماـ في السنوات
األخيرة بوتيرة متسارعة ،وذلؾ رغـ أنو ليس حديث العيد ،بؿ ظير في أدبيات المؤتمر الصييوني
األوؿ الذي أنيى أعمالو نياية آب/أغسطس  ٜٔٛٚفي مدينة بازؿ السويسرية).السيمي(ٕٖٓٔ،
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كاف نتنياىو أوؿ رئيس وزراء إلسرائيؿ يعترؼ مف بمده كدولة ييودية شرط لمسالـ و كاف رد
الرئيس الفمسطيني أف الفمسطينييف يطالبوف بشيء لـ يطالب بو البمداف العربية التي وقعت في السابؽ
معاىدات سالـ مع إسرائيؿ ،وقاؿ نتنياىو :إنو سيسعى لمحصوؿ عمى قانوف جديد يعمف إسرائيؿ دولة
ييودية ،وأضاؼ في خطاب ألقاه في تؿ أبيب" :إنني سأروج لقانوف أساسي يحدد إسرائيؿ كدولة قومية
لمشعب الييودي"  ،مشي اًر إلى رفض الفمسطينييف لمطالبتو باالعتراؼ بإسرائيؿ عمى ىذا النحو في
المفاوضات التي تدعميا الواليات المتحدة ،ويخشى الفمسطينيوف أف تؤدي ىذه التسمية إلى التمييز
ضد األقمية العربية الكبيرة في إسرائيؿ التي تشكؿ خمس سكانيا  ،وتنفي أي حؽ في عودة الالجئيف
الفمسطينييف الى ديارىـ )(Heller,2014
أكدت أوريت غاليمي تسوكر ،مستشارة اإلعالـ السياسي السابقة لرئيس الحكومة اإلسرائيمية،
بنياميف نتنياىو  ،عمى أف نتنياىو وضع أماـ الفمسطينييف شرط االعتراؼ بإسرائيؿ عمى أنيا "دولة
ييودية" مف أجؿ إفشاؿ المفاوضات  ،وأضافت في مقابمة أجرتيا معيا صحيفة "يديعوت أحرونوت" ،
إف شرط االعتراؼ بييودية الدولة الذي وضعو نتنياىو في بداية المفاوضات مع الفمسطينييف ،كانت
غايتو قيادة االتصاالت )المفاوضات( إلى ال مكاف ،و كاف يعمـ أف الرئيس الفمسطيني محمود عباس
لف يتمكف مف بدء مفاوضات مع شرط كيذا ،و بوضعو ىذا الشرط السياسي ،أعفى نتنياىو نفسو مف
أف يواجو خالؿ أشير المفاوضات الخطوط السياسية التي كاف يتعيف عميو طرحيا في مجاالت الحدود
والمستوطنات والقدس .وكاف يعمـ أيضا أف وزيرة القضاء ورئيسة طاقـ المفاوضات تسيبي ليفني لف
تتمكف مف المعارضة ،ألنيا ىي أيضا وضعت ذلؾ كشرط في الماضي)سما االخبارية(ٕٓٔٗ،
وكاف الرد الفمسطيني  ،الرفض المطمؽ لمطمب االسرائيمي باالعتراؼ بييودية إسرائيؿ ،حيث
أكدت حناف عشراوي عضو المجنة التنفيذية لمنظمة التحرير أف ييودية الدولة مسمى يمغي الطرؼ
اآلخر ،وايجاد رواية تنفي الوجود الفمسطيني والحؽ الفمسطيني واالستم اررية عمى أرض فمسطيف
التاريخية  ،ويمثؿ تشريعا لمعنصرية وأف اي ييودي في العالـ لو الحؽ بالعودة الى فمسطيف وال يحؽ
الحد غيرىـ بالسكف فييا ،مؤكدة اف مثؿ ىذا االعتراؼ يمغي قضية الالجئيف بالعودة الى ديارىـ  ،كما
يمغي مسؤولية االحتالؿ االسرائيمي عف الجريمة والمأساة لالجئيف الفمسطينييف وتشريدىـ).وكالة
معا(ٕٓٔٗ،
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مف جيتو ،ينفي أستاذ القانوف الدولي ورئيس الييئة اإلسالمية المسيحية  ،حنا عيسى ،وجود
دوؿ عمى أسس دينية في القانوف الدولي والنظـ العصرية ،موضحاً أف القانوف الدولي ألغى المفاىيـ
القديمة ليحؿ مكانيا دولة المواطنة والديمقراطية ،ورأى في اإلصرار اإلسرائيمي محاولة النتزاع الحؽ
العربي الشرعي في فمسطيف التاريخية" ،وكأف الجغرافيا تعود لمحقبة الييودية خالؿ ألؼ سنة قبؿ
الميالد" ،وفي المقابؿ إنكار حقوؽ المسمميف والمسيحييف فييا ،ويتابع الخبير القانوني في حديثو
لمجزيرة نت أف نظاـ إسرائيؿ في قرار التقسيـ نظاـ ييودي ،والصبغة الييودية موجودة فيو" ،لكف
اإلصرار عمى المطمب ينطوي عمى نية لطرد المواطنيف الفمسطينييف المتواجديف في أراضي  ٗٛمف
جية ،وشطب حؽ عودة الالجئيف لديارىـ مف جية ثانية" ،وأضاؼ أف تحقيؽ المطمب اإلسرائيمي يعني
أيضاً عدـ التزاـ إسرائيؿ بالمسؤولية القانونية والمالية عف ىجرة ٓ٘ ٚألؼ مواطف وتدمير أكثر مف
ٖٓ٘ قرية ومدينة عاـ  ،ٜٔٗٛمحذ اًر مف مساعي أميركية واسرائيمية لتوطيف ىؤالء في الدوؿ العربية
وعمى نفقة ىذه الدوؿ).الجزيرة نت(ٕٓٔٗ،
إف طرح قادة اسرائيؿ إلعادة احياء فكرة ييودية الدولة؛ يبدو أنو أمر غير قابؿ لمتطبيؽ
العممي؛ ألف نسبة الفمسطينييف في إسرائيؿ تزيد عمى ٕٓ بالمائة مف إجمالي السكاف  ،ويمكف القوؿ
إنو في حاؿ إعالف "ييودية الدولة" فسوؼ يترتب عمى ذلؾ منح إسرائيؿ ترخيصا وحقا في طرد
الفمسطينييف المواطنيف في إسرائيؿ  ،أو اعتبارىـ غرباء يحمموف تراخيص إقامة يمكف إلغاؤىا في أي
وقت ،لذلؾ فاف خطر االعتراؼ بييودية الدولة يعني في التحميؿ االخير  ،اعتبار نضاؿ الفمسطينييف
منذ مطمع القرف الفائت وحتى يومنا ىذا ال قيمة لو ،وأف الفمسطينييف كانوا مجرد إرىابييف حاربوا
الييود الغتصاب حؽ ىو مف حقوؽ اآلخريف  ،وبالتالي يصيح الييود ىـ سكاف فمسطيف األصميوف،
والعرب ىـ دخالء الذيف كاف ىدفيـ اغتصاب حقيـ).أبو نحؿ(ٖٕٗ،ٕٓٔٔ،
رابعا :المصالحة الفمسطينية
شيدت إدارة أوباما عدة اتفاقيات لممصالحة الفمسطينية كاف أىميا عامي ٕٔٔٓ و ٕٗٔٓ
برعاية مصرية ،وردا عمى اتفاؽ القاىرة عاـٕٔٔٓ قاؿ الرئيس أوباما :إف ما أعمف مف اتفاؽ بيف فتح
وحماس يثير تساؤالت أساسية ومشروعة بالنسبة إلسرائيؿ ،وأضاؼ قائال :كيؼ يمكف لممرء أف
يتفاوض مع طرؼ أظير أنو غير مستعد لالعتراؼ بحقؾ في البقاء.
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وجدت إسرائيؿ حجة جديدة لمتيرب مف استحقاؽ المفاوضات ،حيث ألغت إسرائيؿ عمى الفور
الجولة التالية مف المحادثات ردا عمى اتفاؽ المصالحة بيف فتح وحماس في أبريؿ ٕٗٔٓ ،وقاؿ رئيس
الوزراء اإلسرائيمي نتنياىو في ٕٕنيساف/أبريؿ ٕٗٔٓ في تصريحات لمصحفييف ،ىؿ يريد [عباس]
السالـ مع حماس أو السالـ مع إسرائيؿ؟" ،يمكف أف يكوف لديؾ واحد ولكف ليس اآلخر .آمؿ أف
يختار السالـ .حتى اآلف لـ يفعؿ ذلؾ ،ومف جانبو قاؿ وزير الخارجية اإلسرائيمي ،افيغدور ليبرماف،
إف «التوقيع عمى اتفاؽ لتشكيؿ حكومة وحدة بيف فتح وحماس ،ىو توقيع عمى نياية المفاوضات بيف
إسرائيؿ والسمطة الفمسطينية» ،وجاء رد القيادة الفمسطينية عمى لساف المتحدث باسـ الرئيس نبيؿ أبو
ردينة ،حيث قاؿ :إف الوحدة الفمسطينية مسألة داخمية ،وأضاؼ إف الرئيس عباس يختار السالـ
ووحدة الشعب الفمسطيني ،واف خيار توحيد الشعب الفمسطيني يفرض السالـ  ،وال يوجد تناقض عمى
اإلطالؽ بيف المصالحة والمفاوضات(Ynetnews,2014) .
أما الموقؼ األمريكي مف اتفاؽ المصالحة  ،كاف مشابيا لمموقؼ اإلسرائيمي ،حيث اشترطت
اإلدارة األمريكية عمى أي حكومة فمسطينية بنبذ العنؼ وتنفيذ شروط الرباعية .وقاؿ مسؤوؿ بارز في
إدارة أوباما لقناة الجزيرة" :لقد كنا واضحيف بشأف المبادئ التي يجب أف توجو الحكومة الفمسطينية لكي
تمعب دو ار بناء في تحقيؽ السالـ ،وبناء دولة فمسطينية مستقمة .يجب عمى أي حكومة فمسطينية أف
تمتزـ بشكؿ واضح بالالعنؼ ،واالعتراؼ بدولة إسرائيؿ ،وقبوؿ االتفاقات وااللتزامات السابقة بيف
الطرفيف).( Aljazeera America,2014
نستخمص مف ذلؾ أف إدارة أوباما بذلت جيدا الستئناؼ المفاوضات بيف الفمسطينييف
واإلسرائيمييف ،وكاف ليا موقفا واضحا برفض التوسع االستيطاني  ،لكف كاف مصير الجيود خالؿ
السنوات الثمانية ىو الفشؿ ،وذلؾ بسبب التعنت اإلسرائيمي ورفض تجميد االستيطاف  ،إضافة إلى
االنفراد األمريكي في التوسط بيف طرفي الصراع  ،والحجج اإلسرائيمية بعدـ قبوؿ الفمسطينييف بيودية
الدولة ،وقياـ السمطة بعقد اتفاقات مصالحة مع حركة حماس ،وفي نفس الوقت لـ تستغؿ إدارة أوباما
حاجة إسرائيؿ العسكرية واالقتصادية لمواليات المتحدة ،وعمى العكس تماما استمرت إسرائيؿ بالدعـ
العسكري  ،وزادت الدعـ المالي عمى الرغـ مف رفض المطالب األمريكية الستحقاؽ عممية التسوية ،
لكف عزاء إدارة أوباما أف ىذا الفشؿ ىو سمة جميع اإلدارات األمريكية السابقة.
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الفصل السادس
العالقات األمريكية اإلسرائيمية في عيد الرئيس أوباما وأثرىا عمى السياسة اإلسرائيمية
المبحث األول :العالقات االمريكية اإلسرائيمية واثرىا عمى السياسة اإلسرائيمية تجاه المفاوضات

المبحث الثاني :العالقات األمريكية اإلسرائيمية وأثرىا عمى السياسة اإلسرائيمية تجاه مدينة القدس

المبحث الثالث :العالقات األمريكية اإلسرائيمية وأثرىا عمى الساسة اإلسرائيمية تجاه قضية الالجئيف.

المبحث الرابع :العالقات األمريكية اإلسرائيمية وأثرىا عمى السياسة اإلسرائيمية تجاه االستيطاف.
المبحث الخامس :تطور العالقات األمريكية اإلسرائيمية بعد إدارة أوباما.
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الفصل السادس
العالقات األمريكية اإلسرائيمية في عيد الرئيس أوباما وأثرىا عمى السياسة اإلسرائيمية
مقدمة:
سعى الرئيس أوباما منذ بداية عيده إلى إعطاء األولوية لحؿ الصراع العربي اإلسرائيمي حماية
لممصالح األمريكية في المنطقة ،وتحسبا لصورة الواليات المتحدة في العالـ العربي ،لذلؾ عمؿ عمى
تحريؾ عممية السالـ عمى المسار الفمسطيني-االسرائيمي بتعييف السيناتور جورج ميتشؿ مبعوثا خاصا
لمسالـ في الشرؽ األوسط ،وركزت إدارة أوباما جيودىا لمتوصؿ إلى اتفاؽ نيائي بيف الطرفيف
بناء عمى تصور "حؿ لمدولتيف" بإقامة الدولة الفمسطينية المستقمة إلى جانب
الفمسطيني واإلسرائيميً ،

إسرائيؿ وعاصمتيا القدس الشرقية ،مع الحفاظ عمى أمف إسرائيؿ الذي يعد إلزاما أمريكيا في جميع
اإلدارات األمريكية المتعاقبة ،ولـ تشذ إدارة أوباما عمى ىذه القاعدة ،إضافة إلى حفاظيا عمى تصور
استدراج الدوؿ العربية إلى التطبيع مع إسرائيؿ باعترافيـ بوجودىا بالمنطقة واقامة عالقات سياسية
واقتصادية معيا)حمودة.(٘ٔ :ٕٓٔٚ ،
وأكد أوباما التزامو بالتوصؿ إلى تسوية سممية ،تاركا كؿ ما يحيط بيا غامضاً باستثناء أمر
واحد محدد ىو "مبادرة السالـ العربية" ،حيث قاؿ أوباما " إنيا تتضمف عناصر بناءة يمكف أف تساعد
في دفع ىذه الجيود ،وأضاؼ اآلف ىو الوقت المناسب لمدوؿ العربية لمعمؿ بما أعمنت في المبادرة
لدعـ الفمسطينييف في ظؿ قيادة الرئيس عباس  ،واتخاذ خطوات نحو تطبيع العالقات مع إسرائيؿ،
والوقوؼ في وجو التطرؼ الذي ييددنا جميعا )تشومسكي.(ٕٕٓٔ ،
فالرغبة األمريكية في تحريؾ عممية السالـ وتحسيف صورتيا المشوىة ،بسبب سياسة الحرب
عمي اإلرىاب" المتبعة مف قبؿ اإلدارة السابقة والتي استيدفت العالـ العربي واإلسالمي بالخصوص،
تدفع بإدارة أوباما إلي اتخاذ إجراءات مستعجمة ،وتكثيؼ المساعي إلقناع الطرفيف الفمسطيني
واإلسرائيمي ،باستئناؼ المفاوضات لموصوؿ إلي اتفاؽ نيائي يحقؽ السالـ واألمف بينيما )القرـ،
ٕٗٔٓ.(ٕٗ :
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المبحث األول
العالقات األمريكية اإلسرائيمية وأثرىا عمى السياسة اإلسرائيمية تجاه المفاوضات
مستمدا إلى حد كبير مف نفس قواعد
كاف نيج إدارة أوباما تجاه الصراع اإلسرائيمي الفمسطيني
ً

المعبة التي اتبعتيا اإلدارات األمريكية السابقة ،حيث رتبت الواليات المتحدة مرتيف مفاوضات
دبموماسية رفيعة المستوى بيدؼ التوصؿ إلى اتفاؽ عمى دولتيف  ،إسرائيؿ وفمسطيف ،وفي كمتا
الحالتيف لـ تقترب الجيود مف تحقيؽ حؿ الدولتيف ،وكاف أوباما  ،مثؿ معظـ أسالفو  ،لـ يكف ميتماً
باتخاذ نيج مختمؼ الستخداـ النفوذ األمريكي لمحاولة إجبار إسرائيؿ عمى تقديـ تنازالت كبيرة ، .وفي
أيار /مايو ٕٔٔٓ  ،قاؿ الرئيس االمريكي" :يجب أف تقوـ حدود إسرائيؿ وفمسطيف عمى أساس خطوط
عاـ  ٜٔٙٚبمبادالت متفؽ عمييا  ،بحيث يتـ إنشاء حدود آمنة ومعترؼ بيا لكمتا الدولتيف" .لقد كاف
القادة اإلسرائيميوف مستاءيف .وقاؿ نتنياىو إف إسرائيؿ لف تتابع "السالـ القائـ عمى األوىاـ" .كما أف
التوتر

بيف

أوباما

ونتنياىو

غذى

االنقسامات

داخؿ

المؤسسة

الييودية

األمريكية.

)(PRESSMAN,2016
رأى أوباما أف التغيير يجب أف يبدأ أوالً بالمشاركة الفورية والمباشرة في دفع عممية التفاوض
إلي األماـ ،وتقديـ الدعـ الالزـ لمطرفيف الفمسطيني واإلسرائيمي لتذليؿ العقبات التي ستوجييما ،وتوفير
الظروؼ المالئمة عربياً ودولياً لتأميف فرص نجاح ىذه المفاوضات .وعميو بدأت وعوده االنتخابية
تأخذ طريقيا إلي التنفيذ بتعييف جورج ميتشؿ كشخصية ليا مكانتيا ،وذات سمعة واسعة في حؿ
الصراعات ،كمبعوث لمسالـ في الشرؽ األوسط ،وىو المعروؼ بخبرتو ونجاحو في إحالؿ السالـ في
ايرلندا ،والمتمتع بالتصميـ والصبر ونوع مف التوازف ،ويحظى بقبوؿ إلي حد كبير مف طرفي الصراع
).(Cordesman, 2009: 98
إف جميع األطياؼ اإلسرائيمية بمختمؼ ألوانيا متفقة عمى أنو لف تكوف ىناؾ دولة فمسطينية
ذات سيادة عمى حدود الرابع مف حزيراف/يونيو  ، ٜٔٙٚوانما ىناؾ إمكانية لمنح الفمسطينييف مناطؽ
حكـ ذاتي عمى بعض األراضي التي ربما يتـ تسميتيا بدولة مع اإلجماع أف ىذه الدولة يجب أف تكوف
منزوعة السالح ،وتشرؼ إسرائيؿ عمى حدودىا البرية والجوية واتفاقياتيا الخارجية .أما بخصوص طرح
فكرة إقامة دولة فمسطينية مؤقتة فإنو يحقؽ إلسرائيؿ ىدفيف رئيسييف :األوؿ أف إسرائيؿ ومف خالؿ ىذا
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الطرح تتفادى وتخفؼ مف الضغوط الدولية عمييا بحيث تظير أماـ المجتمع الدولي غير معارضة
لمبدأ قياـ الدولة الفمسطينية ،والثاني :أف إسرائيؿ تضمف عدـ إقامة دولة فمسطينية عمى حدود عاـ
 ، ٜٔٙٚوانما االستفادة مف ىذه القضية عف طريؽ إطالة أمد المفاوضات في سبيؿ خمؽ واقع جديد
حدودا دائمة وأبدية )بني جابر:ٕٓٔٔ ،
عمى األرض يخدـ إسرائيؿ ويجعؿ مف الحدود المؤقتة
ً
ٓٓٔ(.

أما المطمب الفمسطيني مف المفاوضات جاء في

مقاؿ لمدكتور صائب عريقات بعنواف

"الفمسطينيوف يستحقوف دعـ أوباما لالعتراؼ بدولتيـ" في

حزيراف ٕٔٔٓ بصحيفة "فايننشاؿ

تايمز" البريطانية  ،حيث أكد عريقات عمى أف الرؤية الفمسطينية لمسالـ تقوـ عمى أف تكوف القدس
عاصمة مشتركة ومفتوحة ،وأف تكوف حدود الدولة الفمسطينية معترفا بيا دولياً عمى أساس ما قبؿ
حرب  ،ٜٔٙٚمع تعديالت طفيفة فى مصمحة الفمسطينييف وبدوف فرض الشرعية عمى المستوطنات
القائمة ،أما بالنسبة لمشكمة الالجئيف فيو يرى حالً عادالً ليا عمى أساس قرار األمـ المتحدة رقـ
ٗ ،ٜٔكما جاء فى مبادرة السالـ العربية .وعمى ىذا األساس ،فإف الفمسطينييف مستعدوف لمتفاوض
،وختـ المسئوؿ الفمسطيني مقالو قائالً إنو إذا استمرت إسرائيؿ فى اختيار االستعمار بدال مف حؿ
الدولتيف ،فإف الفمسطينييف يأمموف أف تدعـ الواليات المتحدة جيودىـ السممية لالعتراؼ بحقوقيـ
الوطنية أماـ األمـ المتحدة فى سبتمبر المقبؿ( Erekat,2011).
أجرت إسرائيؿ والسمطة الفمسطينية محادثات رفيعة المستوى قصيرة في نياية التجميد الجزئي ،
الذي نظمتو وزيرة الخارجية ىيالري كمينتوف ،ولـ يعقد الرئيس الفمسطيني محمود عباس ونتنياىو سوى
ثالثة اجتماعات فقط .وكاف "المفيوـ األمني" إلسرائيؿ يشمؿ القوات اإلسرائيمية عمى طوؿ الجدار
الفاصؿ وفي وادي األردف ،ومع ذلؾ  ،كاف الفمسطينيوف منفتحيف عمى قوات الطرؼ الثالث  ،وليس
عمى القوات اإلسرائيمية  ،في دولة فمسطيف المقترحة ،والخريطة التي قدميا عباس دعت إلى فمسطيف
في ٕ ٜٝٛ.مف الضفة الغربية  ،وكذلؾ غزة(Ephron,2010) .
في ظؿ عدـ قدرة الواليات المتحدة دفع الطرفيف لمدخوؿ في عممية مفاوضات شاممة ،أرجع
الرئيس أوباما ذلؾ الفشؿ إلى طبيعة التحالفات واالنقسامات الداخمية التي يعانييا طرفا العممية
التفاوضية .وعمى أية حاؿ ،تزامف القبوؿ الفمسطيني بإجراء محادثات غير مباشرة مع إسرائيؿ في مايو
ٕٓٔٓ مع إعالف الرئيس أوباما في ٜٔأيار /مايو ٕٓٔٓ عمى ضرورة عودة مفاوضات السالـ بيف
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الفمسطينييف واسرائيؿ عمى أساس قياـ دولة فمسطينية عمى حدود عاـ ) ٜٔٙٚالدراسات الفمسطينية،
ٕٓٔٓ.(ٕٜٔ :
استجابت األطراؼ إلى الدعوات المتكررة لمشروع في عممية المفاوضات ،وبدأت مرحمة جديدة
مف المحادثات بيف الطرفيف برعاية أمريكية في ٕ أيموؿ /سبتمبر ٕٓٔٓ .لكف الفمسطينييف لـ يستمروا
في المفاوضات طويال ،وقرروا االنسحاب بعد شير واحد في ٖ تشريف األوؿ/أكتوبر ٕٓٔٓ ،وأعمنت
القيادة الفمسطينية عدـ عودة الجانب الفمسطيني إلى طاولة المفاوضات قبؿ أف تتوقؼ إسرائيؿ عف
بناء المستوطنات في الضفة الغربية والقدس )الشرؽ األوسط.(ٕٕٓٔ ،
كرر أوباما وجية نظره في أيار/مايو ٕٔٔٓ بأف محادثات السالـ المجمدة منذ وقت طويؿ
يجب اف تبدأ عمى اساس حدود عاـ  ٜٔٙٚوىو تأكيد اثار غضب الزعماء االسرائيمييف وكشؼ خالفا
بيف الحميفيف واثار مزيدا مف الشكوؾ بشأف مقترحات السالـ ،لكف كانت كممة أوباما أماـ اقوى جماعة
ضغط مؤيدة إلسرائيؿ في واشنطف خففت بعض التوترات بشأف تبني أوباما لمطمب فمسطيني قديـ
بشأف حدود الدولة الفمسطينية المستقبمية ،واكد أوباما أنو يتوقع أف يتوصؿ الجانباف في نياية األمر
التفاؽ يتضمف مبادالت لألراضي تأخذ في اعتبارىا "الواقع السكاني الجديد" ،حيث جاء ذلؾ بعد أف
حذر رئيس الوزراء االسرائيمي نتنياىو الرئيس أوباما مف السعي لمسالـ "بناء عمى أوىاـ" وأكد أف
إسرائيؿ لف تنسحب مطمقا إلى الحدود القديمة التي وصفيا بأنيا "ال يمكف الدفاع عنيا".
)(Beirutobserver,2011
بدأت والية أوباما الثانية بدعوة كال الطرفيف في خطاب ألقاه في القدس في آذار/مارس ٖٕٔٓ
لتقديـ تنازالت مف أجؿ "سالـ عادؿ"  ،يعقبو دفع قوي لممفاوضات التي يقودىا وزير خارجية أوباما
الثاني  ،جوف كيري .لكف بعد أشير مف الدبموماسية المكوكية والمفاوضات المباشرة بيف كبار
أخير في آذار/مارس ٕٗٔٓ ،ولفيـ فشؿ اإلدارة في إحراز تقدـ
المسؤوليف  ،فشمت ىذه المحادثات ًا

ممموس  ،عمينا أف ننظر إلى ما وراء أوباما نفسو ونعترؼ بأف ىناؾ قوى أقوى بكثير مف آراء الرئيس
أيضا
وحركاتو السياسية في الشرؽ األوسط  ،سواء في الداخؿ أو في الخارج ،حيث كاف أوباما مقي ً
َّدا ً

بالسياسات األمريكية الداخمية ،فكؿ شيء مصمـ لمضغط عمى إسرائيؿ رفضو الكونجرس  ،وكانت
محاوالت فريؽ أوباما السترضاء نتنياىو تستفز القادة الفمسطينيوف  ،ال سيما في مفاوضات عامي
ٖٕٔٓ ، ٕٓٔٗ-وتعززت صورة الواليات المتحدة كوسيط متحيز يخدـ مصالح إسرائيؿ في نياية
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المطاؼ ،و اخي ار أحد األشياء القميمة التي وافؽ عمييا اإلسرائيميوف والفمسطينيوف في السنوات الثماني
الماضية ىي أف باراؾ أوباما قد خذليـ ، (Norman,2016) .لكف لـ يكف ىناؾ أي مؤشر عمى أف
اإلسرائيمييف أو الفمسطينييف قد عرضوا قضايا جوىرية  -مثؿ إنياء النشاط االستيطاني اإلسرائيمي في
الضفة الغربية أو حؽ العودة لالجئيف الفمسطينييف  -التي أغرقت المفاوضات السابقة .بدال مف ذلؾ ،
ركزت ىذه الجولة مف الدبموماسية عمى الثقة بالخصوـ لمجموس في نفس الغرفةnytimes July ) .
(19, 2013
أكد الرئيس األمريكي أوباما لدى وصولو تؿ أبيب ،في آذار/مارس ٖٕٔٓ في أوؿ زيارة لو منذ
توليو السمطة  ،الصمة المتينة التي تربط الواليات المتحدة بإسرائيؿ ،واصفا إياىا بأنيا "غير قابمة
لالنفصاـ" .وقاؿ أوباما إف الواليات المتحدة فخورة بالوقوؼ إلى جانب إسرائيؿ ،باعتبارىا أقوى
حمفائيا ،وأعظـ أصدقائيا .ووصؼ رئيس الوزراء بنياميف نتناياىو ،زيارة أوباما بأنيا "تاريخية".
)(DAILY BEAST,20/03/2013
في تمؾ الزيارة ألقى أوباما خطابا )لمشعب اإلسرائيمي(  ،حيث قاؿ اضع نفسؾ في مكانيـ،
انظر إلى العالـ مف خالؿ عيونيـ ،ليس مف العدؿ أف ال ينشأ طفؿ فمسطيني في دولة خاصة بو،
يعيشوا حياتيـ كميا مع وجود جيش أجنبي يسيطر عمى تحركاتيـ ليس فقط ىؤالء الشباب بؿ والدييـ
وأجدادىـ كؿ يوـ .ليس فقط عندما يظؿ عنؼ المستوطنيف ضد الفمسطينييف بال عقاب ،ليس مف
الصواب منع الفمسطينييف مف زراعة أراضييـ ؛ أو تقييد قدرة الطالب عمى التنقؿ في جميع أنحاء
الضفة الغربية ؛ أو تيجير العائالت الفمسطينية مف منازليـ. .ال االحتالؿ وال الطرد ىو الحؿ .مثمما
بنى اإلسرائيميوف دولة في وطنيـ  ،يحؽ لمفمسطينييف أف يكونوا أح ار اًر في أرضيـ .و في ىذه األثناء ،
يجب أف يعترؼ الفمسطينيوف بأف إسرائيؿ ستكوف دولة ييودية وأف اإلسرائيمييف ليـ الحؽ في اإلصرار
عمى أمنيـ .و يجب أف يدرؾ اإلسرائيميوف أف استمرار النشاط االستيطاني يؤدي إلى نتائج عكسية
لقضية السالـ  ،وأف فمسطيف مستقمة يجب أف تكوف قابمة لمحياة ذات حدود حقيقية يجب رسميا
)(Washington Post,21/03/2013
بعد جمسات ماراثونية متعددة لعدة اسابيع  ،قاؿ وزير الخارجية جوف كيري إف كال الطرفييف
أظير "قيادة شجاعة" جعمتو "متفائالً" بشأف آفاؽ حؿ النزاع المستعصي إذا "كؿ شيء سار كما ىو
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متوقع" واضاؼ كيري في  ٔٛتموز/يوليؤٖٕٓ إف القادة اإلسرائيمييف والفمسطينييف " اسسوا لقاعدة "
الستئناؼ مفاوضات السالـ المباشرة لممرة األولى منذ ثالث سنوات  ،بعد جولة مكثفة مف دبموماسية
مكوكية تيدؼ إلى إحياء عممية السالـ في الشرؽ األوسط،،و يعتبر ىذا االتفاؽ المبدئي ىو أوؿ
نجاح تدريجي إلدارة أوباما في الجيود الرامية إلى عقد محادثات منذ أف انتيت محاولة الرئيس
لمتوصؿ إلى اتفاؽ في وقت مبكر مف فترة واليتو األولى .إذا تطورت المفاوضات إلى أبعد مما وصفو
السيد كيري بأنو "مبدئي" مف قبؿ المفاوضيف الرئيسييف ،فكاف ىذا أوؿ اجتماع مباشر لرئيس الوزراء
اإلسرائيمي بنياميف نتنياىو والرئيس الفمسطيني محمود عباس منذ أف قمب الربيع العربي السياسة في
عماف" :قرر ممثال الشعبيف اليوـ أف
جميع أنحاء الشرؽ األوسط .وقاؿ كيري مف العاصمة األردنية ّ

الطريؽ الصعب أمامنا يستحؽ السفر وأف التحديات اليائمة التي نواجييا تستحؽ التصدي ليا"" . .لقد
أدركوا بشجاعة أنو لكي يعيش اإلسرائيميوف والفمسطينيوف جنباً إلى جنب جنباً في سالـ وأمف  ،يجب
أف يبدؤوا بالجموس عمى الطاولة معاً في محادثات مباشرة" (nytimes, 19/07/ 2013 ).لكف بعد
اشير فشمت كؿ ىذه الجيود ،حيث

قاؿ رئيس السمطة الفمسطينية محمود عباس في ٕٕ

شباط/فبرايرٕٗٔٓ :إف جيود وزير الخارجية األمريكي جوف كيري لمتوصؿ إلى اتفاؽ إطار فمسطيني
إسرائيمي فشمت حتى ذلؾ التاريخ(JPOST,22/02/2014 ) .
وكاف

وزير الخارجية األمريكي

جوف كيري قد صرح أماـ الكونجرس في نيساف /أبريؿ

ٖٕٔٓ " .أف نافذة حؿ الدولتيف قد أغمقت" وأعتقد أف لدينا فترة زمنية معينة  -سنة إلى سنة
ونصؼ أخرى لنتدارؾ الوضع " .كاف تقييـ كيري حوؿ الوفاة الوشيكة لحؿ الدولتيف  ،بسبب تسارع
وتيرة استعمار إسرائيؿ لألراضي الفمسطينية في الضفة الغربية  ،والذي جمب شعو اًر بإلحاحية أخيرة
لممفاوضات التي ترأسيا والتي بدأت في وقت الحؽ مف ذلؾ العاـ،و في نيساف/أبريؿ ٕٗٔٓ  ،بدا
كيري يعترؼ أف احتماالت قياـ دولة فمسطينية ناشئة ال تكاد تذكر .وحذر مف أنو في غياب حؿ
الدولتيف " ،تقوـ دولة موحدة إما دولة فصؿ عنصري مع مواطنيف مف الدرجة الثانية  -أو ينتيي بيا
األمر بأنيا دولة تدمر قدرة إسرائيؿ عمى أف تكوف دولة ييودية"(Rogin,2014 ).
دفع كيري االسرائيمييف والفمسطينييف الى العودة الى المفاوضات المباشرة في صيؼ عاـ ٖٕٔٓ
وقاـ منذ ذلؾ الوقت بجوالت مكوكية بيف قيادة الطرفيف في محاولة لإلبقاء عمى المحادثات حية،
وشممت اقتراحاتو خطة امنية لمحدود بيف الدولة الفمسطينية المستقبمية واالردف المجاور تتضمف معدات
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متطورة تمكف اسرائيؿ مف تقميص او انياء وجود قواتيا عمى االرض ،لكف رفضت اسرائيؿ ىذه
االقتراحات جممة وتفصيال حيث شف وزير الدفاع االسرائيمي موشيو يعالوف في كانوف الثاني /يناير
ٕٗٔٓ ىجوما الذعا عمى وزير الخارجية األميركي كيري وقاؿ انو يعاني مف “ىوس غير مفيوـ”
بالصراع في الشرؽ االوسط ،وقاؿ إف خطة األمف التي تقدـ بيا كيري “ال تستحؽ الورؽ الذي كتبت
عميو ،وأضاؼ يعالوف انو يأمؿ أف ينيي كيري مساعيو لمسالـ وأف يركز طاقتو في مكاف آخر ،وقاؿ
“األمر الوحيد الذي يمكف أف ينقذنا ىو اف يفوز كيري بجائزة نوبؿ لمسالـ ويتركنا وشأننا”.
)(Lazareva,2014
ىذا بدوره أثار رد فعؿ غاضب مف واشنطف ،حيث رد المتحدث باسـ البيت األبيض جاي كارني
)( Jay Carneyقائال إف “تصريحات وزير الدفاع اإلسرائيمي إذا ثبت أنيا نقمت بدقة ،ميينة وفي
غير محميا ،وخصوصا بالنظر إلى كؿ ما تقوـ بو الواليات المتحدة دعما لحاجات إسرائيؿ عمى
الصعيد األمني واعتبر كارني أف التشكيؾ في دوافع كيري وتشويو اقتراحاتو ليس ام ار نتوقعو مف وزير
دفاع حميؼ قريب ،ووصفت الخارجية األميركية تمؾ التصريحات بأنيا “ميينة وغير الئقة” ،وانتقد
رئيس الوزراء االسرائيمي نتانياىو يعالوف في افتتاح الجمسة الشتوية لمبرلماف ،وقاؿ “حتى عندما تكوف
بيننا وبيف الواليات المتحدة خالفات ،فإنيا تتعمؽ بالمسألة نفسيا وليس باألشخاص” .وانتقدت أيضا
وزيرة العدؿ اإلسرائيمية تسيبي ليفني المسؤولة عف ممؼ المفاوضات مع الفمسطينييف تصريحات
يعالوف قائمة “نستطيع معارضة المفاوضات بسموؾ المسؤوؿ بدوف المساس بالعالقات مع أفضؿ
صديؽ لنا”(Sanchez,2014) .
وبيذا التباعد األمريكي اإلسرائيمي ،لـ يتمكف كيري مف إقناع الجانبيف بقبوؿ خطتو لمسالـ ،
عمى الرغـ مف نجاحو في إعادة اطالؽ المفاوضات اإلسرائيمية-الفمسطينية في تموز/يوليو ٖٕٔٓ بعد
انقطاع داـ ثالث سنوات ،وحممت القيادة الفمسطينية الحكومة اإلسرائيمية بتعثر جيود كيري وقالت
المجنة التنفيذية لممنظمة في بياف أصدرتو عقب اجتماعيا برئاسة الرئيس محمود عباس في راـ الل إف
“التعثر في العممية السياسية الراىنة يعود أساسا إلى استمرار مواقؼ وممارسات حكومة نتانياىو في
التوسع االستيطاني غير المسبوؽ ،وفي السعي إلى إلغاء مرجعيات عممية السالـ المقرة دوليا
واستبداليا بمرجعية تكرس ضـ القدس والسيطرة المطمقة عمى أجزاء واسعة مف الضفة الغربية بحجة
األمف تارة أو الكتؿ االستيطانية تارة أخرى”).وكالة معا االخبارية(ٕٓٔٗ،
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في ٗ كانوف الثاني /ينايرٕٗٔٓ أعمف كيري خالؿ زيارتو العاشرة لممنطقة ،حصوؿ "تقدـ" في
مفاوضات السالـ بيف اإلسرائيمييف والفمسطينييف ،وقاؿ "لـ نبمغ اليدؼ بعد لكننا نحرز تقدما ،أنا واثؽ
مف أف المحادثات التي أجريناىا في اليوميف الماضييف قد تطرقت وربما حتى حمت بعض القضايا
المعينة ووفرت فرصا جديدة لحؿ قضايا أخرى .لقد بدأنا في التطرؽ إلى أصعب العقبات ،..ىذه ميمة
صعبة بسبب سنوات صعبة ومعقدة مف غياب الثقة".وفئ نيساف /أبريؿ مف نفس العاـ زار كيري
المنطقة ضمف مساعيو لمنع انييار المفاوضات بيف الفمسطينييف واإلسرائيمييف ،وذلؾ إثر رفض تؿ
أبيب اإلفراج عف الدفعة الرابعة مف قدامى األسرى الفمسطينييف ،وقد تحوؿ ىدؼ الوزير األميركي مف
السعي لمتوصؿ إلى اتفاؽ إطار -بحموؿ آخر الشير)أبريؿ(  -بشأف المبادئ العامة التفاؽ سالـ
نيائي إلى ضماف استمرار جموس طرفي الصراع حوؿ طاولة المفاوضات).الجزبرة(ٕٓٔٗ/ٓٗ/ٔ،
في األوؿ مف أيار/مايو ٕٗٔٓ  ،دعا كيري إلى وقفة لتقييـ المفاوضات الفمسطينية اإلسرائيمية
بعد فشؿ مساعيو في التوصؿ إلى اتفاؽ سالـ بنياية نيساف /إبريؿٕٗٔٓ  ،واعتبر أف المفاوضات
تقدما ال يمكف التراجع عنو ،وليذا السبب أعتقد أف أفضؿ ما
حققت منذ استئنافيا قبؿ تسعة أشير ً
يمكف فعمو اآلف ىو أف نتوقؼ ونمقي نظرة واقعية عمى ىذه األمور ،ونبحث ما ىو ممكف وما ىو غير
ممكف في االياـ ،وقاؿ كيري :إف الفمسطينييف و اإلسرائيمييف وحدىـ باستطاعتيـ أف يقرروا ما إف كانوا
يريدوف اتخاذ االجراءات الضرورية الستئناؼ مفاوضات السالـ ،وحث الجانبيف عمى االمتناع عف
اتخاذ خطوات غير مفيدة ،وذلؾ خالؿ لقاء جمعو في لندف مع الرئيس الفمسطيني ىو األوؿ منذ فشؿ
مفاوضات السالـ بيف الطرفييف نياية نيساف /إبريؿ ٕٗٔٓ  ،وقد ىدىد كيري في المقاء بأف حكومة
الوحدة الفمسطينية المزمع اقامتيا ببف حماس وفتح ،مف الممكف أف تؤثر سمبا عمى المساعدات
األمريكية لمسطمة الفمسطينية).الجماصي(ٔٛٛ،ٕٓٔٙ،
جديدا لعممية
مقترحا
في ٖ أيموؿ/سبتمبر ٕٗٔٓ عرض الرئيس الفمسطيني محمود عباس
ً
ً

السالـ عمى جوف كيري ،وتدعو خطة عباس إلى إجراء تسعة أشير مف المحادثات المباشرة تمييا خطة
مدتيا ثالث سنوات لكي تنسحب إسرائيؿ إلى خطوط عاـ  ، ٜٔٙٚتاركة القدس الشرقية عاصمة
فمسطيف ،وكجزء مف الخطة  ،ستقوـ إسرائيؿ بتجميد كؿ بناء المستوطنات باإلضافة إلى إطالؽ الدفعة
األخيرة مف السجناء المذيف تـ التوافؽ عمييـ في المحادثات السابقة .وستتمحور األشير الثالثة األولى
مف الخطة حوؿ الحدود والمقايضات المحتممة لألراضي لخطوط عاـ  .ٜٔٙٚوستركز األشير الستة
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التالية عمى قضايا مف بينيا الالجئيف والقدس والمستوطنات واألمف والمياه ..ووفقا لمبرنامج  ،بعد
حصولو عمى دعـ عربي  ،سيذىب عباس إلى األمـ المتحدة وسيقدـ الخطة إلى مجمس األمف .إذا
كاف ىناؾ فيتو أميركي  ،أو إذا لـ يتمكف مف حشد أغمبية وراء الخطة  ،فسوؼ يذىب إلى الجمعية
العامة لألمـ المتحدة(.Khoury, 2014 ).
خالؿ أشير المحادثات الثانية  ،كانت الواليات المتحدة تأمؿ في البداية في التوصؿ إلى اتفاؽ
إطاري يحدد المعايير المتعمقة بالقضايا األساسية مثؿ األرض والقدس والالجئيف والمستوطنات واألمف،
لكف ذىبت الواليات المتحدة فيما بعد إلى الخطة )ب(  ،بصياغة إطار متفؽ عميو لممفاوضات،
وعندما فشؿ ذلؾ أيضا وانحسرت العممية  ،قاؿ كيري إنو سيشارؾ بشكؿ عمني في المحادثات  ،لكنو
لـ يفعؿ ذلؾ أبدا ،لذلؾ قرر عباس أف الواليات المتحدة كانت تميؿ إلى الوراء إلرضاء نتنياىو وأف
ىذه العممية لف تؤدي إلى اتفاؽ سالـ الف مواقؼ نتنياىو في غور األردف  ،وتحديد الكتؿ االستيطانية
اإلسرائيمية  ،واالعتراؼ الفمسطيني بإسرائيؿ كدولة ييودية  ،تعني أف الخالصة بعيدة عف الحد األدنى
الفمسطيني(Birnbaum& Tibon,2014) .
أشار الرئيس األمريكي أوباما ،في مؤتمر صحفي في ٘ٔأيار /مايو ٕ٘ٔٓ عقب اختتاـ قمة
عددا مف أعضاء الحكومة اإلسرائيمية ال
كامب ديفيد التي عقدت مع قادة دوؿ الخميج ،إلى أف ً
يشاركوف الرأي بأف حؿ الدولتيف حيوي ،و اعترؼ أوباما بأف احتماالت التوصؿ إلى اتفاؽ تسوية
مقتنعا بأف حؿ الدولتيف الذي
بيف إسرائيؿ والسمطة الفمسطينية تبدو بعيدة اآلف ،لكنو قاؿ إنو ما زاؿ
ً

تماما" لتحقيؽ السالـ في
يقضي بإقامة دولة فمسطينية تعيش ً
جنبا إلى جنب مع إسرائيؿ  ،حؿ "حيوي ً
أيضا األفضؿ ألمف "إسرائيؿ" عمى المدى
الشرؽ األوسط ،.وأضاؼ أنو يعتقد بأف حؿ الدولتيف ىو ً

الطويؿ).صفا(ٕٓٔ٘،

لقد فشمت جيود أوباما الرامية إلى التوصؿ إلى اتفاؽ سالـ إسرائيمي فمسطيني عمى مدى ما
يقرب مف ثماني سنوات في البيت األبيض  ،مع االندفاع الذي قاـ بو وزير الخارجية األمريكي جوف
كيري في عاـ ٕٗٔٓ.وقاؿ الرئيس األمريكي اوباما في خطاب القاه أماـ األمـ المتحدة في
أيموؿ/سيمبتمرٕٓٔٙ

إف الجانبيف سيستفيداف إذا اعترفت إسرائيؿ بأنيا ال تستطيع احتالؿ األرض

نيائياً واذا رفض الفمسطينيوف التحريض واعترفوا بشرعية إسرائيؿ.(Osborne,2016).
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حمؿ وزير الخارجية األميركي جوف كيري إسرائيؿ ،في خطاب لو أماـ لجنة العالقات الخارجية
ّ

في الكونجرس األميركي ،مسؤولية فشؿ المفاوضات أكثر مف الفمسطينييف ،وذلؾ مف خالؿ رفض
إطالؽ سراح األسرى ومواصمة سياسة االستيطاف ،و ردا عمى ذلؾ أعمف نائب وزير الخارجية
اإلسرائيمي ،زئيؼ إلكيف في حديث مع اإلذاعة اإلسرائيمية في  ٜنيساف/أبريؿ ٕٗٔٓ ،أنو ال سبب
لخيبة األمؿ مف تصريحات كيري ،مضيفاً "اعتدنا عمى مواقؼ في المجتمع الدولي ال تمت لمواقع
بصمة ،وىي تسعى دائماً إلى تحميؿ إسرائيؿ كؿ مسؤولية ،وفي أحسف الحاالت يقوـ المجتمع الدولي
بتوزيع المسؤولية عمى الطرفيف" .في غضوف ذلؾ ،واصؿ زعيـ "البيت الييودي" ،نفتالي بينيت،
التمسؾ بالموقؼ المتطرؼ المؤيد لالستيطاف .وقاؿ إف إسرائيؿ لف تعتذر عف البناء في القدس
المحتمة؛ فالبناء في القدس ىو الصييونية بعينيا وليس تفجي اًر ،وفقاً لتعبيره .في المقابؿ ،قاؿ وزير
األمف اإلسرائيمي السابؽ ،شاؤؿ موفاز ،في حديث مع اإلذاعة اإلسرائيمية ،إف تصريحات كيري تعكس
بشكؿ ال لبس فيو حجـ أزمة الثقة بيف إسرائيؿ والواليات المتحدة).العربي الجديد(ٕٓٔٗ،
حصمت صحيفة "ىآرتس" اإلسرائيمية عمى وثيقتيف مف ذروة جيود إدارة أوباما لحؿ الصراع
اإلسرائيمي الفمسطيني  ،والتي تكشؼ كيؼ انيارت المحادثات في عاـ ٕٗٔٓ،وىذه الوثائؽ عبارة عف
مسودتيف داخميتيف "لالتفاؽ اإلطاري" لوزير الخارجية آنذاؾ جوف كيري في عاـ ٕٗٔٓ  ،والذي كاف
أساسا لممفاوضات النيائية بيف الجانبيف .واحدة مف الوثائؽ ىي في منتصؼ
مف المفترض أف يكوف
ً
شباط/فبراير ٕٗٔٓ واألخرى في آذار/مارس ٕٗٔٓ ،كانت االولى عبارة عف إطار مقترح ليكوف
بمثابة أساس لممفاوضات اإلسرائيمية الفمسطينية حوؿ الوضع الدائـ  ،واتفاؽ السالـ النيائي".
)(Tibon,2017
وكانت األفكار والمواقؼ الواردة في الوثيقة تستند في معظميا إلى مضموف مسار مفاوضات
سري كاف يعمؿ في لندف حتى كانوف الثاني  /يناير بيف مبعوث نتنياىو لعممية السالـ إسحاؽ مولخو
وحسيف أغا  ،وىو مستشار مقرب مف الرئيس عباس ،وكانت أوؿ القضايا األساسية المذكورة في
الوثيقة ىي االعتراؼ المتبادؿ بيف إسرائيؿ وفمسطيف ،وتنص الوثيقة عمى أف اتفاقية السالـ بيف
الطرفيف "يجب أف تستند إلى التزاـ مشترؾ لتحقيؽ رؤية دولتيف لشعبيف  ،مع حقوؽ متساوية كاممة وال
تمييز ضد أي عضو في أي مجتمع إثني أو ديني ،اما القضية األساسية الثانية التي نوقشت ىي
الحدود  ،حيث قالت إف "الحدود الدولية اآلمنة والمعترؼ بيا بيف إسرائيؿ وفمسطيف سيتـ التفاوض
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عمييا عمى أساس خطوط عاـ  ٜٔٙٚمع مقايضات متفؽ عمييا بشكؿ متبادؿ وسيتـ التفاوض عمى
حجميا وموقعيا  ،حتى يتسنى لفمسطيف امتالؾ أراضي التي سيطرت عمييا مصر واألردف قبؿ ٗ
حزيراف/يونيو  ، ٜٔٙٚمع التواصؿ الجغرافي في الضفة الغربية ،وعند التفاوض عمى الحدود  ،يتعيف
عمى األطراؼ أف تأخذ في االعتبار التطورات الالحقة  ،والمتطمبات األمنية ،اما بالنسبة لمقدس ،
نصت الوثيقة انو يجب أف يتوافؽ أي حؿ ليذه القضية مع الروابط التاريخية والدينية والثقافية
والعاطفية العميقة لكال الشعبيف في األماكف المقدسة لممدينة  ،والتي يجب حمايتيا ،ويتفؽ الطرفاف
عمى أنو ال ينبغي إعادة تقسيـ المدينة وأنو ال يمكف أف يكوف ىناؾ اتفاؽ دائـ حوؿ الوضع دوف حؿ
قضية القدس " ،اما بالنسبة لقضية الالجئتيف  ،تقوؿ الوثيقة" :إف إقامة دولة فمسطينية مستقمة سيوفر
قوميا لجميع الفمسطينييف  ،بما في ذلؾ الالجئيف  ،كما تتضمف الوثيقة إشارة إلى "جيد دولي
ً
وطنا ً

لمتعامؿ مع دعاوى الممكية" لمييود الذيف طردوا مف الدوؿ العربية نتيجة لمصراع المستمر منذ عقود مع
إسرائيؿ ،و فيما يتعمؽ بالترتيبات األمنية  ،ينص مشروع اإلطار عمى أنو سيكوف ىناؾ انسحاب
إسرائيمي "كامؿ ونيائي" مف جميع أجزاء الدولة الفمسطينية  ،لكف ىذا االنسحاب سيتـ تدريجياً ،.ولـ
تحدد الوثيقة جدوؿ زمني ليذا  ،كما تنص الوثيقة عمى أف إسرائيؿ ستحتفظ بالقدرة عمى الدفاع عف
نفسيا  ،في أي حالة طارئة "أو تيديد ناشئ"  ،وأف فمسطيف ستكوف دولة منزوعة السالح ولكف لدييا
قوة أمف داخمية فعالة )(Tibon,2017
رد الرئيس الفمسطيني بغضب وخيبة أمؿ عندما التقى كيري في باريس في  ٜٔشباط
/فبرايرٕٗٔٓ وقدـ لو ىذه النسخة مف االتفاؽ اإلطاري ،لذلؾ أدرؾ فريؽ الواليات المتحدة أنو مف
أجؿ الحصوؿ عمى "نعـ" مف الرئيس الفمسطيني  ،سيتعيف عمييـ تغيير بعض أجزاء الوثيقة اإلطارية
لذلؾ قامت االدارة االمريكية بصياغة وثيقة جديدة في آذار/مارس ٕٗٔٓ التى كاف واضح فييا أف
أحد األىداؼ ىو "إنياء االحتالؿ الذي بدأ عاـ  "ٜٔٙٚفي حيف تضمنت وثيقة فبراير لغة غامضة
لمغاية حوؿ مستقبؿ القدس  ،تنص نسخة مارس بوضوح عمى أنو "مف أجؿ تمبية احتياجات كال
الطرفيف  ،سيتعيف عمى اتفاقية الوضع الدائـ أف توفر لكؿ مف إسرائيؿ وفمسطيف عواصميا المعترؼ
أيضا أف "المدينة القديمة
بيا دوليا في القدس مع القدس الشرقية كعاصمة فمسطينية " .وذكرت الوثيقة ً

والمواقع الدينية واألحياء الييودية سيتـ تناوليا بشكؿ منفصؿ كجزء مف مفاوضات الوضع النيائي.
)(THE TIME OF ISRAEL,2017
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لـ تكف وثيقة مارس مختمفة بشكؿ مثير عف وثيقة شير فبراير  -بما في ذلؾ الحدود والالجئيف
والترتيبات األمنية ،ومع ذلؾ  ،كاف ىناؾ عدد مف "التعديالت" المغوية التي تبدو أكثر مالءمة
لمفمسطينييف .فمقطع الحدود  ،عمى سبيؿ المثاؿ  ،لـ يعد يتضمف عبارة "التطورات الالحقة" التي تـ
تضمينيا في نسخة فبراير  ،وىي إشارة واضحة إلى الكتؿ االستيطانية الكبرى في إسرائيؿ ،لكف
الرئيس عباس لـ يقبؿ وثيقة أوباما اإلطارية ،ولـ يرفضيا  ،ببساطة لـ يستجب ليا ،وفسر المسؤولوف
الفمسطينيوف واألمريكيوف الحقاً أف عباس شعر بخيبة أمؿ مف حقيقة أف حكومة نتنياىو كانت تخطط
لتأجيؿ اإلفراج الموعود عف عشرات االسرى الفمسطينييف  ،وأنو شعر بأف إدارة أوباما ال تستطيع
الضغط لتقديـ تنازالت حقيقية مف نتنياىو(Tibon,2017) .
وفي تسجيالت صوتية نشرتيا القناة العاشرة اإلسرائيمية في تشريف الثاني/نوفمبر  ٕٓٔٚألقى
وزير الخارجية األمريكي السابؽ جوف كيري الموـ في المساس في احتماالت التوصؿ إلى اتفاؽ سالـ
عمى مقاومة الحكومة اإلسرائيمية إلقامة دولة فمسطينية ،محذ ار في الوقت نفسو مف أف إسرائيؿ قد
وسمع كيري وىو
تواجو انتفاضة فمسطينية عنيفة في حاؿ لـ يتـ تحقيؽ تقدـ في محادثات السالـُ ،
يقوؿ في التسجيؿ الصوتي إف “الفمسطينييف قاموا بعمؿ استثنائي في البقاء ممتزميف بالالعنؼ .وفي

الواقع عندما وقعت انتفاضة [السكاكيف] حافظوا عمى الالعنؼ في الضفة الغربية” .وحذر كيري في
التسجيؿ مف أف اإلحباط في صفوؼ الفمسطينييف قد ينفجر ويتحوؿ إلى عنؼ وأف الوضع الراىف ال
يمكف أف يستمر ، .و رأى كيري أف إسرائيؿ تتجاىؿ التيديد الذي يشكمو الجمود الدبموماسي ،وقاؿ إف
حمؿ مكتب رئيس الوزراء االسرائيمي الفمسطينييف
“ىذه ليست بقيادة” ،و ردا عمى ىذه التسجيالتّ ،
مسؤولية الجمود في محادثات السالـ لرفضيـ االعتراؼ بإسرائيؿ داخؿ أي حدود ،واضاؼ إف
نتنياىو سيواصؿ حماية أمف إسرائيؿ ومصالحيا القومية ،بغض النظر عف أي ضغوط مف “جانب
الذيف حاولوا دفع إسرائيؿ إلى تقديـ تنازالت خطيرة وفشموا ،وقاؿ مكتب رئيس الوزراء ،مف المؤسؼ أف
جوف كيري ال يزاؿ غير مدرؾ لذلؾ(FULBRIGHT,2017) .
يقوؿ بف رودس  ، Ben Rhodesنائب مستشار األمف القومي األمريكي ،اف أكبر فرصة
ضائعة في السنوات السبع األخيرة  ،حدثت في آذار/مارس ٕٗٔٓ  ،عندما صاغ وزير الخارجية جوف
كيري وثيقة مبادئ مف أجؿ حؿ القضايا الجوىرية لممفاوضات لتكوف بمثابة إطار لمحادثات السالـ
المستمرة ،كما قدـ خطة أميركية لمترتيبات األمنية في وادي األردف بمجرد إقامة دولة فمسطينية  -وىي
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خطة وضعيا فريؽ مف الخبراء برئاسة الجنراؿ جوف ألف ،و يؤكد رودس" :كاف بإمكاف عباس أو
نتنياىو أف يتبنوا الصيغة التي كاف يعمؿ بيا كيري  ،لكف لـ يفعؿ أي منيما"" .لقد خاض كالىما
بعض المخاطر مف خالؿ متابعة المناقشات :نتنياىو في إطالؽ سراح األسرى وعباس في متابعة
المحادثات دوف أي ضبط لمنزاع ،وقد أشاروا إلى أنيـ يمكف أف يأخذوا بعض المخاطر ،ولكف عندما
وصموا إلى السؤاؿ الكبير حوؿ ما إذا كاف بإمكانيـ تبني الخطوط العريضة لما يمكف أف يصبح اتفاقية
 ،فمف يتمكف أي منيما مف فعؿ ذلؾ ،و يشير رودس "إف النقطة األوسع التي ظؿ الرئيس اوباما يبذليا
منذ سنوات ىي أف ىناؾ شيئا غير مستقر بطبيعتو حوؿ عدـ وجود حؿ قائـ عمى دولتيف ،لذلؾ ناقش
أوباما ىذه المسألة بالذات في كؿ اجتماع تقر ًيبا مع نتنياىو خالؿ السنوات السبع الماضية" .قاؿ لو:

أنا ال أفيـ ما ىو البديؿ لحؿ الدولتيف .يمكف لمناس أف يشيروا إلى تحديات ومخاطر حؿ الدولتيف ،
ولكف ما ىو البديؿ األفضؿ؟ ال نعتقد أف نتيجة حؿ الدولة الواحدة أفضؿ  -فيي مميئة بمخاطر أكبر
إلسرائيؿ كدولة ييودية وديمقراطية(Ravid,2015).
شرح أوباما وكيري بعناية تصرفاتيما ،وكاف مف خالؿ االمتناع عف التصويت في مجمس
األمف التابع لألمـ المتحدة  ،حيث كشفت الواليات المتحدة عف العزلة التي خمقتيا الحكومة اإلسرائيمية
لنفسيا مع سياساتيا المتعمقة بالفمسطينييف .كما أوضحت أف الواليات المتحدة اف لدييا مخاوؼ
ومصالح أخرى في الشرؽ األوسط وأماكف أخرى في العالـ  ،باإلضافة إلى مصالح الحكومة
اإلسرائيمية ،وقاـ كيري  ،في حديثو الشامؿ في و ازرة الخارجية  ،بتحميؿ العقبات أماـ المفاوضات التي
مشير إلى التغييرات المطموبة .وأشار وزير الخارجية إلى
ًا
نشأت بيف الجانبيف اإلسرائيمي والفمسطيني ،

المشاركة غير المسبوقة مف قبؿ إدارة أوباما لدعـ األمف اإلسرائيمي .وأشار إلى ضرورة حؿ الدولتيف
إذا أرادت إسرائيؿ أف تكوف دولة ديمقراطية وييودية .كاف اىتمامو بتوسيع المستوطنات اإلسرائيمية في
األراضي المحتمة الذي خمؽ مشاكؿ عميقة إليجاد حؿ قابؿ لمحياة قائـ عمى دولتيف.
)(Kriesberg,2017
قوي إلسرائيؿّ ،أنو مف دوف ح ّؿ الدولتَيف
داعـ ّ
لقد ح ّذر وزير الخارجية السابؽ جوف كيري ،وىو ٌ

ولخص كيري في خطابو الوداعي المعضمةَ التي
تخاطر إسرائيؿ بأف تصبح “دولة فصؿ عنصري”ّ .
ومثميا الديمقراطية؟ وكيؼ تتابع الواليات
تواجو َ
البمديف“ :كيؼ توفّؽ إسرائيؿ بيف احتالليا الدائـ ُ
المتحدة بالدفاع عف ذلؾ وتستمر في احتراـ مثميا الديمقراطية؟ لـ يجب أحد بشكؿ و ٍ
اؼ عف ىذه
ُ
ّ
162

األسئمة ألف ال أجوبة ليا” .وقد ال يعطي االستقطاب المتزايد في الخطاب األمريكي حوؿ الصراع
اإلسرائيمي الفمسطيني أجوبة جاىزة ،لكف بإمكانو أف يش ّكؿ أساساً لنقاش محموـ طاؿ
انتظاره).الجندي.(ٕٓٔٛ،
في اخر خطاب لو  ،اعترؼ أوباما بأنو ما زاؿ قمقًا بشأف القضية اإلسرائيمية-الفمسطينية واف
الوضع الراىف غير قابؿ لالستمرار ،واضاؼ إف األمر سيء بالنسبة لمفمسطينييف ولممنطقة ولألمف
القومي ،و أعرب عف قمقو مف أف "المحظة قد تكوف مرت" مف أجؿ حؿ الدولتيف لمصراع اإلسرائيمي
الفمسطيني وفي الوقت الذي اعترؼ فيو بأنو مف المستحيؿ إجبار السالـ بيف إسرائيؿ والفمسطينييف ،
قاؿ :ال يوجد بديؿ لحؿ الدولتيف .إذا لـ تمنح الفمسطينييف دولة  ،فإنيـ ينتيي بيـ األمر كمواطنيف مف
الدرجة الثانية ، (Mcintosh,2017) .لكف كاف أوباما مصمماً حتى النياية بأف لديو مصالح إسرائيؿ
الفضمى في القمب ،حيث قاؿ قبؿ أربعة أياـ مف تركو منصبو لمقناة الثانية اإلسرائيمية" :أعتقد أنو
سيكوف خيانة أخالقية لمعالـ اذ لـ يقوموا بحماية وتأميف وطف لمشعب الييودي".
)( JTA &Kampeas,2018
وفي محاولة لدفع األفكار إلى األماـ  ،وافؽ كيري ونتنياىو عمى عقد لقاء سري مع الرئيس
المصري عبد الفتاح السيسي والممؾ عبد الل ممؾ األردف .وتفاوض كيري مع القائديف العربييف قبؿ
االجتماع ورتب أيضا لمحصوؿ عمى دعـ مف الدوؿ العربية األخرى ،حيث تـ عقد االجتماع الرباعي
بيف كيري ونتنياىو وعبد الل والسيسي في ٕٔ شباط/فبراير  .ٕٓٔٙوفي النياية  ،لـ يحدث شيء مف
وم َش َّككة إذا ما استطاع
المبادرة .لف يقوـ نتنياىو بالتعيد  ،مجادالً بأف المقترحات كانت واسعة النطاؽ ُ

الحصوؿ عمى موافقة حكومتو االئتالفية .وشارؾ الممؾ عبد الل والرئيس سيسي تمؾ الشكوؾ)
(Ravid,2017
وبعد حكـ داـ ثمانية سنوات ينظر إلى أوباما عمى أنو أخر و أفضؿ أمؿ في حؿ الدولتيف ىو

أمر مثير لمسخرية بالنظر إلى ضآلة ما قاـ بو مف تقدـ في ىذا اليدؼ خالؿ فترتيف مف حكمو  .ليس
فقط أنو فشؿ في الوفاء بالتوقعات العالية التي حددىا في بداية إدارتو  ،بؿ أوباما في طريقو ألف
يصبح أوؿ رئيس أمريكي في أكثر مف أربعة عقود ال يكسر أرضية سياسية جديدة فيما يتعمؽ بحؿ
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الصراع الفمسطيني االسرائيمي و في الحقيقة  ،يمكف أف يكوف إرثو ىو موت حؿ الدولتيف نفسو.
)(Elgindy,2016
بحموؿ نياية فترة والية أوباما  ،كاف ىناؾ الكثير مف اإلحباط األمريكي مع االطراؼ المتنازعة .
في مقابمة أجريت في تشريت األوؿ/أكتوبر عاـ  ، ٕٓٔٙأعرب كيري عف أسفو "لمتصمب المستمر
لمسالـ بيف إسرائيؿ وفمسطيف" الذي اعتبرىا مف االمور التي اسؼ عمييا اثناء حكمو ،واضاؼ كيري ،
كاف السبب الرئيسي ىو "يجب أف يكوف لديؾ شركاء مستعديف إلتماـ االتفاقية .يجب أف ترغب في
الوصوؿ إلى نعـ .وىناؾ أسئمة جدية حوؿ ما إذا كاف أي مف الطرفيف يريد الوصوؿ إلى ىناؾ في
تمؾ المحظة(Tepperman,2016) .
اف السياسيوف األمريكيوف مف كال الحزبيف غالباً ما يستخدموف شعا ار بأف العالقة مع إسرائيؿ
غير قابمة لمكسر ،و لكف استمرار انجراؼ إسرائيؿ إلى اليميف فرض توترات عمى العالقات مع حميفيا
االساسي ومتبرعيا الرئيسي في الواليات المتحدة  ،إسرائيؿ ىي في األساس قضية في السياسة
الداخمية وليس السياسة الخارجية لذلؾ ىي موضوع خالؼ عميؽ بيف إدارة أوباما المنتيية واليتو وادارة
ترامب القادمة.(Shlaim,2017 ).
اف الموقؼ الفمسطيني بعد انتياء حكـ اوباما جاء عمى لساف عضو المجنة التنفيذية لمنظمة
التحرير الفمسطينية واصؿ أبو يوسؼ ،في حديث لػ"سبوتنيؾ" ،حيث قاؿ اف التقييـ الرئيسي منا ،نحف
كفمسطينييف ،تجاه إدارة أوباما عبر ثماف سنوات كاف تقييما سمبيا .فيو لـ يفعؿ شيئا سوى إعطاء مزيد
مف الوقت إلسرائيؿ لفرض الواقع عمى األرض واستفاد منيا االحتالؿ اإلسرائيمي وليذا األمر الواليات
المتحدة كانت شريكة إلسرائيؿ ضد الشعب الفمسطيني واكتفى البيت األبيض بالشعارات المفظية حوؿ
ضرورة حؿ القضية الفمسطينية وعند التقدـ بخطوات جدية مف خالؿ مجمس األمف تستخدـ أمريكا حؽ
الرفض الفيتو باستثناء المرة األخيرة في آخر أياـ باراؾ أوباما الرئاسية وىو ما اعتبره العالـ مكسبا
ميما لمشعب الفمسطيني(Sputnik,2017) .
بعد تقديـ العديد مف الوعود  ،بما في ذلؾ تجميد جزئي لممستوطنات  ،واطالؽ سراح بعض
السجناء السياسييف  ،ومناقشات حوؿ حدود الدولة الفمسطينية المستقبمية .لـ تتحقؽ أي مف ىذه.
وبالتالي  ،تحت رئاسة السيد أوباما  ،أصبحت فكرة حؿ الدولتيف موضع شؾ )(Shtayyeh,2016
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عمى مدار واليتيف مف رئاستو ،لـ ينجح الرئيس األمريكي باراؾ أوباما ،في التوصؿ لتسوية
نيائية لمقضية الفمسطينية ،كما غيره مف الرؤساء األمريكييف السابقيف ،وفشؿ في إمكانية عقد اتفاؽ
سالـ أو حتى اتفاؽ تفاوضي ،يمكف البناء عميو لسالـ شامؿ ،عمى الرغـ مف أنو قد بدأ واليتو األولى
بخطاب سياسي تفاؤلي ،أعمف فيو التزامو بحؿ الدولتيف ،وعيد خالؿ واليتو الثانية لوزير خارجيتو جوف
كيري ميمة التوصؿ إلى ىذا االتفاؽ ،ورغـ تعدد زياراتو المكوكية ّإال أف الفشؿ كاف عالمة بارزة في
ميمتو ،و عمى الرغـ أف الرئيس أوباما حقؽ إنجازات في العديد مف الممفات الداخمية والخارجية لكنو
لـ يحقؽ اإلنجاز المطموب في القضية الفمسطينية ،بؿ كاف التراجع في تصريحاتو واضحاً بالنسبة لما
لميبة الفمسطينية ،ووصفيا بالعنؼ،
التزـ بو تجاه القضية الفمسطينية ،بؿ وصؿ األمر إلى حد إدانتو ّ
واستصدار قرار بعدـ مقاطعة المنتوجات الزراعية لممستوطنات ،ومعاممتيا كالمنتوجات الزراعية

اإلسرائيمية ،بؿ ذىب في تصريحاتو إلى حد فقداف األمؿ في حؿ الدولتيف .وعمى الرغـ اف اوباما كاف
حالماً ومثالياً في بداية واليتو ،لكف أدرؾ أنو ال فائدة مف ممارسة الضغط مع حكومة يمينية متشددة
برئاسة نتنياىو ،وعمى الرغـ مف التوتر الذي شاب عالقاتيماّ ،إال أف أوباما لـ يتخؿ أو يتراجع عف
التأييد المطمؽ ؿ «إسرائيؿ» وأمنيا وتفوقيا).شراب(ٕٓٔٙ،
في مؤتمر صحفي وداعي في كانوف الثاني/يناير  ٕٓٔٚقاؿ الرئيس األمريكي أوباما إف
الوضع الراىف غير قابؿ لالستدامة فيما يتعمؽ بحؿ الصراع االسرائيمي الفمسطيني  ،وأضاؼ :الوضع
الراىف يشكؿ خط ار عمى إسرائيؿ وسيء بالنسبة لمفمسطينييف ولألمف القومي األمريكي وتابع قائال :ال
أرى حال لمقضية الفمسطينية اإلسرائيمية يترؾ إسرائيؿ ييودية وديمقراطية في آف واحد  ،فإف لـ يكف
ىناؾ دولتيف فالوضع الحالي سيقود إلى دولة واحدة لكف ىذا الوضع سيترؾ اناس في الصؼ الثاني
وغير مواطنيف .أما فيما يتعمؽ بالقرار الذي اتخذ في مجمس األمف حوؿ االستيطاف اإلسرائيمي  ،قاؿ
أوباما " :إف اليدؼ مف اتخاذ القرار ىو إرساؿ اشارة لألطراؼ بأف ما يحصؿ عمى األرض يشكؿ
خطورة عمى حؿ الدولتيف  ،ألف االستيطاف ينيي حؿ الدولتيف وتصبح دولة واحدة فييا مالييف
الفمسطينييف مف دوف حؽ المواطنة ،وأضاؼ "إننا ال نستطيع أف نفرض السالـ ،ولكف فقط نعمؿ عمى
تشجيع ذلؾ ،وأنو خالؿ فترة واليتو حاوؿ أف يفعؿ كؿ ما ىو ممكف مف أجؿ المفاوضات بيف
الطرفيف(news18,2017).
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المبحث الثاني
العالقات األمريكية اإلسرائيمية وأثرىا عمى السياسة اإلسرائيمية تجاه مدينة القدس
تمثؿ قضية القدس إحدى المسائؿ المحورية التي يتجنبيا السياسيوف عادة في الصراع العربي
– اإلسرائيمي ،إذ إنيا قضية بالغة الصعوبة والتعقيد ،ألنيا ال تتعمؽ فحسب باليويات الوطنية
لمجانبيف ،بؿ تتعمؽ أيضا بالحساسيات الدينية .فعمى الرغـ مف قطع العديد مف الرؤساء األمريكييف
السابقيف وعودا خالؿ حمالتيـ االنتخابية بنقؿ السفارة األمريكية في إسرائيؿ إلى القدس ،بداية مف
ىارى تروماف ،وحتى باراؾ أوباما ،فسرعاف ما كانوا يغيروف مواقفيـ فور تسمميـ السمطة ،نظ ار
لتداعياتو السمبية عمى جوىر عممية السالـ في الشرؽ األوسط).زىراف(ٕٓٔٚ،
إف المواقؼ األمريكية مف قضية القدس خالؿ الفترة  ٕٜٓٓ - ٜٔٙٚاتسمت بالغموض
تارة ،وبالتناقض تارة أخرى ،عمى صعيدي الخطاب المعمف والسموؾ .وكانت بعيدة عف إنياء االحتالؿ
اإلسرائيمي لمقدس العربية وفقأ لمبدأ عدـ جواز اكتساب األرض بالقوة ،مع أنيا حاولت دوما إظيار
نفسيا أنيا مع الشرعية الدولية ومع تطبيؽ الق اررات الدولية المتعمقة بالقضية الفمسطينية ،لكي ال تبدو
معادية لمشعب العربي الفمسطيني .ىذا مف الناحية النظرية ..أما مف الناحية العممية ،فقد تماشت مع
المواقؼ اإلسرائيمية تدريجيا إلى الحد الذي وصمت فيو إلى تطابؽ وجية نظرىا مع وجية النظر
اإلسرائيمية ،وذلؾ بفعؿ ضغوط الكونغرس األكثر ارتباطا )مف الناحية المصمحية( بالمنظمات الييودية
األمريكية ،واعتبارات التمويؿ السياسي ،فضال عمى التقاطع الفكري بيف تيار المحافظيف الجدد واليميف
المسيحي مف جية واأليديولوجيا الصييونية مف جية أخرى).سرور(ٕٓٔٓ،
بعد إعالف فوز اوباما بثقة الحزب الديمقراطي لخوض االنتخابات الرئاسية عاـ  ،ٕٓٓٛقد
حدد خطوط سياستو العريضة في حاؿ وصولو لمبيت األبيض ،وجاءت جميعيا في خدمة مصالح
ّ
ٍ
حشد ٍ
مؤيديو ،تعيد بالعمؿ عمى جعؿ القدس عاصمة موحدة
اسرائيؿ  ،وفي خطابو أماـ
كبير مف ّ
أي اتفا ٍ
أف يحفظ ىوية إسرائيؿ دولة
يتعيف ْ
ؽ مع الشعب الفمسطيني ّ
لدولة اسرائيؿ ،وقاؿ أماـ الحشدّ " :
ييودية ذات حدود آمنة معترؼ بيا ويمكف الدفاع عنيا وستظؿ القدس عاصمة إلسرائيؿ ويتعيف أف

تظؿ موحدة"  ،وتحدث اوباما في مؤتمر صحفي بالقرب مف حدود غزة كمرشح لمرئاسة عف الحزب
الديمقراطي اف القدس يجب أف تكوف عاصمة إسرائيؿ واف تبقى موحدة ،لكف يجب تسوية القضية مف
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خالؿ التفاوض ،وكرر ذلؾ اوباما في خطابو اماـ لجنة الشؤوف العامة االمريكية االسرائيمية :أنو اذا
انتخب رئيسا سيعمؿ مف أجؿ اقامة سالـ مع دولة فمسطينية تعيش الى جانب اسرائيؿ :وقاؿ إف
"القدس ستظؿ عاصمة اسرائيؿ ويجب اف تظؿ غير مقسمة"(ROHTER,2008) .
انتقد الرئيس الفمسطيني محمود عباس تصريحات مرشح الحزب الديمقراطي لالنتخابات
الرئاسية االمريكية باراؾ أوباما التي قاؿ فييا إف القدس ستكوف عاصمة "موحدة" إلسرائيؿ وقاؿ عباس
لمصحفييف في راـ الل "ىذا الكالـ مرفوض جممة وتفصيال" ،وأضاؼ القدس احدى القضايا الست
المطروحة عمى جدوؿ اعمالنا في المفاوضات و العالـ كمو يعمـ اف القدس الشرقية احتمت عاـ ٜٔٙٚ
ولف نقبؿ دولة فمسطينية مستقمة بدوف القدس عاصمة ليذه الدولة ،وقاؿ صائب عريقات كبير
المفاوضيف الفمسطينييف مستمروف في االصرار عمى أف تكوف القدس الشرقية التي احتمتيا اسرائيؿ عاـ
ٜٔٙٚ

عاصمة

لنا.

وأضاؼ

أف

أوباما

"غمؽ

جميع

االبواب

المؤدية

لمسالـ.

)(France24,04/06/2008
لكف بعد فترة وجيزة قاؿ إنو "أساء التعبير" باف تكوف القدس عاصمة غير مقسمة إلسرائيؿ،
حيث قاؿ أوباما في مقابمة خاصة بثتيا شبكة سي اف اف  CNNاالخبارية األمريكية" :تعرفوف اف ىذه
العبارة كانت في الواقع مثاال لبعض التعبيرات غير الدقيقة في الخطاب :وحاولنا عمى الفور تصحيح
العبارة ،واضاؼ :إف النقطة التي كنا نحاوؿ طرحيا ببساطة ىي أننا ال نريد أسالكا شائكة تمتد مف
خالؿ القدس عمى غرار ما كاف قائما قبؿ حرب عاـ  ٙٚوأف مف الممكف بالنسبة لنا اف نجعؿ القدس
متالحمة ومتماسكة ،وعندما سئؿ اوباما كمرشح لمرئاسة االمريكية اف كاف الفمسطينيوف ليس ليـ الحؽ
في المطالبة بمدينة القدس في المستقبؿ اجاب بالطبع سيكوف االمر متروكا لألطراؼ لكي تتفاوض
عمى بعض القضايا ،والقدس ستكوف جزءا مف تمؾ المفاوضات '.وعندما سئؿ اف كاف يعارض أي
تقسيـ لمقدس قاؿ اوباما 'مف الناحية العممية سيكوف مف الصعب لمغاية تنفيذ ذلؾ و اضاؼ أعتقد انو
مف االفضؿ بالنسبة لنا العمؿ مف خالؿ نظاـ يسمح فيو لمجميع بدخوؿ المواقع الدينية غير العادية في
القدس القديمة لكف اسرائيؿ ليا حؽ مشروع في ىذه المدينة(BBCARABIC,13/07/2008).
يعتبر ممؼ المدينة المقدسة األكثر صعوبة في أي تسوية سممية لمصراع العربي اإلسرائيمي،
وزادتو إسرائيؿ تعقيدا سواء بقوانيف الضـ التي أقرتيا الكنيست أو بالتوسع االستيطاني في إطار ما
سمتو " مشروع القدس الكبرى" .ومنذ قرار التقسيـ عاـ  ٜٔٗٛالذي اقترح وضعا خاصا لممدينة ورغـ
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ما غيرتو الحروب المتتالية وصوال إلى العاـ  ٜٔٙٚلـ تتغير نظرة المجتمع الدولي إلى القدس
باعتبارىا تضـ مقدسات الديانات الثالث ،وال يمكف أف يمغى وضعيا الخاص ىذا ال باحتالؿ عسكري
وال حتى باعتراؼ مف الواليات المتحدة .فالمتعارؼ عميو ىو أف اتفاقيات أوسمو التي وقعت في البيت
األبيض عاـ ٖ ٜٜٔنصت عمى أف الطرفيف متفقاف عمى أف وضع القدس سيحدد عبر المفاوضات،
قدمت اجتيادات قانونية كثيرة لتأكيد شرعية سيادتيا عمى القدس إال أنيا لـ
وعمى الرغـ أف إسرائيؿ ّ
يغير
تتمكف مف تعديؿ أي قرار دولي وبالتالي فميس ألي رئيس أمريكي ميما تكف وعوده االنتخابية أف ّ

شيئا في الوضع القانوني لمدينة القدس ).بدرخاف(ٕٕٓٔ،

وفي مديحو لمقدس قاؿ اوباما " :لقد تدفقت دموع الكثيريف وسالت دماء الكثيريف ،وعمينا جميعاً
تقع مسؤولية العمؿ مف أجؿ ذلؾ اليوـ الذي تستطيع فيو أميات اإلسرائيمييف والفمسطينييف مشاىدة
أبنائيف يتقدموف في حياتيـ مف دوف خوؼ ،وعندما تصبح األرض المقدسة التي نشأت فييا األدياف
الثالث العظيمة مكاناً لمسالـ الذي أراده الل ليا ،وعندما تصبح مدينة القدس وطناً دائماً لمييود
والمسيحييف والمسمميف ،المكاف الذي يستطيع فيو أبناء سيدنا إبراىيـ عميو السالـ أف يتعاشوا في سالـ
 ،ولكف يمكننا أف نالحظ غموض المحتوى الذي تؤديو العبارة التي يرد فييا اسـ القدس باعتبارىا وطناً
دائماً لمييود والمسيحييف والمسمميف .العبارة ىنا عامة عمى نحو يوحي بأف المقصود ىو القدس
بشطرييا الغربي والشرقي ،كما أف العبارة باستخداميا كممة "وطف" ألصحاب الديانات السماوية الثالث،
تعيدنا إلى الوضع الذي حدده قرار التقسيـ رقـ ٔ ،ٔٛفيو أقرب األوضاع لإليحاء الناتج عف كممات
أوباما سواء مف حيث حدودىا أو مف حيث وضعيا الخاص ،أو مف حيث كونيا وطناً ،ينتمي إليو
مواطنوىا سواء كانوا عرباً أـ ييودا أـ كانوا مسمميف أـ مسيحييف) .البحراوي(ٕٜٓٓ،
عبر أوباما خالؿ خطاب ألقاه في يونيو  - ٕٓٓٛأماـ لجنة الشؤوف العامة األميركية
اإلسرائيمية أو االيباؾ)  AIPACوىي أكبر منظمات لوبي تدعـ إسرائيؿ – عف دعمو لمقدس" غير
المقسمة "كعاصمة لدولة إسرائيؿ).بيومي،(٘ٚ،ٕٓٓٛ،اما بالنسبة لمقدس في في البرنامج االنتخابي
لمحزب الديمقراطي الذي يقوده بارؾ اوباما ،أدرج الحزب خالؿ حممة االنتخابات الرئاسية عاـ
 ٕٓٓٛأف "القدس ىي عاصمة إسرائيؿ وستبقى عاصمة ليا" ،ولكف في البرنامج االنتخابي لعاـ
ٕٕٔٓ أسقطت في البداية ىذه العبارة متسببة في انتقادات مف مرشح الرئاسة مت رومني وجميورييف
آخريف ،وىو ما دفع الديمقراطييف إلى إعادة بند "القدس عاصمة إسرائيؿ لمبرنامج االنتخابي .بعد
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تصويت تكرر ثالثة مرات لتمريره خالؿ مؤتمر الحزب في تشارلوت بوالية نورث كارولينا .وقاؿ حاكـ
والية أوىايو تيد سترايكالند الذي يترأس المجنة المكمفة بصياغة البرنامج إف "الرئيس أوباما يقر بأف
القدس ىي عاصمة إسرائيؿ ويجب أف يقر برنامج حكومتنا األمر ذاتو")الجزيرة(ٕٕٓٔ/ٜ/ٙ،
وردا عمى ذلؾ قاؿ أميف سر المجنة التنفيذية لممنظمة ياسر عبد ربو ،في بياف صحافي
بتاريخ  ،ٕٕٓٔ/ٜ/ٙإف موقؼ الحزب الديمقراطي ومرشحو الرئيس باراؾ أوباما بشأف القدس يمثؿ
"انقالبا عمى الشرعية الدولية" ،وأضاؼ أف ىذا الموقؼ "يخالؼ ق اررات األمـ المتحدة والقانوف الدولي
التي تعتبر األرض الفمسطينية التي احتمت عاـ  ٜٔٙٚأراضي محتمة ،بما فييا القدس الشرقية" ،وشدد
عبد ربو عمى أنو "يمثؿ تراجعا خطي ار في السياسة األميركية التقميدية التي كانت عمى الدواـ ترفض
االعتراؼ بالقدس عاصمة إلسرائيؿ" .وحذر مف خطورة اآلثار التي قد تترتب عمى مثؿ ىذا الموقؼ
"الذي يعد انحيا از ساف ار -ألسباب انتخابية محضة -لمموقؼ اإلسرائيمي في قضية حساسة وخطيرة ىي
قضية القدس؛ التي تعتبر قضية فمسطينية وعربية واسالمية ومسيحية" وأكد "أف الحقوؽ الفمسطينية
المشروعة بالتحرر واقامة الدولة الفمسطينية المستقمة وعاصمتيا القدس ،حقوؽ كفمتيا الشرعية الدولية
وليست

موضوعا

لمتنافس

في

الحممة

االنتخابية

األميركية

لمحزبيف

الديمقراطي

والجميوري)الوسط.(ٕٕٓٔ،
في السنة االولى مف حكـ الرئيس اوباما تقدـ نائباف مف مجمس النواب األمريكي بمشروع
قانوف خاص بالمدينة المقدسة حيث تقدـ بو النائب داف بوروتوف عف الحزب الجميوري األمريكي
بمشاركة النائبة الجميورية أيمينا روس ،والذي يطالب الواليات المتحدة باالعتراؼ بالقدس كعاصمة
إلسرائيؿ والعمؿ عمى نقؿ السفارة األمريكية مف تؿ أبيب إلى المدينة المقدسة والغاء سمطة الرئيس
االمريكي في تأجيؿ نقؿ سفارة واشنطف مف تؿ ابيب إلى القدس ،و مرة اخرى عرض النائب داف
بورترف في  ٙآب /أغسطس مشروع قانوف طالب فيو إدارة أوباما باالعتراؼ بالقدس كعاصمة
إلسرائيؿ ،ونقؿ السفارة األمريكية مف تؿ أبيب إلى القدس بحموؿ عاـ ٕٕٔٓ ،والغاء سمطة الرئيس
األمريكي في تأجيؿ نقؿ سفارة واشنطف مف تؿ أبيب إلى القدس ،كما أشاد شيني ىوير ،زعيـ األغمبية
الديمقراطية في مجمس النواب ،بعمميات البناء في شرقي القدس).سرور ،(ٕٓٔٓ،لكف في كؿ مرة
كانت الخارجية األمريكية تعارض عمى مدى سنيف نقؿ السفارة األمريكية إلى القدس ،مصرة عمى أف
وضع ىذه المدينة يجب تحديده في إطار المفاوضات الختامية بيف إسرائيؿ والفمسطينييف.
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في جمسة الحكومة اإلسرائيمية في ٕٔ ٕٓٔٓ/ٖ/قاؿ رئيس الحكومة بنياميف نتنياىو إف "البناء
في القدس ىو كالبناء في تؿ أبيب ،وقد أوضحنا ذلؾ لإلدارة األميركية" وذكر نتنياىو أف سياسة
الحكومات اإلسرائيمية كميا فيما يتعمؽ بالبناء في القدس ،كانت مماثمة ،وأف سياستو لـ تتغير .كما ذكر
أف الرد اإلسرائيمي ُسمـ إلى الواليات المتحدة خطياً ،تفادياً لسوء فيـ السياسة اإلسرائيمية .وعشية سفر
نتنياىو إلى الواليات المتحدة ،بعث رئيس االئتالؼ الحكومي زئيؼ إلكيف وٖٓ مف أعضاء الكنيست

برسالة إلى نتنياىو أعربوا فييا عف دعميـ ق ارره عدـ تجميد البناء في القدس الشرقية ،وطالبوه بعدـ
تقديـ مبادرات حسف نية تجاه الفمسطينييف .وشدد أعضاء الكنيست في رسالتيـ عمى أنو "ال مجاؿ
لتقديـ مزيد مف المبادرات كشرط الستئناؼ المحادثات ،ويجب عدـ الخضوع لالبتزاز الفمسطيني
والضغط الدولي ،ألف المبادرات لـ تؤد حتى اآلف إلى أي تحسف في موقؼ الفمسطينييف وال إلى
تخفيؼ الضغط الدولي").مؤسسة الدراسات الفمسطينية (ٕٓٔٓ/ٔٓ/ٕٕ ،
في ٖٕ مارس ٕٓٔٓ اكد رئيس وزراء الوزراء االسرائيمي بنياميف نتانياىو خالؿ لقائو الرئيس
االميركي بارؾ اوباما ،اف اعماؿ البناء في القدس المحتمة ستستمر ،متجاىال مطالب االدارة بوقفيا
لتمرير عممية التسوية ،وقبؿ ىذا المقاء بساعات ىدد نتانياىو بتجميد عممية التسوية حيث قاؿ
لصحافييف يرافقونو في زيارتو لواشنطف ا "اذا ايد االميركيوف المطالب غير المنطقية التي يطالب بيا
الفمسطينيوف بشاف تجميد البناء في القدس ،يمكف اف تشيد العممية السياسية جمودا لمدة عاـ" .واكد في
نفس الزيارة اماـ ايباؾ اف القدس ليست مستوطنة انيا عاصمتنا ،وسنستمر ببناء المستوطنات
فييا(CNN,23/03/2010).
وردا عمى ذلؾ قاؿ الناطؽ باسـ الرئاسة الفمسطينية نبيؿ ابو ردينو :اف "تصريحات نتانياىو
دليؿ قاطع عمى انو ال يريد العودة الى اية مفاوضات جادة فيي تتنافى مع الشرعية الدولية التي تعتبر
القدس عاصمة لدولتيف" .واضاؼ :اف "ما قالو نتانياىو ال يساعد الجيود االميركية ولف يخدـ جيود
االدارة االميركية إلعادة الطرفيف لمفاوضات غير مباشرة ،اما االدارة االمريكية اعتبرت اف ىذه
الخطوة ال تؤثر فقط عمى عممية التسوية وانما ايضا عمى مصداقية الجيود االميركية الستعادة ثقة
العالـ العربي ،غير اف سكرتير مكتب نتانياىو زفي ىاوسر قاؿ ،اف "العالقات بيف اسرائيؿ والواليات
المتحدة غير قابمة لمتغيير" .وعف الخالؼ بشاف القدس اكد انو "يعود الى عاـ  ٜٔٙٚواالمر ال يعدو
كونو خالفات في وجيات النظر بيف اصدقاء).قناة العالـ (ٕٓٔٓ،
171

رغـ ىذا التنديد واالستنكار  ،تـ الكشؼ عف مخطط لبناء ٓٓ ٔٙوحدة استيطانية جديدة في
القدس اثناء زيارة نائب الرئيس األمريكي بايدف لممنطقة في حزيراف مف العاـ ٕٓٔٓ  ،حيث تـ اتخاذ
ىذا القرار مف خالؿ المجنة الموائية لمتخطيط والبناء في القدس ،وبمصادقة وزير الداخمية اإلسرائيمي
إيمي يشاي ،وقد صدر ىذا القرار  ،وكانت زيارة بايدف إلسرائيؿ لتييئة األجواء بيف الطرفيف الفمسطيني
واإلسرائيمي وتقريب وجيات النظر لدفع أطراؼ الصراع لمدخوؿ في مفاوضات مباشرة ،وقد أثار مثؿ
ىذا القرار جدال واسعا لدى الجانب الفمسطيني في جدوى االنخراط بمفاوضات في ظؿ المعطيات
الراىنة ،مع اإلشارة إلى أف جمعية )عير عميـ( االستيطانية كشفت عف مخططات لبناء ما يزيد عف
ٓ٘ ألؼ وحدة استيطانية جديدة في القدس تتوزع عمى مختمؼ نواحي وأحياء المدينة )بني جابر،
ٕٔٔٓ.(ٜٕ :
وفي يوليو ٕٕٔٓ قبؿ اجراء االنتخابات االمريكية زار مرشح الجميوري االمريكي ميت
رومني إسرائيؿ حيث وصؼ القدس بعاصمة إسرائيؿ ،وقاؿ رومني أشعر بتأثر كبير لوجودي في
القدس عاصمة إسرائيؿ ما أثار حفيظة الفمسطينييف حيث قاؿ صائب عريقات اف ىذه التصريحات
تنيي حمـ إقامة الدولتيف ،لذلؾ طالبت اإلدارة األمريكية برئاسة الرئيس األمريكي بارؾ اوباما مف
مرشح الرئاسة األمريكي ميت روماني أف يوضح ما قالو بأف القدس عاصمة إسرائيؿ وقاؿ البيت
األبيض أف القدس مكانتيا تحؿ مف خالؿ المفاوضات بيف "إسرائيؿ" والسمطة الفمسطينية).اليوـ
السابع(ٕٕٓٔ،
بعد ىذه االنتقادات الرسمية االمريكي والفمسطينية تراجع رومني عف تصريحاتو حوؿ القدس
و في مقابمة مع سي إف إف قاؿ رومني بأف الواليات المتحدة تدعـ البمديف لرسـ حدود بيف الطرفيف و
يجب أف يتـ التفاوض عمييا والطرفييف ىـ مف يقرروف نقطة البداية ونقطة النياية لكف اكد اف الحائط
الغربي ىو جزء مف إسرائيؿ& Greenberg,2012) .

( Rucker

ادركت ادارة اوباما خطورة التداعيات السياسية  -األمنية البعيدة المدى ،التي ستترتب عمى
تغيير الوضع القائـ في القدس ومف ناحية الواليات المتحدة واألسرة الدولية كميا فإف أعماؿ البناء
الييودية خارج الخط األخضر في القدس تعتبر خرقاً لمقانوف الدولي .ولذا ،فإف إسرائيؿ ال تزاؿ الدولة
الوحيدة في العالـ أجمع ،التي لـ تعترؼ أي دولة فيو بعاصمتيا)إلدار، (ٕٓٔٓ،وفي نفس السياؽ
أعمنت إدارة أوباما في تشريف الثاني/نوفمبر ٕٔٔٓ في جمسة أف إدراج اسرائيؿ كبمد المولد لألمريكييف
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المولدييف في القدس يرقى إلى مستوى االعتراؼ بالقدس كعاصمة إلسرائيؿ ،وىو األمر الذي تقوؿ
إنيا غير مستعدة لمقياـ بو ،وبالفعؿ ناقشت المحكمة األميركية العميا قضية وضع اسـ المدينة فقط في
خانة مكاف الوالدة في جوازات سفر األميركييف المولوديف في القدس ،بعد مطالبة عائمة الطفؿ بمناحيـ
زيفوتفسكي المولود في القدس في ٕٕٓٓ مف أبويف أميركييف إسرائيمييف يريداف وضع اسـ "إسرائيؿ"
في جواز سفره في خانة "مكاف الوالدة" ، .وىو ما رفضتو اإلدارة األميركية ،ولو كاف ىذا الطفؿ ولد
في أي مف المدف اإلسرائيمية لكاف مكاف الوالدة يشير إلى "إسرائيؿ" نظ ار ألف السمطات األميركية تدرج
البمد الذي ولد فيو الشخص وليس المدينة في جواز السفر ،لكف في حالة القدس ،فإف و ازرة الخارجية،
وىي المسؤولة عف إصدار جوازات السفر ،تكتفي بوضع اسـ المدينة فقط ).الحرة (ٕٓٔٗ /ٔٔ/ ٖٓ،
وفي حادثة غربية يوـ الجمعة ٖٓ سبتمبر  ٕٓٔٙصحح البيت األبيض النسخة الرسمية لتأبيف
الرئيس أوباما لرئيس الوزراء اإلسرائيمي السابؽ شمعوف بيريز إلزالة إشارة إلى القدس كجزء مف إسرائيؿ
 ،حيث اصدر البيت األبيض النسخة الروتينية صباح الجمعة تحت عنواف "مالحظات الرئيس أوباما
في الخدمة التذكارية لمرئيس اإلسرائيمي السابؽ شمعوف بيريز  ،جبؿ ىرتزؿ  ،القدس  ،إسرائيؿ" .و
بعد ساعات أصدرت نسخة مصححة مع شطب كممة اسرائيؿ ( Korte,2016).

المصدرUSA TODAY:
لقد جرت مراسـ تشييع جثماف الرئيس اإلسرائيمي السابؽ شمعوف بيرس عمى جبؿ "ىرتسؿ"
في مدينة القدس حيث تقع مقبرة الشخصيات اإلسرائيمية البارزة عمى مر السنيف حيث وقؼ الرئيس
األمريكي نفسو بصفتو مشاركا في ىذه المراسـ وبعد ست ساعات عمى ذلؾ ،أرسؿ البيت األبيض
تنوييا بتصحيح نص كممة الرئيس أوباما ،وتجدر اإلشارة الى نيج الحزب الديمقراطي األمريكي
يتضمف االعتراؼ بمدينة القدس عاصمة إلسرائيؿ ،ولكف و ازرة الخارجية االمريكية تعترض منذ ٜٔٙٚ
عمى أي اعتراؼ بالمدينة عمى انيا عاصمة موحدة إلسرائيؿ ،وجاء في التصحيح الذي أصدره البيت
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األبيض" :إف سياسة اإلدارة االمريكية تجاه القدس تبقى عمى حاليا المتبع مف قبؿ الحزبيف الديمقراطي
والجميوري في ادارة البيت األبيض منذ عاـ  "ٜٔٙٚوفؽ ما قالو مسؤوؿ كبير في اإلدارة االمريكية
لصحيفة "جيروساليـ بوست" اإلسرائيمية الصادرة بالمغة اإلنجميزية في توضيحو ألسباب ىذا التصحيح
،وأضاؼ" :إف وضع القدس يبقى أحد المحاور االساسية لقضية يجب اف تحؿ ضمف مفاوضات
الوضع النيائي بيف اإلسرائيمييف والفمسطينييف .ونحف نواصؿ العمؿ مع الطرفيف عمى حؿ ىذه المشكمة
وغيرىا بطريقة عادلة ومنصفة ،وتحترـ حقوؽ وتطمعات كؿ مف اإلسرائيمييف والفمسطينييف" .ىذا
وأعرب مسؤولوف إسرائيميوف عف خيبة أمميـ دوف الكشؼ عف ذلؾ عمى المأل جراء التصحيح الذي
بادر اليو البيت األبيض ،وذلؾ ألف الحكومات اإلسرائيمية حرصت منذ فترة طويمة عمى التأكيد أف
القدس ىي "العاصمة الموحدة واالبدية" إلسرائيؿ وانيا ستبقى كذلؾ في إطار أي اتفاؽ سالـ يؤدي إلى
إقامة دولة فمسطينية ،رغـ ما يقابؿ ذلؾ مف معارضة في الجانب الفمسطيني خاصة ،والعربي عامة بؿ
ومعارضة المجتمع الدولي الذي لـ تبادر أي دولة منو الى نقؿ سفارتيا الى القدس اعترافا بيا عاصمة
إلسرائيؿ(i24NEWS,01/10/2016) .
أقر الكونغرس االمريكي قانوف سفارة القدس في عيد الرئيس كمينتوف عاـ ٘ ٜٜٔيتـ بموجبو
بنقؿ السفارة االمريكية مف تؿ ابيب الى القدس ،اال اف كمينتوف وخمفاؤه اصدروا إعالنا رئاسيا كؿ ستة
أشير بتعميؽ نقؿ السفارة  ،مما يسمح لمرؤساء بالحفاظ عمى السفارة في تؿ أبيب إذا اعتبروا ذلؾ مف
"مصالح األمف القومي لمواليات المتحدة" .واتبع أوباما سياسة اإلدارات السابقة في عدـ االعتراؼ
بالقدس كجزء مف إسرائيؿ وعدـ نقؿ السفارة االمريكية مف تؿ ابيب الى القدس ،فعمى سبيؿ المثاؿ
أعمف الرئيس االمريكي باراؾ أوباما يوـ االربعاء ٕ /يونيو ٕٓٔٓ ق ارره بتعميؽ عممية نقؿ السفارة
االمريكية في اسرائيؿ مف تؿ أبيب إلى القدس لمدة ستة أشير ،وقاؿ أوباما في مذكرة إلى وزيرة
الخارجية ىيالرى كمينتوف إف القرار "ضروري مف أجؿ حماية مصالح االمف القومي لمواليات المتحدة"
،واضاؼ وليذا فإنؾ مفوضة برفع ىذا القرار إلى الكونغرس وسيدخؿ قرار التعميؽ حيز التنفيذ بعد
رفعو وابالغو إلى الكونغرس) .الشعب اليومية(ٕٓٔٓ،
رسميا بالقدس عاصمة إلسرائيؿ  ،و يذكر كتاب
كانت الواليات المتحدة مترددة في االعتراؼ
ً

حقائؽ العالـ لوكالة المخابرات المركزية أنو "في حيف أعمنت إسرائيؿ القدس عاصمة ليا في عاـ
ٓ٘ ، ٜٔفإف المجتمع الدولي ال يعترؼ بيا عمى ىذا النحو ،والواليات المتحدة  ،شأنيا شأف جميع
173

الدوؿ األخرى  ،تحتفظ بسفارتيا في تؿ أبيب .و تماشياً مع أي إدارة امريكية أخرى عمى مدى
السنوات العشريف الماضية  ،أشار بياف لمبيت األبيض في عيد اوباما إلى "مصالح األمف القومي" في
التخمي عف قرار الكونغرس في عاـ ٘ ٜٜٔباالعتراؼ بالقدس عاصمة إلسرائيؿ ونقؿ سفارتيا ىناؾ.
وبناءا عميو اصدر الرئيس األمريكي باراؾ أوباما يوـ الخميس ٔٓ ٕٓٔٙ /ٕٔ/اخر قرار رئاسي
لتأجيؿ نقؿ السفارة األمريكية في إسرائيؿ مف تؿ أبيب إلى القدس لمدة ستة أشير أخرى ،وكاف ىذا
قرار ىو الثامف الذي وقع فيو أوباما عمى التأجيؿ ،الذي وقعو كؿ رئيس امريكي منذ بيؿ كمينتوف ،
وفي كؿ مرة استشيد فييا بػ "األمف القومي" كسبب لمتأخير(Benari,2016) .
وشيد عيد اوباما اصدار قرار مجمس االمف رقـ ٖٖٕٗ الذي شمؿ القدس ايضا ،حيث اكد مف
جديد عمى أف المستوطنات اإلسرائيمية المقامة في األراضي الفمسطينية المحتمة منذ عاـ  ،ٜٔٙٚبما
فييا القدس الشرقية ،غير شرعية بموجب القانوف الدولي وتشكؿ عقبة رئيسية أماـ تحقيؽ حؿ الدولتيف
وسالـ عادؿ ودائـ وشامؿ ،ولـ تستخدـ االدارة االمريكية حؽ النقض كالعادة وسمحت بتمرير القرار
بعد اف امتنعت عف التصويت .وكانت إسرائيؿ قد وصفت قرار الواليات المتحدة االمتناع عف
التصويت وليس استخداـ حؽ الفيتو بأنو "مخز" )(The Jerusalem post,25/12/2016
و في اخر اياـ حكـ الرئيس اوباما وردا عمى تقديـ نواب جميورييف في الكونغرس االمريكي
مشروع قرار يدعو الى االعتراؼ بالقدس كعاصمة إلسرائيؿ ونية الرئيس االمريكي المنتخب دونالد
ترامب نقؿ السفارة االمريكية الى القدس بعد تولي مقاليد الحكـ ،.قاؿ المتحدث باسـ و ازرة الخارجية
األمريكية جوف كيربي) ،(John Kirbyفي ٘ٓ ٕٓٔٚ/ٓٔ/إف إدارة الرئيس األمريكي باراؾ أوباما
تعتبر نقؿ السفارة األمريكية مف تؿ أبيب إلى مدينة القدس "خطوة غير بناءة" .وأوضح كيربي إف نقؿ
السفارة األمريكية إلى القدس سيزيد مف االضطرابات بيف الفمسطينييف واإلسرائيمييف" ،وأضاؼ أف مثؿ
ىذه الخطوة سيضع حياة الجنود والدبموماسييف األمريكييف في خطر ،مشي ار إلى أف سياسة إدارة أوباما
بالنسبة ليذه القضية مماثمة لسياسات اإلدارات األمريكية السابقة).كونا(ٕٓٔٚ،
وفي ردا أخر عمى وعد الرئيس االمريكي المنتخب دونالد ترامب بنقؿ السفرة االمريكية مف تؿ
ابيب الى القدس فور تسممو الحكـ ،قاؿ الرئيس األمريكي باراؾ أوباما في يناير  ٕٓٔٚأف نقؿ
السفارة األمريكية إلى القدس يمكف أف يكوف لو نتائج "متفجرة" وقاؿ إنو قمؽ مف أف احتماالت حؿ
الدولتيف لمصراع اإلسرائيمي الفمسطيني آخذة في التضاؤؿ حيث قاؿ أوباما فى آخر مؤتمر صحفي لو
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كرئيس "عندما يتـ اتخاذ خطوات أحادية مفاجئة تتعمؽ ببعض القضايا الجوىرية والحساسيات المتعمقة
بأى جانب ،فإف ذلؾ قد يفجر الوضع(Fox News,2017)".
انتقد رئيس بمدية القدس نير بركات الرئيس اوباما بعد اعالف فوز المرشح الجميوري دونالد
ترامب حيث اشار بركات في الشريط الفيديو المنشور عمى صفحتو في يوتيوب إلى أف الرئيس
أوباما باع إسرائيؿ واحتضف اإلسالـ الراديكالي وايراف .واضاؼ إلى أف اإلسرائيمييف ال يستطيعوف
االنتظار لرئاسة دونالد ترامب الذيف يعتقدوف أنيـ سينقموف السفارة األمريكية مف تؿ أبيب إلى
القدس(youtube/nir barakat,2017).
وفي الوثائؽ التي كشفت عنيا صحيفة ىآرتس اإلسرائيمية اثناء المفاوضات الفمسطينية
اإلسرائيمية برعاية وزير الخارجية االمريكي جوف كيري عاـ ٕٗٔٓ  ،حيث جاء في احدى الوثيقتيف
أف مدينة القدس لف تقسـ في االتفاؽ المستقبمي .ولـ يتـ التحدث عف كوف القدس الشرقية عاصمة
لمدولة الفمسطينية ،بسبب اصرار اسرائيؿ .وكتب فقط أنو يجب حؿ موضوع القدس في المفاوضات،
وأف يسعى الطرفاف لمحصوؿ عمى االعتراؼ الدولي بأف القدس ىي عاصمة ليما ،حيث ذكرت الوثيقة
اف القدس أكثر القضايا تعقيدا وحساسية لمحؿ في اإلتفاؽ ".وأف أي حؿ ليذه القضايا يجب أف يتفؽ
مع الروابط التاريخية والدينية والثقافية والعاطفية العميقة لمشعبيف مع المواقع المقدسة ،والتي يجب أف
تحمى .وتتفؽ األطراؼ عمى عدـ إعادة تقسيـ المدينة ،وبأنو لف يكوف اتفاقا نيائيا دائما بدوف حؿ
قضية القدس .،و تتضمف الوثيقة جممتيف مختمفتيف  ،مف المفترض في نياية المطاؼ تضميف أحدىما
في اإلطار و الشخص الذي كاف مف المفترض أف يقرر بيف االثنيف كاف نتنياىو(Tibon,2017).
دوليا كعاصمتيا ويسعى الفمسطينيوف
الخيار األوؿ" :تسعى إسرائيؿ إلى جعؿ مدينة القدس معترؼ بيا ً
إلى جعؿ القدس الشرقية عاصمة دولتيـ".

الخيار الثاني" :يسعى الفمسطينيوف إلى أف يكوف لدييـ عاصمة معترؼ بيا دوليا لواليتيـ في القدس
الشرقية ويسعى اإلسرائيميوف إلى الحصوؿ عمى القدس المعترؼ بيا دوليا كعاصمة ليـ".
وعندما طرح كيري مثؿ ىذه المعادلة عمى عباس ،غضب الرئيس الفمسطيني ،وقاؿ بأنو ال
يستطيع أف يضع توقيعو عمى مثؿ ىكذا وثيقة  -وفقا ما ذكره مسؤوؿ أميركي لصحيفة ىآرتس ،
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وذكرت الوثيقة أيضا ،أف "البمدة القديمة واألماكف الدينية واألحياء الييودية سيتـ تناوليا بشكؿ منفصؿ
كجزء مف مفاوضات الحؿ النيائي(Haaretz, Jun 08, 2017)".
وكاف لمقدس نصيب مف مبادئ كيري الستة الذى افصح عنيا بالخطاب الذي ألقاه في و ازرة
الخارجية يوـ  ٕٛديسمبر /كانوف األوؿ  .ٕٓٔٙحيث قاؿ انو ينبغي لممفاوضات النيائية أف تسترشد
بيذه المبادئ ،حيث نص المبدأ الرابع عمى توفير قرار متفؽ عميو لمقدس باعتبارىا عاصمة العالـ
المعترؼ بيا لمدولتيف  ،وحماية وضماف حرية الوصوؿ إلى األماكف المقدسة بما يتفؽ مع الوضع
القائـ واضاؼ كيري ،اآلف  ،القدس ىي القضية األكثر حساسية لكال الجانبيف  ،والحؿ يجب أف يمبي
احتياجات ليس فقط لمطرفييف  ،ولكف لجميع األدياف التوحيدية الثالثة ،وليذا السبب يجب حماية
المواقع المقدسة لمميارات مف الناس حوؿ العالـ وستظؿ متاحة ويمكف الحفاظ عمى الوضع القائـ.
فمعظميـ يعترؼ بأنو ال ينبغي تقسيـ القدس مرة أخرى كما كاف في عاـ  ، ٜٔٙٚونحف نعتقد ذلؾ.
وفي الوقت نفسو  ،ىناؾ اعتراؼ واسع بأنو لف يكوف ىناؾ اتفاؽ سالـ دوف التوفيؽ بيف التطمعات
األساسية لكال الجانبيف لمحصوؿ عمى العواصـ ىناؾ(Kerry's remarks, 2016) .
يتضح مما سبؽ اف ادارة اوباما حاولت بقدر االمكاف تجنب الخالؼ االسرائيمي الفمسطيني
حوؿ مدينة القدس عمى الرغـ مف موقؼ اوباما الشخصي الداعـ لمموقؼ االسرائيمي ،وحاوؿ الرئيس
اوباما وادارتو التأكيد م ار ار اف قضية القدس يجب اف تحؿ باالتفاؽ بيف الطرفييف ،و عمى الرغـ مف
رفض ادارة اوباما بنقؿ السفارة اإلسرائيمية مف تؿ ابيب الى القدس ،و رفضت ايضا اعتبار القدس جزء
مف دولة اسرائيؿ ،وادانت ايضا االستيطاف االسرائيمي في المدينة المقدسة ،لكف لـ يؤثر ذلؾ كمو عمى
االجراءات العممية اإلسرائيمية في مدينة القدس مف التيويد والبناء االستيطاني ،بمعني اخر لـ يكف
لإلدانة و االستنكار االمريكي في عيد اوباما لإلجراءات اإلسرائيمية العنصرية في مدينة القدس أي
نتيجة عممية ايجابية  ،لذلؾ نستخمص اف العالقات االمريكية اإلسرائيمية في عيد اوباما كانت سببا في
استمرار االجراءات العنصرية في القدس بسبب الدعـ العسكري و المالي االمريكي الغير المسبوؽ.
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المبحث الثالث
العالقات األمريكية اإلسرائيمية وأثرىا عمى السياسة اإلسرائيمية تجاه قضية الالجئين
يتماىى موقؼ اإلدارات األمريكية المتعاقبة بقضية الالجئيف الفمسطينييف ،بشكؿ فاضح مع
المشروع الصييوني ،الرافض لعودتيـ والعمؿ عمى توطينيـ في أماكف تواجدىـ ،منتيجة سياسية
"االحتواء" وصوال إلى مساعي التوطيف ،لمحيمولة دوف تحوليـ )الالجئيف( إلى عامؿ عدـ استقرار
لمصالحيا في المنطقة )شمعة ،(ٕٓٔٚ،لذلؾ اتبعت الواليات المتحدة استراتيجية ذات شقيف :مف
ناحية أولى ،واصمت أمريكا تقديـ الدعـ المالي واالقتصادي ،لتخفيؼ ظروؼ الحياة الشاقة التي
يعيشيا الفمسطينيوف في مخيمات المجوء والشتات ،حيث تقدـ الواليات المتحدة االمريكية ما نسبتو
٘ %ٙمف ميزانية الوكالة)األونروا( ،و مف ناحية ثانية ،حاولت الواليات المتحدة م ار اًر إيجاد حؿ
لقضية الالجئيف ،عف طريؽ توطينيـ في الدوؿ العربية المضيفة ،وتحويؿ نشاطات األونروا إلى
الحكومات العربية؛ لذلؾ لـ يكف لمشعب الفمسطيني وجود في قاموس السياسة الخارجية األمريكية إال
كالجئيف) .يوسؼ.(ٕٓٔٔ،
وقد سعت الواليات المتحدة مبك اًر إلى طمس موضوع الالجئيف عبر مشاريع اقتصادية وانسانية
تيدؼ إلى توطينيـ أو ترحيميـ إلى مناطؽ بعيدة عف وطنيـ وأرضيـ ،ومنيا مشروع سيناء لتوطيف
سكاف قطاع غزة والذي بدأ التخطيط لو منذ العاـ ٔ٘ ٜٔبالتعاوف بيف الواليات المتحدة واألمـ
المتحدة ،والذي أفشمتو مظاىرات قاـ بيا الالجئوف في قطاع غزة في العاـ ٘٘ .ٜٔكما دعا وزير
الخارجية األمريكي جوف فوستر داالس عاـ ٖ٘ ٜٔمف خالؿ بيانو إلى توطيف الالجئيف الفمسطينييف
ودمجيـ في البمداف العربية المجاورة ،وقد عممت الواليات المتحدة عمى تحقيؽ ما جاء في البياف مف
خالؿ ماعرؼ بمشروع جونستوف مبعوث الرئيس ايزنياور إلى المنطقة ،والذي قاـ بعدة زيارات لممنطقة
ما بيف ٖ٘ ٜٔ٘٘-ٜٔمقترحاً التعاوف االقتصادي بيف األردف واسرائيؿ عبر مشاريع اقتصادية تبدأ
باستثمار مياه نير األردف لفائدة الالجئيف وتوطينيـ في األردف وسوريا ولبناف .كما اتضح ىذا الموقؼ
األمريكي المصر عمى إنياء قضية الالجئيف مف خالؿ خطاب جوف فوستر داالس في األـ المتحدة
عاـ  ٜٔ٘ٙحيث أكد عمى ضرورة استصالح األراضي وتوطيف الالجئيف في البمداف المجاورة .وقد تال
ذلؾ عشرات المشاريع التي تتعمؽ بقضية الالجئيف مف قبؿ أطراؼ ومؤسسات دولية تنسجـ في رؤيتيا
مع الموقؼ األمريكي الذي يعكس التصور اإلسرائيمي لموضوع الالجئيف ).أبو حميد(ٕٓٔٛ،
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فالخريطة السياسية اإلسرائيمية تجمع مف أقصى اليميف وحتى أقصى اليسار عمى رفض حؽ
عودة الالجئيف الفمسطينييف رفضا قاطعا ،بؿ وتؤيد العمؿ عمى تصفية ىذا الممؼ بكؿ الطرؽ
والوسائؿ المتاحة خارج حدود إسرائيؿ بما يحوؿ دوف تحميؿ إسرائيؿ أي مسؤولية سياسية أو قانونية
عف تمؾ القضية وتداعياتيا .وتنفيذا لذلؾ عممت مختمؼ الحكومات اإلسرائيمية بالضغط عمى الجانب
الفمسطيني مف أجؿ التنازؿ عف ىذا الحؽ ،وليس آخرىا مطالب حكومة نتنياىو الثانية الثالثيف
بضرورة اعتراؼ الفمسطينييف بييودية الدولة اإلسرائيمية كشرط مسبؽ لمتقدـ بالمفاوضات ،مما يعني
ليس فقط اإللغاء المطمؽ لحؽ العودة وانما تخطي ذلؾ بالتيديد السافر لفمسطيني والداخؿ في إسرائيؿ
بالطرد أو بيضـ كافة حقوقيـ السياسية والمدنية )بني جابر.(ٕٔٓ :ٕٓٔٔ ،
ال يعترؼ أوباما بحؽ الالجئيف بالعودة ،ويذىب إلى التوطيف إال الالجئيف في لبناف الذيف يرى
إمكانية توطينيـ في مناطؽ "أ" مف الضفة الغربية ،وبالتحديد في المنطقة الممتدة مف شمالي نابمس
حتى جنيف شماال ،وحتى تخوـ قضاء طولكرـ غربا ،وفي منطقة سنجؿ ومزارع النوباني شمالي راـ
الل .وىو يريد استيعاب الالجئيف في بمداف عربية مع ضرورة تعويضيـ ومساعدتيـ في تحصيؿ لقمة
العيش )قاسـ.(ٕٜٓٓ ،
في يناير  ،ٕٓٓٛحيف كاف اوباما مرشحاً لمرئاسة األمريكية قاؿ أماـ ناخبيو " إف حؽ
عودة الفمسطينييف أصبح مجرد حب اًر عمى ورؽ" واوضح الرئيس االمريكي بارؾ اوباما مفيومو لحؽ
العودة في ذلؾ الوقت اف الالجئيف الفمسطينييف ينتموف الى دولتيـ وال يممكوف حؽ العودة الى اسرائيؿ،
وقاؿ أوباما لصحيفة "جيروزاليـ بوست" وأعضاء آخريف في الصحافة الييودية واإلسرائيمية في مؤتمر
عبر الياتؼ" :إف الخطوط العريضة ألي اتفاؽ ستشمؿ ضماف بقاء إسرائيؿ دولة ييودية"  ،وأكد دعمو
لحؿ الدولتيف وقاؿ اوباما اثناء المكالمة "اف حؽ العودة [السرائيؿ] ىو شيء ليس خيا ار بالمعنى
الحرفي"  ،اال انو قاؿ اف الفمسطينييف لدييـ مخاوؼ مشروعة مف دولة متماسكة يسمح ليا العمؿ
بفعالية )(KRIEGER&LAZAROFF,2008
اعترضت و ازرة الخارجية عمى قرار السيناتور الجميوري مارؾ كيرؾ دعوة الواليات المتحدة
تخص الجانباف الفمسطيني
النظر في عدد الالجئيف الفمسطينييف الحقيقييف ،وقالت بأف ىذه المسألة
ّ
ورد نائب وزيرة الخارجية األمريكية توـ نايدز)  (Tom Nidesبرسالة إلى النائب
و"اإلسرائيمي" فقطّ .

الجميوري قاؿ فييا لقد كانت سياسة الواليات المتحدة ثابتة عمى مدار السنيف ومتمثمة في أف قضايا
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الوضع النيائي يجب أف تُحؿ بيف الفمسطينييف و"اإلسرائيمييف" أنفسيـ وال دخؿ لمواليات المتحدة فييا.
تضر فئة
وأضاؼ نايدز " ال تستطيع و ازرة الخارجية التدخؿ في مثؿ ىذه األمور والتي مف الممكف أف ّ

عمى حساب األخرى وىـ الفمسطينيوف وحمفاءنا في المنطقة وأبرزىـ األردف ،لكننا نستطيع القياـ بدور
الوسيط بيف الطرفيف مف أجؿ تسوية المواقؼ وتدعيميا جاء ذلؾ بعد اف وافقت لجنة المخصصات
الخارجية في مجمس الشيوخ األمريكي عمى إجراء تعديؿ في و ازرة المالية األمريكية لعاـ ٖٕٔٓ ،بيدؼ
ممف يتمقوف مساعدات مف ىيئة إغاثة وتشغيؿ
التأكد مف حقيقة خمسة مالييف الجئ فمسطيني ّ
الالجئيف الفمسطينييف )األونروا((ROGIN,2012) .

إف طمب الكونغرس مف االدارة االمريكية عاـ ٕٕٔٓ التمييز بيف الفمسطينييف الذيف شردىـ
الصراع العربي اإلسرائيمي عاـ  ٜٔٗٛومالييف مف أحفادىـ شكؿ تحدياً سياسياً لمرئيس باراؾ أوباما
حيث

صوتت لجنة االعتمادات )(Appropriations Committeeبمجمس الشيوخ يوـ الخميس

ٕٗ ٕٕٓٔ/ٓ٘/لتطمب مف وزيرة الخارجية تقديـ تقرير إلى المجنة في غضوف عاـ حوؿ عدد
األشخاص الذيف تمقوا مساعدة مف وكالة األمـ المتحدة إلغاثة وتشغيؿ الالجئيف الفمسطينييف  ،و
"مكانيـ كانت اإلقامة في فمسطيف في الفترة ما بيف يونيو  ٜٔٗٙوأيار  ٜٔٗٛوالتي نزحت نتيجة
الصراع العربي اإلسرائيمي عاـ  ٜٔٗٛ؛ ومف ىـ أحفاد " .ولـ تؤيد و ازرة الخارجية الفكرة وتقوؿ إنيا
ستجبر الواليات المتحدة عمى إصدار حكـ مسبؽ عمى واحدة مف القضايا التي يطمؽ عمييا "مفاوضات
سالـ الشرؽ األوسط"  -أي الالجئيف  -والتي يقوؿ كؿ مف الديمقراطييف والجميورييف إنو يجب عمى
إسرائيؿ والفمسطينييف حميا في محادثات حؿ الدولتييف المتعثر االف .وصرح المتحدث باسـ و ازرة
الخارجية األمريكية مارؾ تونر يوـ األربعاء ٖٕٕٓٓٔ/ٓ٘/عمى أف مصير الالجئيف "يحتاج إلى
العمؿ بيف الطرفييف".(CASSATA,2012) .
وقاؿ مستشار اوباما بف رودس في كتابو "العالـ كما ىو" عف حؽ العودة :فاتفقت إدارة أوباما
أحقية الح ّؿ الذي يمنع عودة الالجئيف عمى أف يقيموا في الضفّة والقطاع لو أرادوا  ،و المطالبة
عمى ّ

تؤدي والدتو إلى تغيير في
الرسمية
بييودية الدولة الذي يعني رمي أي مولود فمسطيني يمكف أف ّ
ّ
ّ
الييودية التي لـ تتحقّؽ إال بفعؿ التطيير العرقي).ابو خميؿ(ٕٓٔٛ،
ديموغرافيا األكثرّية
ّ

في احدى الوثائؽ التي حصمت عمييا صحيفة ىآرتس اإلسرائيمية حيث تـ صياغة اطار اتفاؽ
مف قبؿ وزير الخارجية االمريكي جوف كيري عاـ ٕٗٔٓ .ذكرت الوثيقة اف اقامة دولة فمسطينية
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مستقمة سيوفر الوطف القومي لجميع الفمسطينييف ،وبضمنيـ الالجئيف ،وبيذا وضع نياية لمقضية
التاريخية لالجئيف الفمسطينييف ،وأية مطالب مف إسرائيؿ ناجمة عف ذلؾ .ومعنى ذلؾ فعميا ،بأف لف
يكوف ىناؾ حؽ لمعودة لالجئيف الفمسطينييف وأحفادىـ الى إسرائيؿ .وعوضا عف ذلؾ ،يعرض إطار
االتفاؽ أربعة حموؿ مختمفة لالجئيف :إعادة توطينيـ في الدولة الفمسطينية أو التوطيف النيائي في
الدوؿ المضيفة ليـ أو إعادة توطينيـ في دولة ثالثة في أنحاء العالـ والتي تقبؿ باستقباليـ ،وفي بعض
الحاالت اإلنسانية قبوليـ في اسرائيؿ وفقا لما تقرره اسرائيؿ بدوف التزاـ وطبقا لتقديره الخاص.
)(Tibon,2017
اشار المبدأ الثالث مف المبادئ الذي صاغيا

وزير الخارجية االمريكي جوف كيري في اخر

اياـ حكـ ادارة اوباما كأساس ممكف لممفاوضات الجادة اف توفير حؿ عادؿ ومتفؽ عميو و واقعي
لقضية الالجئيف الفمسطينييف  ،بمساعدة دولية  ،يشمؿ التعويض والخيارات والمساعدة في إيجاد منازؿ
دائمة  ،واإلقرار بالمعاناة  ،وغيرىا مف التدابير الضرورية لمتوصؿ إلى قرار شامؿ بما يتفؽ مع دولتيف
لشعبيف وأضاؼ كيري إف محنة العديد مف الالجئيف الفمسطينييف مفجعة القمب  ،ويتفؽ الجميع عمى
ضرورة معالجة احتياجاتيـ .وكجزء مف قرار شامؿ  ،يجب تقديـ التعويض ليـ  ،ويجب االعتراؼ
بمعاناتيـ  ،وستكوف ىناؾ حاجة إلى خيارات ومساعدات لمعثور عمى منازؿ دائمة .يمكف لممجتمع
الدولي تقديـ دعـ ومساعدة كبيريف .أعمـ أننا مستعدوف لمقياـ بذلؾ  ،بما في ذلؾ جمع األمواؿ
لممساعدة في ضماف الوفاء بالتعويضات واالحتياجات األخرى لالجئيف  ،وقد أعرب العديد منيـ عف
استعداده لممساىمة في ىذا الجيد  ،خاصة إذا كاف يحقؽ السالـ .ولكف ىناؾ اعتراؼ عاـ بأف الحؿ
يجب أف يكوف متسقًا مع دولتيف لشعبيف  ،وال يمكف أف يؤثر عمى الطابع األساسي إلسرائيؿ.
)(Kerry's remarks, 2016
الواليات المتحدة واألونروا
عرؼ وكالة األمـ المتحدة الالجئ الفمسطيني بأنو أي فرد كاف "مكاف إقامتو الطبيعي ىو
تُ ّ

فمسطيف خالؿ الفترة مف ٔ يونيو  ٜٔٗٙإلى ٘ٔ مايو  ٜٔٗٛوالذي فقد منزلو وسبؿ عيشو نتيجة
لصراع عاـ  ."ٜٔٗٛكما أف الالجئيف ىـ مف نسؿ اآلباء الذيف يستوفوف ىذا التعريؼ ،و تقدـ وكالة
االونو ار  ،التي تأسست عاـ  ، ٜٜٔٗالخدمات الصحية والتعميـ وغيره مف المساعدات ليؤالء الالجئيف
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حيث تأتي األمواؿ مف الواليات المتحدة  ،أكبر مانح بمساىمات تبمغ حوالي ٕٓ٘ مميوف دوالر في
السنة  ،ودوؿ أخرى مثؿ بريطانيا والنرويج والسويد ).(CASSATA,2012
بعد أف استولت حماس عمى غزة في عاـ  ، ٕٓٓٚقررت وزيرة الخارجية كوندولي از رايس
ووزيرة الخارجية آنذاؾ  ،تسيبي ليفني  ،أف أفضؿ طريقة لالستجابة ليذه الخطوة ىي زيادة ميزانية
األونروا بشكؿ كبير،و في عيد أوباما  ،زادت الواليات المتحدة مف مدفوعاتيا لألونروا متجاىمة حجج
و ادعاءات اسرائيؿ المتكررة باستخداـ مدارس األونروا والعيادات والمرافؽ األخرى كقواعد إلطالؽ
الصواريخ ومستودعات تخزيف االسمحة ضد إسرائيؿ ،(GLICK,2017) .لكف بالتأكيد ىذه االمواؿ لـ
تصرؼ اال بالتنسيؽ والموافقة اإلسرائيمية لتعزيز حكـ حماس في قطاع غزة تمييدا لفصمو عف باقي
الوطف.
تعمؿ الواليات المتحدة واألونروا في شراكة رسمية مف خالؿ إطار لمتعاوف منذ عاـ ٕ٘ٓٓ
لتقديـ المساعدة اإلنسانية إلى المستفيديف مف األونروا وفقا لواليتيا حسبما أقرتيا الجمعية العامة لألمـ
سنويا لتعزيز األىداؼ المشتركة،
المتحدة حيث تستعرض الواليات المتحدة واألونروا إطارىا لمتعاوف
ً
مف مبدأ أف ىذه الوثيقة  ،في مجمميا  ،تشكؿ التزامات سياسية مف قبؿ األونروا وحكومة الواليات

قانونا ،وقد شمؿ اطار التعاوف بيف األونروا و
المتحدة  ،وبالتالي ال ُيقصد منيا أف تكوف ممزمة
ً
الواليات المتحدة لعاـ ٕٗٔٓ كما يمي )(US Department of state,2015

 تقدر الواليات المتحدة التزاـ األونروا بتقديـ تقارير متسقة ومفصمة حوؿ استخداـ التمويؿ األمريكي ،خاصة بالنظر إلى أىمية ىذه البيانات لتشكيؿ السياسات والبرامج القائمة عمى األدلة والحاجة إلى
تمبية متطمبات التقارير األمريكية في عاـ ٕٗٔٓ.
 إف الواليات المتحدة ممتزمة بمواصمة شراكتيا مع األونروا لمساعدة أكثر مف ٕ ٘.مميوف الجئفمسطيني مسجؿ وغيرىـ مف األشخاص المسجميف الذيف تساعدىـ األونروا حتى يتـ التوصؿ إلى حؿ
عادؿ وتنتيي والية األونروا.
 إدراكا لمحاجة إلى تمويؿ مبكر ويمكف التنبؤ بو  ،ينبغي عمى الواليات المتحدة أف تسعى إلى تقديـمساىمة كبيرة لألونروا في برامجيا األساسية لعاـ ٕٗٔٓ في وقت مبكر مف السنة التقويمية ٕٗٔٓ.
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 رىنا بتوافر األمواؿ  ،تسعى الواليات المتحدة لتوفير  ٕٓ-ٔٛفي المائة مف متطمبات ميزانيةالصندوؽ العاـ.
 رىنا بتوافر األمواؿ  ،تيدؼ الواليات المتحدة إلى المساىمة في احتياجات األونروا كما ىو موضحفي مناشداتيا الطارئة في الضفة الغربية وقطاع غزة ونداءات اإلغاثة في نير البارد .ورىناً بتوافر
األمواؿ  ،ينبغي عمى الواليات المتحدة أيضاً أف تسعى جاىدة لتوفير التمويؿ لنداء )خطط( االستجابة
اإلنسانية في خطة األونروا السورية.
 رىنا بتوافر األمواؿ  ،تيدؼ الواليات المتحدة إلى مواصمة توفير التمويؿ لمشاريع إعادة اإلعماراإلنسانية في قطاع غزة.
 باإلضافة إلى ذلؾ  ،ورىنا بتوافر األمواؿ  ،تنوي الواليات المتحدة مواصمة دعـ مشاريع خاصةمختارة تحددىا الواليات المتحدة واألونروا بشكؿ متبادؿ  ،بما في ذلؾ الدعـ المستمر لبرنامج األونروا
لحقوؽ اإلنساف وحؿ النزاعات وبرامج التوعية في جميع المجاالت الخمسة مواصمة دعـ برامج OSO
في الضفة الغربية وقطاع غزة ولبناف.
 ينبغي عمى الواليات المتحدة واألونروا أف تتشاوراف بشكؿ ثنائي حوؿ قضايا السياسات والبرامجالمحددة في ىذا اإلطار.
نستخمص مما سبؽ اف ادارة اوباما حاولت م ار ار تجنب الدخوؿ في قضية الالجئيف حيث اكدت
اف قضية الالجئيف مف قضايا الوضع النيائي الذي يجب حمو بيف طرفي الصراع مف خالؿ
المفاوضات التي ترعيا الواليات المتحدة االمريكية ،التي بدورىا حاولت م ار ار طمأنة اإلسرائيمييف باف
الالجئيف الفمسطينييف لف يعودوا الى ديارىـ التي ىجروا منيا ،لذلؾ كاف اثر العالقات األمريكية
اإلسرائيمية عمى قضية الالجئيف في عيد الرئيس اوباما مشابو لإلدارات السابقة المبني عمى الغاء حؽ
العودة.
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المبحث الرابع
العالقات األمريكية اإلسرائيمية واثرىا عمى السياسة اإلسرائيمية تجاه االستيطان
كانت إدارة أوباما تنتقد بشدة سياسة إسرائيؿ المستمرة لتوسيع المستوطنات في الوقت نفسو
تقدـ الدعـ العسكري والمالي والدبموماسي لالحتالؿ و يمثؿ توقيع مذكرة التفاىـ بيف إسرائيؿ والواليات
المتحدة في سبتمبر  ٕٓٔٙتعيداً بمبمغ غير مسبوؽ مف المساعدات العسكرية لبمد ينتيؾ حقوؽ
اإلنساف بشكؿ مستمر ،لكف واجو أوباما رئيس الوزراء اإلسرائيمي بنياميف نتنياىو عدة مرات بمطمب
لتجميد االستيطاف الكامؿ وفي كؿ مرة تراجع فييا الرئيس االمريكي مف خالؿ تصرفاتو  ،إف لـ يكف
دائماً بكمماتو  ،فقد أظير نتنياىو م ار اًر وتك ار اًر أنو ميتـ باألرض أكثر مف اىتمامو بالسالـ.
)(Shlaim,2016
ساد التوتر منذ بداية حكـ اوباما في العالقة بيف اإلدارة األمريكية واسرائيؿ ،إذ أوجد الطمب
األمريكي بوقؼ النشاط االستيطاني قمقاً إسرائيمياً متصاعداً ،وعزز مف ىذا القمؽ ،فشؿ جولة
المحادثات مع المبعوث األمريكي جورج ميتشؿ في العاصمة البريطانية في مايو  ،ٕٜٓٓوالتي
حاولت التوصؿ إلى اتفاؽ مع إدارة الرئيس أوباما يتيح االستمرار في تطبيؽ التفاىمات التي توصمت
إلييا إسرائيؿ مع إدارة الرئيس بوش االبف ،واالستمرار في أعماؿ البناء في المستوطنات التي تخطط
إسرائيؿ ضميا )الشرؽ األوسط.(ٕٜٓٓ ،
ورغـ إصرار الرئيس أوباما عمى تفكيؾ بعض المستوطنات في الضفة الغربية تمييدا إلقامة دولة
فمسطينية قابمة لمحياة ،استطاع نتنياىو تمييع ىذه المطالب فيو واف أبدى رغبتو بالقبوؿ بإمكانية قياـ
الدولة الفمسطينية إال أنو وفي نفس الوقت وضع خطوطا حمراء متصمة بقياـ ىذه الدولة منيا :تحديد
صالحيات الدولة الفمسطينية بما يضمف أمف إسرائيؿ مستقبال ،وىذا معناه منع تزويد ىذه الدولة
بالسالح ،ومنع إقامة تحالفات عسكرية ،مع سيطرة إسرائيمية عمى المجاؿ الجوي والحدود البرية ،كما
وأكدت حكومة نتنياىو شأنيا شأف كؿ حكومات إسرائيؿ عمى أف القدس عاصمة موحدة لدولة إسرائيؿ
مع عدـ السماح بعودة الالجئيف )مركز الزيتونة لمدراسات واالستشارات.(ٕٜٓٓ ،
اف أوباما لـ يطمب إيقاؼ المستوطنات الصييونية أو إزالتيا وانما طمب تجميدىا ،واقامة دولة
فمسطينية وفؽ المنظور الصييوني ،ما يعني استمرار دعمو لسياسة االستيطاف ،وىذا يثبت أف أوباما
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عمى استعداد لقبوؿ اشتراطات الكياف الصييوني؛ دوف أف ننسى لحظة واحدة بأنو تخطَّى ىذه
االشتراطات إلى االعتراؼ بالوجود القومي الصييوني الييودي العنصري ،ما سيسمح باقتالع أي
فمسطيني ال يؤمف بالمواطنة الصييونية الييودية .فأوباما كغيره مف الرؤساء والقادة األمريكييف يعتمدوف
سياسة براغماتية إجرائية لحؿ مسألة الصراع العربي الصييوني؛ وىي سياسة ال تتناقض مع الرؤية
الصييونية )يونس.(ٕٜٓٓ ،
لقد ضغط الرئيس أوباما ألوؿ مرة عمى رئيس الوزراء اإلسرائيمي بنياميف نتنياىو لمتوصؿ إلى
تجميد االستيطاف خالؿ زيارتو الى واشنطف في مايو ، ٕٜٓٓحيث كاف منطؽ أوباما أف عمى
الفمسطينييف أف يروا تقدما ممموسا قبؿ الدخوؿ في المفاوضات  ،وىو وعد لـ يتـ تحقيقو في كثير مف
األحياف الف نتنياىو لـ يوافؽ إال عمى تجميد مؤقت لمدة عشرة أشير  ،في نوفمبر  /تشريف الثاني
 ٕٜٓٓو مع استثناءات عديدة لبعض المناطؽ ،وقد برز تجاىؿ نتانياىو لطمب الرئيس األمريكي
بشكؿ أكبر في آذار  /مارس ٕٓٔٓ  ،عندما أعمنت إسرائيؿ  ،أثناء زيارة نائب الرئيس جو بايدف ،
عف تضاعؼ حجـ مستوطنة قائمة في القدس الشرقية  ،حينيا رد أوباما بشراسة  ،معتب اًر ذلؾ
اإلعالف "صفعة عمى الوجو" .ومع ذلؾ  ،استمرت الواليات المتحدة في العمؿ مف أجؿ تجميد
االستيطاف  ،ففي خريؼ عاـ ٕٓٔٓ قدمت ادارة اوباما مكافآت لإلسرائيمييف لتجميد االستيطاف لمدة
ثالثة أشير فقط ،حيث عرضت الواليات المتحدة بيع طائرات مقاتمة متقدمة إلسرائيؿ  ،و معارضة
العضوية الفمسطينية في األمـ المتحدة  ،وتقديـ ضمانات أمنية طويمة األجؿ إذا تـ التفاوض عمى
اتفاؽ سالـ  .،في واقع األمر  ،فإف البيت األبيض منذ تولي اوباما منصبو عزـ عمى اتخاذ موقؼ
تشددا ضد المستوطنات مف سابقاتيا  ،ومع ذلؾ  ،لـ يكف اإلسرائيميوف معنييف بتجميد
أكثر
ً
االستيطاف والفمسطينيوف لـ يكونوا ميتميف بالمحادثات في غياب التجميد.(Gerges,2012,119) .

دعت إدارة أوباما  ،كجزء مف محاولتيا األولى الستئناؼ عممية السالـ بيف اإلسرائيمييف
والفمسطينييف  ،إسرائيؿ إلى تجميد كامؿ النشاط االستيطاني  ،بما في ذلؾ في القدس الشرقية .وقد تبع
الزعماء الفمسطينيوف حذوىـ وجعموا تجميد االستيطاف شرطا مسبقا لعودتيـ إلى محادثات السالـ،
وردت إسرائيؿ بوقؼ جزئي لمدة ٓٔ أشير  ،لكف الجيود المؤقتة الستئناؼ المفاوضات لـ تترسخ
خالؿ ذلؾ الوقت  ،و واصؿ المسؤولوف اإلسرائيميوف اإلعالف عف خطط االستيطاف أو األنشطة
انتقادا
المتعمقة بالبناء خالؿ األشير األخيرة مف إدارة أوباما وسط توقعات بأف إدارة ترامب ستكوف أقؿ
ً
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لألعماؿ اإلسرائيمية الرسمية والتصريحات حوؿ المستوطنات والمسائؿ األخرى المتعمقة بالفمسطينييف.
)(Zanotti,2017,3
وبإعالف إسرائيؿ في منتصؼ آب /أغسطس  ٕٜٓٓاستعدادىا لتجميد البناء في المستوطنات،
رحبت اإلدارة األمريكية بيذا الموقؼ ،واعتبرتو خطوة في االتجاه الصحيح ،وىو ما أكد وجود حالة مف
التوتر بيف الطرفيف حوؿ ىذه المسألة ،وضغوطاً أمريكية عمى إسرائيؿ ،مف أجؿ تحقيؽ وقؼ شامؿ
لكافة األنشطة االستيطانية في الضفة الغربية والقدس الشرقية ،بما فييا النمو الطبيعي لممستوطنات
القائمة )يونس.(ٕٜٓٓ ،
رغـ رفض ادارة اوباما استثناءات النمو الطبيعي لسياسة بناء مستوطنات جديدة في الضفة
الغربية ،لكف الحكومة اإلسرائيمية أصرت عمى السماح بنمو طبيعي داخؿ المنطقة التي تنوي إسرائيؿ
ضميا وفي حقيقة األمر؛ فإف كامؿ الطيؼ السياسي اإلسرائيمي أبدى تذمره مف الموقؼ األمريكي،
كونو يتراجع عف التفويض الذي أعطاه الرئيس بوش االبف لمثؿ ىذا التوسع في المستوطنات في سياؽ
رؤيتو لحؿ الدولتيف )تشومسكي(ٕ٘ :ٕٓٔٓ ،
لكف الموقؼ األمريكي مف االستيطاف لـ يدـ طويال وبدأت االدارة االمريكية بالتراجع شيئاً
فشيئاً عمى وقع التصمب في الموقؼ اإلسرائيمي ،وتبنت الواليات المتحدة الحموؿ الجزئية التي تقبؿ
باستئناؼ المفاوضات في ظؿ تجميد االستيطاف لمدة عاـ ،ليتـ فحص سقؼ الموقؼ بعدىا إلى ستة
أشير ،وأخي ار ثالثة أشير )الزيتونة لمدراسات واالستشارات(ٕٓٔٓ ،
وعمى الرغـ مف المطالب المتكررة مف االدارة االمريكية والقيادة الفمسطينية بتجميد االستيطاف،
وعشية لقاء الرئيس الفمسطيني والرئيس االمريكي بارؾ اوباما قرر وزير اإلسكاف اإلسرائيمي أوري
أرئيؿ ،في مارس ،ٕٓٔٗ/تخصيص قطعتي أرض لبناء وحدات استيطانية جديدة لضباط في جيش
وشرطة االحتالؿ شماؿ القدس المحتمة باإلضافة الى قرار الحكومة اإلسرائيمية خالؿ الشيريف
الماضييف مف ىذا القرار ،بناء أكثر مف ٓٓ٘ٔ وحدة استيطانية جديدة فى القدس
الشرقية).أمد(ٕٓٔٗ،
وفي رده عمى البيت األبيض بأف البناء االستيطاني في شرقي القدس المحتمة مف شأنو تسميـ
عممية التسوية في الشرؽ األوسط ،قاؿ نيتانياىو ،في تصريحات لشبكة اف بي سي  NBCاالمريكية
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انو يجب عمي ادارة اوباما اف تكوف مطمعة عمي الحقائؽ اوال ، ،ففي البداية ،ىذه ليست مستوطنات
بؿ ىي احياء القدس ،لدينا احياء عربية واخري ييودية ،وبسؤالو عف توقيت االنتقادات التي وجيتيا
الواليات المتحدة السرائيؿ بيذا الشأف ،أوضح نتنياىو انو لـ يكف سعيدا باألمر ،غير انو أشار إلي أف
ىذه االدانة ال تزاؿ في غير محميا ،واضاؼ قائال بالنسبة لمتوقيت ،لـ يشعرني بالراحة .اعتقد أف
األمر الميـ ىو معرفة الحقائؽ بشكؿ صحيح ،اعني البدء بالحقائؽ اوال).المصري اليوـ(ٕٓٔٗ،
في ىذه االثناء قالت جيف بساكي المتحدثة باسـ و ازرة الخارجية االمريكية لمصحفييف انو لف
يؤدي ىذا التطور سوى إلدانة مف المجتمع الدولي وابعاد إسرائيؿ عف أقرب حمفائيا وتسميـ األجواء
ليس فقط مع الفمسطينييف وانما أيضاً مع الحكومات العربية التي يقوؿ رئيس الوزراء االسرائيمي بنياميف
نتنياىو أنو يريد أف يقيـ عالقات معيا ،وأضافت أنو باإلضافة لذلؾ ستثير الشؾ حوؿ التزاـ "إسرائيؿ"
في نياية األمر بتسوية سممية مف خالؿ التفاوض .وقالت المتحدثة باسـ و ازرة الخارجية اف الخطوة
سترسؿ أيضاً "رسالة مقمقة" إذا مضت الحكومة "اإلسرائيمية" في المناقصات والبناء ،واضافت اف
الخارجية االمريكية تعرب عف قمقيا إزاء التقارير التي تفيد بأف اسرائيؿ تمضي قدما في التخطيط
لبناء مستوطنات جديدة في القدس الشرقية .وقالت المتحدثة باسـ الخارجية جيف بساكي اف ىذه
الخطوة تتناقض مع ىدؼ اسرائيؿ لمتفاوض مف اجؿ التوصؿ الي اتفاؽ الوضع النيائي مع الجانب
الفمسطيني).االىراـ(ٕٓٔٗ/ٔٔ/ٖ،
عندما انتيى التجميد الجزئي في سبتمبر ٕٓٔٓ ،حاولت واشنطف دفع إسرائيؿ إلى تمديد
التجميد ،كما حاولت مصر لعب دور الوساطة في تشريف الثاني  /نوفمبر ٕٓٔٓ  ،سعت الواليات
يوما و
المتحدة إلى إقناع إسرائيؿ بااللتزاـ بحدود الضفة الغربية  ،ووقؼ تجميد االستيطاف لمدة ًٓ ٜ
كحافز فإف الواليات المتحدة ستعزز األمف اإلسرائيمي بشكؿ جزئي عف طريؽ بيع مقاتالت إضافية

مف طراز  ،F-35لكف بحموؿ نياية عاـ ٕٓٔٓ  ،تخمت الواليات المتحدة عف مطمب التجميد الثاني.
)(PRESSMAN,2016
تـ تقديـ مجموعة مف الخرائط  ،تـ تجميعيا في عاـ ٕ٘ٔٓ مف قبؿ فرانؾ لوينشتايف
 Lowenstein Frankوتـ تحديثيا مف قبؿ و ازرة الخارجية في عاـ  ، ٕٓٔٙإلى أوباما والمستشاريف
الرئيسييف مف قبؿ وزير الخارجية جوف كيري خالؿ اجتماع المكتب البيضاوي  ،ٕٓٔٙوزعـ مستشار
إدارة أوباما  ،بف رودز  ،أف الرئيس أصيب بالصدمة بسبب الخرائط التي تبيف تقسيـ الضفة الغربية
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ونطاؽ االستيطاف الييودي في المنطقة ،وأعرب الرئيس عف قمقو بشأف جدوى حؿ الدولتيف بعد
العرض  ،مما دفعو إلى اتخاذ موقؼ أكثر صرامة فيما يتعمؽ بالبناء اإلسرائيمي في القضة الغربية ،
مما أدى إلى تدىور العالقة المتوترة بالفعؿ مع اسرائيؿ ،وفي محاولة لإلشارة إلى دعـ اإلدارة
لمعارضة السمطة الفمسطينية لمشاريع اإلسكاف الييودية في االراضي الفمسطينية  ،قدـ كيري في وقت
الحؽ الخرائط إلى رئيس السمطة الفمسطينية محمود عباس ،.الذي فاجأتو الخطوة ،الذي استنتج منيا
أف الواليات المتحدة فقدت ثقتيا في حؿ الدولتيف  ،معتقدة أف "فرص قياـ دولة فمسطينية قابمة لمحياة
ىي قادمة إلى الصفر" .وىذا كاف السبب في تخمي الواليات المتحدة عف إسرائيؿ في مجمس األمف
حيث سمحت إدارة أوباما بتمرير قرار مجمس األمف رقـ ٖٖٕٗ  -وىو قرار طالب إسرائيؿ مف جانب
أيضا
واحد بتجميد جميع أعماؿ البناء في الضفة الغربية  ،وكذلؾ القدس الشرقية
ً

).(Rosenberg,2018

أثار أوباما مخاوفو بشأف المستوطنات اإلسرائيمية في الضفة الغربية عندما التقى برئيس
الوزراء بنياميف نتنياىو في نيويورؾ في سبتمبر  .ٕٓٔٙوقاؿ مسؤوؿ أميركي كبير لمصحفييف بعد
ذلؾ أف تمؾ المخاوؼ شممت نشاط االستيطاف ذات التدمير المؤثر " خالؿ ٓ٘ عاما مف االحتالؿ
عمى

احتماالت

التفاوض

عمى

السالـ

عمى

أساس

دولتيف

،

إسرائيمية

وفمسطينية.

)(Reuters,21/09/2016
رداً عمى تصويت مجمس األمف الدولي بػ ٗٔ صوتاً إلدانة كؿ البناء والنشاط اإلسرائيمييف في
الضفة الغربية "غير القانوني"  ،بما في ذلؾ البناء في الحي الييودي بالقدس ووصوؿ إسرائيؿ السيادي
إلى الحائط الغربي  ،اصدر مكتب رئيس الوزراء االسرائيمي بيانا شجبت بشدة كؿ مف القرار وادارة
أوباما  ،التي كسرت عقود مف السوابؽ الدبموماسية باالمتناع عف التصويت  ،مما سمح بتمرير القرار،
واتيمت إسرائيؿ إدارة أوباما بأنيا "تواطأت" خمؼ الكواليس إلنتاج كؿ مف التصويت والقرار نفسو  ،و
قاؿ مسؤوؿ إسرائيمي كبيرؿ " :Tabletالرئيس أوباما والوزير كيري وراء ىذا التحرؾ المشيف ضد
إسرائيؿ في األمـ المتحدة .لقد طبخت اإلدارة األمريكية س اًر مع الفمسطينييف ق ار اًر متطرفاً مناىضاً
إلسرائيؿ خمؼ ظير إسرائيؿ  ،والذي سيكوف مريحاً لإلرىاب والمقاطعات وسيجعؿ الجدار الغربي
أراضي فمسطينية محتمة فعمياً ،كاف ممكنا لمرئيس أوباما أف يعمف استعداده الستخداـ حؽ النقض ضد
ىذا القرار في حينو  ،ولكف بدالً مف ذلؾ دعـ تمريره  ،ىذا يكسر عقوداً مف السياسة األمريكية
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لحماية إسرائيؿ في األمـ المتحدة ويقوض فرص العمؿ مع اإلدارة القادمة في دفع السالـ إلى األماـ،
لكف ردت إدارة أوباما عمى أنيا ال تظير أي عداء تجاه الدولة الييودية في رفضيا استخداـ حؽ
النقض ضد القرار ،بدال مف ذلؾ  ،ىو "حب قوي" إلسرائيؿ التي يبدو أنيا ال تممؾ اإلرادة أو الرؤية
التخاذ فرص لمسالـ(tabletmag,23/12/2016) .
أثناء حديثو في كنيس في نيويورؾ يناير  ، ٕٓٔٛقاؿ الرئيس السابؽ أوباما إنو "ييودي
ليبرالي في األساس ،حيث أدلى أوباما بيذا التعميؽ في مناقشة انتقاده لموقؼ ادارتو مف المستوطنات
اإلسرائيمية في الضفة الغربية  ،وقاؿ إف مثؿ ىذا الموقؼ ىو جزء مف صداقتو إلسرائيؿ  ،وقاؿ" :لكي
أكوف صديقاً حقيقياً إلسرائيؿ  ،مف الميـ أف نكوف صادقيف حياؿ ذلؾ  ،وأف سياسات الواليات المتحدة
االمريكية ال تسمح في بعض األحياف بذلؾ" ،وقاؿ إف وضع المستوطنات في الضفة الغربية "غير
مستداـ" ويمكف أف يعرض مستقبؿ كؿ مف الدولة الفمسطينية واسرائيؿ لمخطر .واضاؼ اوباما ،إذا
نظرتـ الى خارطة )الضفة الغربية( ،فإنيا تتحوؿ الى اشبو بجبنة سويسرية ،حيث يصبح مف المستحيؿ
بناء اي دولة فمسطينية ،ودافع الرئيس السابؽ عف ق ارره باالمتناع عف التصويت في مجمس األمف
التابع لألمـ المتحدة في نياية واليتو التي شجبت المستوطنات اإلسرائيمية  ،مما سمح بتمرير القرار.
وقاؿ إف استخداـ حؽ النقض ضد القرار مف شأنو أف يضر بمصداقية الواليات المتحدة في مجاؿ
حقوؽ اإلنساف ،كما دافع أوباما عف دعـ إدارتو إلسرائيؿ  ،قائال " أنو خالؿ فترة وجوده في منصبو ،
منحت الواليات المتحدة إسرائيؿ دعماً عسكرياً أكثر مف اإلدارات السابقة(ANAPOL,2018) .
اف عدـ المساءلة أو اتخاذ أي عمؿ ممموس مف الواليات المتحدة بشأف االنتياكات اإلسرائيمية ،
بما في ذلؾ المستوطنات  ،يبعث برسالة مفادىا أنو بغض النظر عف اإلدانات القوية الصادرة عف
واشنطف )كما شيدنا في اواخر عيد اوباما وعمى مدى الخمسيف سنة الماضية(  ،فإف إسرائيؿ
ستواصؿ البناء عمى األرض المحتمة.(Shtayyeh,2016) .
يمكف تمخيص موقؼ إدارة أوباما ودبموماسيتو اتجاه القضية الفمسطينية عمى انيا كانت مناصرة
ومنحازة بشكؿ كامؿ لػ"إسرائيؿ :ويتجمى ذلؾ في المواقؼ اآلتية:
 رفض الضغط عمى "إسرائيؿ" ،وتجنب الحديث عف األرض والقدس. أيد مطمب اإلسرائيمييف باعتراؼ الفمسطينييف بييودية دولة "إسرائيؿ".188

 أيد أف تكوف القدس الموحدة عاصمة لدولة الكياف اإلسرائيمي ،واف كاف قد تراجع وتركيا لما ستؤوؿإليو المفاوضات بيف الطرفيف.
 تجنب الحديث عف قضية القدس في معظـ خطاباتو واف تناوليا فبشكؿ ىامشي. عارض التوجو لمجمس األمف والجمعية العامة لألمـ المتحدة لمحصوؿ عمى عضوية دولة فمسطيففي األمـ المتحدة )شمعة.(ٕٓٔٚ ،
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المبحث الخامس
تطور العالقات األمريكية اإلسرائيمية بعد إدارة أوباما
انتيت والية الرئيس اوباما في ٕٓ يناير  ٕٓٔٚبعد تنصيب الفائز في االنتخابات األمريكية
عف الحزب الجميوري دونالد ترامب  ،حيث يرى ترامب أف إسرائيؿ ىي الحميؼ األوؿ لمواليات
المتحدة في الشرؽ األوسط و ال بد مف العمؿ عمى تأميف مصالحيا وتدعيـ أمنيا القومي فالتعامؿ مع
إسرائيؿ كأمر ثانوي أو يأتي فيما بعد ال يجب أف يستمر كما كاف ىو الحاؿ في عيد أوباما وكمينتوف،
طبقًا لما أشار إليو ترامب في حديثو أماـ مؤتمر االيباؾ ،لذا أعمف عف ٖ نقاط يقدميا إلسرائيؿ وىي:
اإلجراءات السابقة بشأف التعامؿ مع إيراف وردعيا لدعـ أمف إسرائيؿ القومي فال بد مف إلغاء االتفاؽ
أو إعادة النظر فيو مرة أخرى لتعديمو ألنو ال يمثؿ المصالح األمريكية ويضر بأمف إسرائيؿ ومصالحيا
بشكؿ مباشر  ،ومعارضة محاولة التسوية بيف إسرائيؿ وفمسطيف ألنيا تفقد إسرائيؿ شرعيتيا وتكافئ
اإلرىاب الفمسطيني بدال مف مواجيتو ،ونقؿ سفارة الواليات المتحدة مف تؿ أبيب إلى القدس العاصمة
األبدية لمييود ،واالعالف عف أف إسرائيؿ ىي الدولة الييودية  ،وستستمر الدولة الييودية في إشارة
إلى التوجو اإلسرائيمي الداخمي ليذا اإلعالف ورغبتيـ في تضمينو في نص االتفاؽ واجبار الفمسطينييف
عمى االعتراؼ بيا كدولة).سميماف.(ٕٓٔٙ،
ومنذ ذلؾ الحيف ،انتقؿ ترامب مباشرة إلى تبني مواقؼ اليميف اإلسرائيمي المتطرؼ ،وثبت في
مواقفو وتصريحاتو الداعمة إلسرائيؿ وتوسعيا االستيطاني ،وحتى بعد انتخابو رئيسا ،فقد أكد أنو
ممتزـ بوعده نقؿ السفارة األميركية إلى القدس  ،و قاـ في كانوف األوؿ /ديسمبر  ٕٓٔٙبإدانة قرار
إدارة الرئيس السابؽ باراؾ أوباما باالمتناع عف نقض قرار مجمس األمف التابع لألمـ المتحدة رقـ
ٖٖٕٗ الذي داف التوسع االستيطاني اإلسرائيمي في الضفة الغربية والقدس الشرقية ،واعتبر األراضي
المحتمة بعد الرابع مف حزيراف /يونيو  ٜٔٙٚأراضي محتمة ،وكؿ المستوطنات التي بنيت فييا غير
شرعية .ولمتأكيد عمى أنو ممتزـ بوعوده نحو إسرائيؿ ،تحادث ترامب ىاتفيا مع نتنياىو بعد يوميف مف
تنصيبو رئيسا ،فأكد التزامو بعالقات وثيقة مع إسرائيؿ "والتزامو غير المسبوؽ بأمنيا" ،ودعاه إلى زيارة
البيت األبيض مطمع شباط /فبراير) (The White House, January 22, 2017
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في ديسمبر  ٕٓٔٚأعمف الرئيس األمريكي دونالد ترمب اعتراؼ الواليات المتحدة بالقدس
عاصمة إلسرائيؿ  ،ووصؼ ترامب ىذا التحرؾ بأنو "خطوة متأخرة جدا" مف أجؿ دفع عممية السالـ
في الشرؽ األوسط والعمؿ باتجاه التوصؿ إلى اتفاؽ دائـ  ،وأ ّكد ترامب في الوقت نفسو أف الواليات
المتحدة تدعـ حؿ الدولتيف إذا أقره اإلسرائيميوف والفمسطينيوف ،وقاؿ ترامب مف البيت األبيض إنو يرى
أف ىذا التحرؾ يصب في مصمحة الواليات المتحدة ومسعى تحقيؽ السالـ بيف إسرائيؿ والفمسطينييف.
وطالب ترامب و ازرة الخارجية األمريكية ببدء االستعدادات لنقؿ السفارة مف تؿ أبيب إلى القدس  ،وردا
عمى اإلعالف ،قاؿ رئيس الوزراء اإلسرائيمي بنياميف نتنياىو إف ىذا يوـ تاريخي ،وأف إسرائيؿ ممتنة
جدا لترامب ،بالمقابؿ انتقد الرئيس الفمسطيني محمود عباس الخطوة ،معتب ار أنيا تمثؿ "إعالناً
بانسحاب الواليات المتحدة مف ممارسة الدور الذي كانت تمعبو خالؿ العقود الماضية في رعاية عممية
السالـ(BBC,6/12/2017).

صفقة القرن Deal of Century
منذ تولي دونالد ترمب منصب الرئاسة األمريكية دخؿ مصطمح" صفقة القرف" دائرة التداوؿ
االعالمي ،حيث بدأت تنكشؼ خيوطيا وسط استمرار الغموض بمضامينيا واطرافيا ،ويعتبر جاريد
كوشنير صير الرئيس االمريكي ىو عراب صفقة القرف الذي يضـ فريقو جيسوف غرينبالت المبعوث
االمريكي لعممية السالـ في الشرؽ االوسط الذي عمؿ محاميا في مجاؿ العقارات وكاف مقربا لترمب
منذ عقود ،ورغـ اف صفقة القرف لـ تعمف حتى االف بشكؿ رسمي ،فاف العديد مف تفاصيميا تسربت
خالؿ الشيور الماضية عبر وسائؿ اعالـ عربية وغربية وعمي لساف اكثر مف مسؤوؿ كاف اىميا ما
تناولو كبير المفاوضيف الفمسطينييف صائب عريقات في تقرير لو يتكوف مف ٖٔ بنداً ،تحمؿ الخطوط
العريضة لمخطة األمريكية)العرب(ٕٓٔٛ،
• االعتراؼ بالقدس عاصمة إلسرائيؿ ونقؿ سفارتيا إلييا.
• اختراع إدارة الرئيس ترامب عاصمة لدولة فمسطيف في ضواحي القدس )خارج إطار  ٙكيمومتر( عف
حدود عاـ .ٜٔٙٚ

191

• اإلعالف خالؿ شيريف أو ثالثة عمى أبعد حد ،عمى موافقة إدارة الرئيس ترامب عمى ضـ الكتؿ
االستيطانية “ .وىي مسألة ال تزاؿ قد التباحث االمريكي الصييوني ،فرئيس الوزراء االسرائيمي
نتنياىو يطرح ضـ ٘ٔ ،%فيما يقترح ترامب ٓٔ.%
• اإلعالف عف “مفيوـ أمني ُمشترؾ لمدولة العبرية ودولة فمسطيف كشركاء في السالـ ،ويشمؿ ىذا

المفيوـ ،أربع نقاط ،وىي أف دولة فمسطيف “منزوعة السالح مع قوة ُشرطية قوية” ،و”إيجاد تعاوف
أمني ثنائي واقميمي ودولي وربما يشمؿ مشاركة األردف ومصر وواشنطف والباب سيكوف مفتوح أماـ
دوؿ أخرى ،مع “وجود قوات إسرائيمية عمى طوؿ نير األردف والجباؿ الوسطى ،وذلؾ لحماية
الدولتيف” ،وأخي ار “يبقى الكياف الصييوني عمى صالحيات األمف القصوى ،بيدىا لحاالت الطوارئ.
• انسحاب القوات الصييونية ،واعادة تموضعيا تدريجياً ،خارج المناطؽ )أ  +ب( ،في الضفة الغربية،
مع إضافة أراضي جديدة مف المنطقة )ج( ،وذلؾ حسب األداء الفمسطيني )دوف تحديد جدوؿ زمني(
وتعمف دولة فمسطيف بيذه الحدود “ .وتمثؿ المناطؽ “أ” نحو  %ٔٛمف مساحة الضفة ،وتسيطر عمييا
أمنيا وادارًيا ،فيما تمثؿ المناطؽ “ب “ٕٔ ،%وتخضع إلدارة مدنية فمسطينية وأمنية
السمطة الفمسطينية ً
صييونية  .بمعني اف تكوف الدولة الفمسطينية ،عمى مساحة قطاع غزة الموسع %ٖٜ ،مف مساحة

الضفة الغربية.
• اعتراؼ دوؿ العالـ ،بدولة عبرية “كوطف قومي لمشعب الييودي ،وبدولة فمسطيف كوطف قومي
لمشعب الفمسطيني.
المقدسة لمجميع مع اإلبقاء عمى الوضع
• يقوـ الكياف الصييوني ،بضماف حرية العبادة في األماكف ُ
القائـ بيا حاليا.
• عمى الكياف الصييوني تخصيص أجزاء مف مينائي أسدود وحيفا ،ومطار المد لالستخداـ الفمسطيني،
عمى أف تكوف الصالحيات األمنية بيد الدولة العبرية.
• إيجاد ممر آمف بيف الضفة وقطاع غزة تحت سيادة الصييونية.
• أف تكوف “المياه اإلقميمية ،واألجواء ،والموجات الكيرومغناطيسية” ،تكوف تحت سيطرة الصياينة،
دوف اإلجحاؼ بحاجات دولة فمسطيف.
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• إيجاد “حؿ عادؿ لقضية الالجئيف مف خالؿ دولة فمسطيف
وىنالؾ تسربات اخرى تقوؿ اف المقترح الجنراؿ االسرائيمي السابؽ جيو ار ايالند ستكوف جزء مف
صفقة القرف والتي تتضمف تبادؿ اراضي حيث تتنازؿ مصر عف ٕٓ ٚكيمو مت ار مربعا مف اراضي
سيناء لصالح الدولة الفمسطينية المستقبمية ،باضافة مستطيؿ يمتد مف رفح الى حدود مدينة العريش
طولو ٕٗ كيمو متر وعرضو ٖٓ كيمو متر ).محمد.(ٕٓٔٛ ،
اف الممؼ الشديد األىمية في صفقة القرف ،ىو “ممؼ الالجئيف الفمسطينييف” ،بصفتو أكثر
الممفات أىمية في مسألة الصراع العربي الصييوني ،خاصة بعد أف اتخذت واشنطف ق ار اًر بوقؼ
المساعدات األمريكية المخصصة لوكالة غوث وتشغيؿ الالجئيف الفمسطينييف )األونروا (عمما اف
األونروا ىي المسئولة عف تعميـ وتشغيؿ وعالج الالجئيف الفمسطينييف سواء في قطاع غزة والضفة
الغربية أو في دوؿ العالـ المختمفة  ،ويعتبر الكياف الصييوني ،ممؼ الالجئيف الفمسطينييف ىو أخطر
ممفات الصراع؛ وفقا لمسألة )الصراع الديمغرافي( ،والذي يسعي لمتخمص منو بشكؿ أساسي في أي
تسوية .وقد قدمت مبادرات السالـ السابقة العديد مف الحموؿ لمسألة الالجئيف الفمسطينييف إال أنيا
باءت بالفشؿ ،وسبب ذلؾ يرجع إلى أف غالبية الشعب الفمسطيني الجئ ،وىذا يعني انيا مسألة
مرتبطة في كؿ بيت وشارع ،كما أف المكوف الرئيسي ألصحاب القرار الفمسطيني السابقيف والحالييف
ىـ أبناء الالجئيف؛ كما يتميز ممؼ الالجئيف الفمسطيني ببعديف ميميف األوؿ )البعد االنساني( ،والثاني
)البعد الدولي( نتيجة لوجود الالجئيف الفمسطينييف في العديد مف الدوؿ حوؿ العالـ .كاألردف وسوريا
ولبناف وغيرىـ مف الدوؿ ،وعميو فمسألة الالجئيف الفمسطينييف ،قد تعد إحدى المعطالت الرئيسية ألي
تسوية أو صفقة ،انطالقا مف تشعباتيا .فمف الصعب جدا عمى بعض الدوؿ اف تقوـ بتوطيف
الفمسطينييف عمى اراضييـ؛ وذلؾ لكوف الفمسطينييف ربما يشكموف كـ كبير قد يزيد عف السكاف
االصمييف كما ىما الحاؿ في االردف ولبناف وسوريا).ابو سعدة(ٕٓٔٛ،
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نظرة مستقبمية تجاه صفقة القرن
يرى غالبية المحمميف والمراقبيف السياسييف اف صفقة القرف بدأ بالفعؿ تطبيقيا قبؿ االعالف
الرسمي عنيا ،وذلؾ مف خالؿ اإلجراءات االمريكية المتمثمة بإعالف ترامب ونائبو باف القدس ىي
العاصمة اإلسرائيمية واعطاء االوامر بنقؿ السفارة األمريكية مف تؿ أبيب الي القدس الذي كانت تؤجمو
االدارات االمريكية المتعاقبة منذ قرار الكونجرس االمريكي بنقؿ السفارة عاـ ٘ ٜٜٔوابعادىا عف
طاولة المفاوضات ،واعتبر اخروف اف ما يدور في سيناء مف ىجر السكاف وتدمير المباني في عممية
واسعة لمجيش المصري لمقضاء عمى االرىاب ما ىو اال تجيي از لتوطيف الفمسطينييف في جزء منيا عف
طريؽ تبادؿ اراضي مصرية بإسرائيمية وضـ االراضي المصرية الي الدولة الفمسطينية التي تشمؿ غزة
واالرض المضافة مف سيناء ونقؿ الالجئيف الفمسطينييف ليا في المقابؿ تناؿ مصر دعـ مالي ضخـ
مف الدوؿ الداعمة لمصفقة .اضافة الي ذلؾ وقؼ الدعـ االمريكي لوكالة غوث وتشغيؿ الالجئيف
الفمسطينييف )أونروا( حيث تعتبر الواليات المتحدة االمريكية الداعـ االكبر ليا وما يدور في قطاع غزة
مف تقميص لمخدمات وتخمي السمطة الفمسطينية عف العديد مف خدماتيا بسبب عدـ قبوؿ حماس بتسميـ
الحكومة الفمسطينية الحكـ في قطاع غزة مما يعطي تفسي ار اف ىذه االجراءات لتعزيز فكرة االنفصاؿ
والعمؿ عمي ايجاد حؿ بعيدا عف السمطة الفمسطينية لتثبيت فكرة دولة غزة التي ستحتضنيا مصر
بدعـ دولي بحجة الدواعي االنسانية  ،االمر االخر ىو المتعمؽ بالسعودية حيث يعتبر الكثير مف
المراقبوف اف السعودية داعمة لصفقة القرف السيما بالماؿ بمقابؿ انسحاب الواليات المتحدة االمريكية
مف االتفاؽ

النووي االيراني وفرض عقوبات امريكية عمى ايراف .صحيح اف االجراءات السابقة

حقيقية ،لكف اسبابيا ما زالت غامضة وكؿ مف يدعي اف ىذه اإلجراءات جزء مف صفقة القرب ىـ في
غالبيتيـ جزء مف االعالـ االيراني او القطري او التركي او اإلخواني المعارضوف لمحمؼ السعودي
او السياسة المصرية بقيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي.
لكف مف وجية نظر الباحث االمر مختمؼ ،فيرى اف صفقة القرف سوؼ تذىب ادراج الرياح و
ذلؾ لعدة اسباب ،فالسبب االوؿ ىو تاريخي ،فبعد قياـ اسرائيؿ بعدة اشير بدأت الواليات المتحدة
بتقديـ المشاريع لتصفية القضية الفمسطينية مف خالؿ انياء قضية الالجئيف وكاف اوؿ ىذه المشاريع
خطة ميكغي )  ( Mcgheeعاـ  ٜٜٔٗونصت عمى حؿ مشكمة الالجئيف مف خالؿ عممية توطيف
واسعة في نطاؽ برنامج عاـ لتطوير المنطقة ،وتتعيد الواليات المتحدة بتقديـ معظـ نفقات البرنامج،
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بعدىا طرح الرئيس ايزنياور خطة جونستوف المبنية عمى الحؿ االقتصادي باستغالؿ مياه األردف في
مشاريع الري وتوليد الطاقة الكيربائية لتوفير فرص عمؿ لالجئيف الذيف سيميموف نحو إعادة توطينيـ
وليذه الخطة مزايا اقتصادية ومردود سياسي ،ثـ جاء عرض داالس  dullesالذي اعتبر النزاع العربي
اإلسرائيمي الذي ىو أصالً نزاع سياسي ىو مسألة إنسانية وأخالقية وحميا يكمف في التوطيف مع اقامة
احالؼ عسكرية بقيادة الواليات المتحدة االمريكية ،استمرت امريكا بعرض المشاريع  ،مشروع ايزينيور
 ،مقترحات جوزيؼ جونسوف ،مشروع ممؼ التسوية األمريكي أكتوبر/تشريف األوؿ ٕ ،ٜٔٚووثيقة
"ساوندرز" األمريكية لمسالـ٘ ،ٜٔٚوتقرير معيد بروكينجز األمريكي لمتسوية ديسمبر٘ ،ٜٔٚومشروع
الرئيس جيمي كارتر لمسالـ مارس  ،ٜٔٚٚومشروع "بريجنسكي" مستشار الرئيس األمريكي لألمف
القومي يونيو ،ٜٔٚٚومشروع كارتر الثاني لمتسوية أكتوبر/تشريف األوؿ  ،ٜٔٚٚىذه المشاريع كميا
بنفس االفكار والجوىر لكف باسماء مختمفة حسب االدارة االمريكية الحاكمة التي ال تختمؼ في
مضمونيا عف تسريبات صفقة القرف اليادفة الى تصفية القضية الفمسطينية.
السبب الثاني ىو السبب العممي ،فمو تأنينا في مشروع الرئيس ترمب المسمى ب deal of
 centuryاو صفقة العصر او صفقة القرف ،فكممة صفقة او  dealتحتاج الي طرفيف لمتوقيع الطرؼ
االوؿ ىو اسرائيؿ وال يوجد طرؼ االخر الف الفمسطينييف وعمى لساف الرئيس الفمسطيني محمود عباس
اعمف رفضو التعامؿ مع المشروع االمريكي ورفضو اف تكوف الواليات المتحدة االمريكية الوسيط
الحصري لمتسوية الفمسطينية اإلسرائيمية وذلؾ بعد اعالف امريكيا باف القدس ىي عاصمة اسرائيؿ.
فأصبحت الصفقة او اؿ  dealغير مكتممة االركاف ألنو ال احد يستطيع اف يوقع أي اتفاقية بعيدا عف
قيادة منظمة التحرير الفمسطينية بناءا عمى اتفاؽ المبادئ بيف اسرائيؿ ومنظمة التحرير والدليؿ عمى
ذلؾ اف فشؿ كامب ديفيد ٕ عاـ ٕٓٓٓ بسبب رفض الرئيس الراحؿ الشييد ياسر عرفات التوقيع
عمى العرض المقترح.
السبب الثالث وىو السياسي والقانوني فإسرائيؿ ،في ظؿ التفوؽ العسكري والدعـ االمريكي
والتقيقر واالنقساـ العربي والفمسطيني تسطيع اسرائيؿ اف تستولي عمى أي ارض فمسطينية وتسطير
عمى المقدسات وىي بالفعؿ تسيطر بالكامؿ عمى مدينة القدس بشقيو الغربي والشرقي بجميع
مقدساتو ،.بمعنى اخر اسرائيؿ ال تحتاج الى دعـ الدوؿ ولكف ىي في حاجة الى دعـ قانوني المتمثؿ
اما بقرار اممي صادر عف ىيئة المتحدة او اتفاؽ رسمي مع منظمة التحرير الفمسطينية وىذا غير
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متوفر حاليا ،بمعنى اخر الدعـ االمريكي إلسرائيؿ لف يجدي نفعا الف اسرائيؿ محتمة كؿ االراضي
الفمسطينية.
اما بخصوص الدوؿ التي ستشارؾ في تطبيؽ صفقة القرف حسب التسربات االعالمية  ،فنبدأ
بمصر التي ضحت بالكثير مف اجؿ تحرير سيناء بعد احتالليا مف قبؿ االحتالؿ االسرائيمي ،واالف
تضحي مرة اخري ويسقط الشيداء مف القوات المسمحة المصرية مف اجؿ تطيير سيناء مف االرىاب،
فيؿ الشعب المصري الذي يضحي بدماء ابناءه يقبؿ بتسميـ ارضو الى دوؿ اخرى  ،واذا كاف الشعب
مغيب والقيادة السياسة تتجو الي تبادؿ ارض سيناء بارض اخري فمماذا تتنج الدولة اشعار واغاني
لمتضحية مف اجؿ سيناء ،ولماذا اصبحت كممات العقيد أحمد المنسي الذي استشيد في سيناء نشيدا
يردده الجيش المصري التي مف اىـ كمماتو اف قبري في صحراء سيناء وبيتي في جباليا ،واذا كانت
مصر تريد اف تسمـ سيناء او استبدلتيا بارض اخري كما سممت تيراف وصنافير لمسعودية فما الداعي
اف تروج الدولة المصرية شريطا لمراحؿ انور السادات وبالمغة االنجميزية يقوؿ فيو انني اسير عمى
خطى صديقي جماؿ عبد الناصر بعدـ التخمي عف ذرة تراب مف ارض سيناء ،واذا كانت مصر موافقة
عمى صفقة القرف مقابؿ مميارات الدوالرات كما تتحدث التسريبات فمماذا اقدمت مصر برفع الدعـ عف
المواد االساسية  ،مما ادي الي ارتفاع المواصالت العامة عمى سبيؿ المثاؿ الى اكثر مف ٓٓ٘%
الذي ادى بدوره باستياء واسع لدي المصرييف مف سياسة الحكومة المصرية ،بمعني اخر اذا كانت
مصر مساىمة في صفقة القرف وتنتظر االمواؿ الطائمة فمماذا ترفع الحكومة اسعار المواد االساسية
ويتبع الرئيس السيسي سياسة ازالة العوز كما صرح اماـ مؤتمر الشباب في مصر ،و كاف الرئيس
السيسي واضحا خالؿ جمسة "اسأؿ الرئيس" في ختاـ فعاليات مؤتمر الشباب السادس  ،في يوليو
 ، ٕٓٔٛاف موقؼ الدولة المصرية واضح وصريح مف القضية الفمسطينية موضحا اف مصر مع كؿ
القوانيف و الق اررات التي صدرت عف االمـ المتحدة ،وأكد السيسي عمى اف مصر لف ولـ تغير موقفيا
ميما كاف ،وانما تسعى الي ايجاد حؿ ايجابي مع جميع االطراؼ الخاصة بالقضية الفمسطينية  ،واف
مصر تدعـ بشكؿ كامؿ حؽ الفمسطينييف في اقامة دولتيـ المستقمة ،عمي حدود اراضي  ،ٜٔٙٚواف
تكوف عاصمتيا القدس الشرقية ،وشدد الرئيس السيسي عمى ما يسمى ب "صفقة القرف" ليست سوى
تعبير اعالمي أكثر مف سياسي ،واف موقؼ مصر معروؼ ومعمف منذ البداية وىو انيا مع اعالف
دولة مستقمة.
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اما بالنسبة لممممكة السعودية ودوؿ الخميج فيي الدوؿ الداعمة بالماؿ حسب التسريبات ،فاذا
كانت مصر لف تمرر صفقة القرف فاألمواؿ الخميجية لف تجدي نفعا ،مع انو قامت دوؿ الخميج ال
سيما السعودية واالمارات بدعـ جميورية مصر العربية بامواؿ طائمة مع تولي الرئيس عبد الفتاح
السيسي وعزؿ الرئيس مرسي أي قبؿ أي ارىاصات عف صفقة القرف وبؿ قبؿ اف يتولى الرئيس ترمب
الحكـ.
اما بالنسبة لوقؼ المساعدات مف قبؿ ادارة ترامب لألونروا والسمطة الفمسطينية لف يقتصر
عمى المساعدات الفمسطينية فترامب يرى العالـ كشركة اقتصادية ضخمة ولذلؾ كاف خالفو مع حمؼ
الناتو ألسباب مالية لتقصير بعض االعضاء دفع حصصيـ ،وخالفو ايضا مع االتحاد االوروبي وكندا
ايضا مالي وليس سياسي وطمب مف دوؿ الخميج دفع امواؿ مقابؿ حمايتيـ بمعنى اخر يرى ترمب اف
الحفاظ عمى الماؿ االمريكي ىو اولية قصوى في السياسة االمريكية  ،لذلؾ يرى الباحث اف ما يسمي
بصفقة القرف ستذىب ادراج الرياح كما ذىبت خارطة الطريؽ وكامب ديفيدٕ  ،وىنا يتساءؿ الباحث
عف سبب الترويج الواسع واالنتشار االعالمي الغير مسبوؽ ليذه الصفقة مع انو عمى سبيؿ المثاؿ
خارطة الطريؽ وصمت الى مراحؿ متقدمة وعرضت عمى طرفي الصراع  ،وكامب ديفيد ٕ وصمت
الى مرحمة التوقيع مع ذلؾ اخذت صفقة القرف صدى إعالمي واسع.
مف وجية نظر الباحث يوجد عدة اسباب ليذا الصدى االعالمي الواسع الذي لـ تنالو خارطة
الطريؽ وكامب دافيدٕ ،السبب االوؿ ىو انتشار الشبكة العنقودية وزيادة مستخدمي االنترنت مف
المواطنيف العرب وكاف لشبكات التواصؿ االجتماعي دور كبير في الترويج لمصفقة وىذا لـ يكف متوفر
في فترة خارطة الطريؽ وكامب ديفيدٕ.
أما السبب الثاني ىو االنقساـ االعالمي المتعمؽ بالخالؼ االقميمي ال سيما المحور االيراني
والمحور السعودي ،حيث قاـ االعالـ المدعوـ ايرانيا وىو مؤثر عمي المواطف العربي بالترويج اف
المممكة السعودية سوؼ تمرر صفقة القرف مقابؿ عداء امريكي إليراف واتيموا السعودية بالتقارب الى
إسرائيؿ مف خالؿ السعي لمتطبيع معيا ،ومف جية اخرى كاف لإلعالـ القطري والتركي واإلخواني دور
أخر حيث روجوا لمصفقة بشكؿ كبير الفضاح النظاـ المصري واتيموه بجزء مف ىذه الصفقة ،في
المقابؿ اتيـ االعالـ السعودي قطر بتمرير صفقة القرف مف خالؿ دعـ حكـ حماس في غزة والسعي
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لفصؿ القطاع عف باقي الوطف ضمف صفقة القرف وذلؾ مف خالؿ الزيارات المكوكية التي يقوـ بيا
السفير القطري محمد العمادي إلسرائيؿ وقطاع غزة.
السبب الثالث في االنتشار الواسع لصفقة القرف قبؿ اعالنيا بشكؿ رسمي ىو االنقساـ
الفمسطيني الداخمي حيث تتيـ السمطة الفمسطينية حركة حماس بالمشاركة بتنفيذ صفقة القرف مف خالؿ
التمسؾ بحكـ قطاع غزة والسعي الجراء اتفاقيات مع االحتالؿ اإلسرائيمي بعيدا عف منظمة التحرير
وذلؾ مف خالؿ اتفاؽ ىدنة مع اسرائيؿ مقابؿ ميناء ومطار خارج االراضي الفمسطينية وىذا اعتبرتو
القيادة الفمسطينية جزء مف صفقة القرف ،في المقابؿ اتيمت حركة حماس السمطة الوطنية الفمسطينية
بقيادة الرئيس محمود عباس بالسعي لتطبيؽ صفة القرف مف خالؿ اجراءات عقابية لقطاع غزة بغرض
فصؿ القطاع عف باقي الوطف .
السبب االخير ىو المتعمؽ بشخصية ترمب الذي اخذ االنطباع االولي بانو عديـ الخبرة السياسية
وانو شخصية متيورة وانو كاره لممسمميف ودعمو المطمؽ والصريح إلسرائيؿ ،حيث صرح منذ البداية
اف لو خطة سالـ بيف اإلسرائيمييف والفمسطينييف  ،وزاد االىتماـ بشخصية ترمب بعد ما نفذ ما وعد بو
قبؿ توليو الرئاسة مثؿ نقؿ السفارة االمريكية الي القدس واالنسحاب مف اتفاقية باريس لممناخ وانسحابو
مف االتفاؽ النووي االيراني وفرض عقوبات اقتصادية عمى العديد مف الدوؿ  ،ىذه االجراءات تعطيو
صفة المتيور فبالتالي يرى المراقبيف انو جاد مف تطبيؽ صفقة القرف واف ق ارراتو في معظميا فردية
والدليؿ عمى ذلؾ اقالتو لوزير الخارجية و مستشاره لألمف القوي ومدير وكالة االستخبارات العسكرية،
كؿ ىذه االسباب اعطت صفقة القرف زخما قويا قبؿ االعالف عنيا.
خالصة القوؿ يرى الباحث اف العالقات االمريكية اإلسرائيمية مستمرة بقوتيا واىدفيا السرية
والعمنية المتمثمة في بقاء اسرائيؿ متفوقة ومؤمنة مف دوؿ االقميـ  ،لكف ادارة ترمب تتسـ بالدعـ
المطمؽ والعمني إلسرائيؿ في مقابؿ التيميش الصريح لمحقوؽ الفمسطينية  ،اما صفقة القرف فمف ترى
النور الف االدارة االمريكية الحالية كما االدارات السابقة تسعى الى ادارة الصراع او تصفية القضية
الفمسطينية ،وصفقة القرف ليس لمتسوية بؿ لمتصفية ،والتصفية غير ممكنة الف جوىر الصراع ىو
االنساف قبؿ االرض والمقدسات ،فمف يصفوا القضية الفمسطينية اال بالتخمص مف كؿ الشعب
الفمسطيني.
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الخاتمة
إف اإلدارة األمريكية في عيد أوباما كاإلدارات السابقة تقوـ بتنفيذ الخطط التي تعدىا المؤسسات
االمريكية السياسية والعسكرية ال سيما بما يتعمؽ بالشرؽ االوسط واسرائيؿ عمى وجو الخصوص ،
ومشروع الشرؽ االوسط الجديد عمى سبيؿ المثاؿ الذي كاف الربيع العربي أحد أدواتو الذي نفذتو إدارة
أوباما ىي خطة مسبقة وأعمنت عنيا إدارة بوش عمى لساف وزيرة الخارجية السابقة كوندالي از رايس،
وىذه الخطط مبنية عمى الرؤية األمريكية إلسرائيؿ عمى أنيا قاعدة استراتيجية ال يمكف مقارنة العالقة
بيا بأية عالقة مع أي دولة عربية ،ولذلؾ فإنو ال يمكف بأي حاؿ مف األحوؿ فصؿ اإلستراتيجية
األمريكية عف االستراتيجية اإلسرائيمية ألف عناصر التخطيط اإلستراتيجي لكال الدولتيف متداخمة
ومترابطة إلى حد الوحدة فالواليات المتحدة تؤمف تماما بالرؤيا اإلستراتيجية اإلسرائيمية وأف أمنيا
وسالمتيا ىو الذي يضمف استقرار المنطقة  ،واستقرار المصالح األمريكية بيا ،لذلؾ عجزت إدارة
أوباما عف فرض حموؿ عممية لتسوية الصراع الفمسطيني االسرائيمي ،وعجزت إدارة أوباما ايضا عمى
ارغاـ حكومة نتنياىو عمى التجميد الشامؿ لالستيطاف في الضفة الغربية الذي اشترطو الجانب
الفمسطيني الستئناؼ المفاوضات.
وعمى الرغـ مف الخالؼ الجمي بيف إدارة أوباما وحكومة نتانياىو خصوصا بممؼ االستيطاف
وتمرير قرار مجمس االمف رقـ ٖٖٕٗ واالتفاؽ النووي االمريكي االيراني ،لـ يؤثر عمى طبيعة
العالقات األمريكية اإلسرائيمية واستمر الدعـ االقتصادي والعسكري االمريكي إلسرائيؿ وشيد عيد
اإلسرئيمية،
ا
إلسرئيؿ في تاريخ العالقات األميركية -
ا
اوباما أكبر مساعدات عسكرية وأمنية ومالية
وىي كانت قد رفعت المساعدات العسكرية إلسرائيؿ مف  3.1مميار دوالر إلى  3.8مميار دوالر سنويا،
بإجمالي قدره  38مميار دوالر عمى مدى السنوات العشر المالية ) .(ٕٕٓٛ-ٕٜٓٔكما وثّقت التعاوف
العسكري بتكثيؼ المناورات العسكرية المشتركة وتزويدىا بأحدث األسمحة كمضاد الصواريخ "أروٖ"
والطائرات مف طراز "أؼ ٖ٘" ،والخالصة أف رصيد االنجاز الدبموماسي االمريكي اباف عيدة أوباما
بخصوص عممية السالـ كاف ضئيؿ جدا.
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خاتمة الدراسة
أوال :النتائج
 استنتجت الدراسة اف االدارات االمريكية المتعاقبة سعت منذ تأسيس اسرائيؿ لتصفيقو القضيةالفمسطينية مف خالؿ عرض مشاريع تصفوية لقضية الالجئيف وذلؾ مف الخالؿ الدعـ المالي
واالقتصادي ،ثـ تحولت مشاريع التصفية الي مشاريع ادارة الصراع منذ بداية تسعينات القرف
الماضي ،وادارة الرئيس أوباما استمرت في إدارة الصراع وليس حمو.
 فشؿ الرئيس أوباما بتنفيذ ما وعد بو في بداية واليتو بأف سياستو قائمة عمى االحتراـ المتبادؿ معدوؿ الشرؽ األوسط و عمى الحوار بنيج أكثر واقعية وأقؿ انحيا اًز ،وتعيد بإنياء الصراع العربي
اإلسرائيمي ،لكف اتضح مف خالؿ سياستو انحيازه الكامؿ تجاه إسرائيؿ ،واستمر في توفير الدعـ
بطرؽ مختمفة إلسرائيؿ.
 عجزت إدارة أوباما عمى فرض حموؿ عممية لمقضية الفمسطينية وعجزت أيضا عمى إرغاـ حكومةنتنياىو عمى التجميد الشامؿ لالستيطاف في الضفة الغربية الذي اشترطو الجانب الفمسطيني
الستئناؼ المفاوضات ،وتأكد ىذا االخفاؽ الذريع بتصريح وزيرة الخارجية األمريكية ىيالري
كمينتوف أف أمريكا ال تممؾ عصا سحرية إلطالؽ المفاوضات المباشرة "وتبريرىا لذلؾ بأف عممية
السالـ في نياية المطاؼ شأف بيف اإلسرائيمييف والفمسطينييف.
 أثبتت إدارة أوباما أنيا ليست وسيطا نزييا قاد ار عمى صياغة توافقات متوازنة بيف الطرفيفالفمسطيني و اإلسرائيمي تفضي إلى نتائج ،وذلؾ لعجزىا عف اتخاذ موقؼ حازـ تجاه حكومة
نتنياىو الرافضة لتجميد االستيطاف ،واضطرت إدارة أوباما الى احتواء األزمة األمريكية اإلسرائيمية
الناجمة عف الرفض االسرائيمي لتجميد االستيطاف .
 استمرار إدارة أوباما في الدعـ االستثنائي األمريكي إلسرائيؿ والذي ال تحظى بو أي دولة أخرى فيالعالـ بفعؿ الدور الفعاؿ لموبي االسرائيمي الضاغط في واشتطف واألىمية االستراتيجية إلسرائيؿ في
المنطقة العربية بالنسبة لمواليات المتحدة األمريكية حيث تعتبر اسرائيؿ أداة جاىزة لخدمة األىداؼ
األمريكية بحموليا محؿ عشر حامالت طائرات عمالقة تبمغ قيمة الواحدة منيا  50مميار دوالر.
 مازالت الواليات المتحدة األمريكية الشريؾ التجاري األوؿ إلسرائيؿ باستقباليا ٖٖ %مف الصادراتاالسرائيمية واستمرار تدفؽ المساعدات المالية األمريكية عمى اسرائيؿ.
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إلسرئيؿ في تاريخ العالقات
ا
قدمت إدارة أوباما أكبر مساعدات عسكرية وأمنية ومالية وسياسية
 ّاإلسرئيمية ،وىي كانت قد رفعت المساعدات العسكرية لدولة االحتالؿ مف 3.1
ا
األميركية -
مميارت دوالر سنويا ،بإجمالي قدره  38مميار دوالر عمى مدى السنوات
ا
مميارت دوالر إلى 3.8
ا
العشر المالية ) .(ٕٕٓٛ-ٕٜٓٔكما وثّقت التعاوف العسكري بتكثيؼ المناورات العسكرية المشتركة
وتزويدىا بأحدث األسمحة كمضاد الصواريخ "أروٖ" والطائرات مف طراز "أؼ ٖ٘"
 شكؿ الرفض اإلسرائيمي لتجميد االستيطاف العقبة األساسية لمدور األمريكي لتحريؾ عممية السالـ،بحكـ التناقض الواضح بيف المستوطنات وتحقيؽ السالـ.
 استمر تأثير الموبي الصييوني القوى عمى صانعي القرار داخؿ إدارة أوباما. اتسمت العالقات االمريكية اإلسرائيمية في اخر عيد اياـ اوباما بالتوتر بسبب تمرير الوالياتالمتحدة قرار مجمس االمف رقـ ٖٖٕٗ الخاص باالستيطاف اإلسرائيمي.
 ساىمت االدارة االمريكية في عيد اوباما بتعزيز االنقساـ الفمسطيني وذلؾ مف خالؿ البوابةاالنسانية عف طريؽ تمويؿ حكـ غزة االنفصالي بواسطة حمفاء ادارة اوباما في المنطقة ال سيما
قطر و تركيا اضافة الى تكثيؼ عمؿ المؤسسات الدولية الغير الحكومية لتثبيت حكـ حماس في
غزة بيدؼ قياـ كياف منفصؿ عف باقي الوطف ،ودعمت ادارة اوباما وقؼ اطالؽ النار بيف حركة
حماس واسرائيؿ في عاـ ٕٕٔٓ بعيدا عف القيادة الفمسطينية المتمثمة في منظمة التحرير
الفمسطينية.

ثانيا :التوصيات
 التخمي عف الوساطة الحصرية لمواليات المتحدة االمريكية لعممية التسوية ،فأثبتت السياسيةاالمريكية منذ تأسيس اسرائيؿ انيا منحازة تماما إلسرائيؿ ،فيي ال تسعي ال نياء الصراع بؿ إلدارتو،
لذلؾ يجب اف تكوف الرعاية دولية لعممية التسوية مبنية عمى الق اررات الدولية وليس المزاج االمريكي.
 السعي لتحمؿ المجتمع الدولي مسؤوليتو بعد الرفض اإلسرائيمي مدعوما باإلدارات االمريكيةالمتعاقبة لمق اررات الدولية ،لذلؾ يتطمب مف االمـ المتحدة اصدار قرار بتحمؿ اسرائيؿ مسؤولية معناة
الشعب الفمسطيني.
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 بناء جبية فمسطينية داخمية عمى أسس وطنية ،تتفؽ عمى برنامج وطني موحد يعيد التأكيد عمىالحقوؽ الوطنية الفمسطينية ،وحؽ الشعب الفمسطيني في تقرير مستقبمو السياسي ،ويصوف القرار
الوطني المستقؿ ،ومف شأف ذلؾ أف يزيد مف حجـ التعاطؼ الدولي مع القضية الفمسطينية.
 العمؿ عمى ايجاد استراتيجية موحدة لجميع مكونات الشعب الفمسطيني ال تتعارض مع الثوابتالفمسطينية والقوانيف الدولية لنيؿ الحقوؽ الفمسطينية مرتكزة عمى الوحدة الوطنية والوعي التاريخي
والديمغرافي.
 تحديد مرجعيات واضحة تستند إلى ق اررات الشرعية الدولية في أية مفاوضات مع الجانباإلسرائيمي ،بالشكؿ الذي يجعميا تشكؿ الحد األدنى مف المطالب الفمسطينية ،فضالُ عف ضرورة
ارتباط أية مفاوضات بإطار زمني ممزـ ،كي ال تستمر إسرائيؿ في نيج التسويؼ والمماطمة.
انتزع حقوقيـ المشروعة ،ال
 ضرورة نضافر الجيود العربية واالسالمية لتكوف عونا لمفمسطينييف في اأورؽ يتـ استثمارىا النتزع أو ترسيخ ىذا
أف تكوف القضية الفمسطينية ،ومعاناة الشعب الفمسطيني ا
الدور السياسي ،وبالتالي مزيدا مف االنقساـ ،والتشرذـ ،والكوارث بحؽ الشعب الفمسطيني.
 بعد سنوات طويمة مف المقاومة المسمحة والمفاوضات التي لـ تمبي طموح وتضحيات الشعبالفمسطيني وبعد تبني الكؿ الفمسطيني المقاومة الشعبية السممية ،آف األواف لتبني استراتيجية جديدة
لنضاؿ الشعب الفمسطيني مبنية عمى تغير التعامؿ مع الحكومة اإلسرائيمية مف حكومة احتالؿ الى
حكومة حكـ عنصرية  ،ىذه االستراتيجية مبنية عمى تعطيؿ الخطة االستراتيجية اإلسرائيمية المرتكزة
عمى فؾ االرتباط بالشعب الفمسطيني عف طريؽ اقامة حكـ ذاتي ضعيؼ عمى اجزاء مف االراضي
الفمسطينية .حكـ مف الصعب التنازؿ عنو او توسيعو وقطاع غزة خير مثاؿ عمى ذلؾ ،وبيذه
االستراتيجية يصبح التعاوف االمريكي اإلسرائيمي فاقد القيمة والخطورة.
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المصادر والمراجع
اوال :المراجع العربية
-0الكتب
 أبو بكر ،توفيؽ ) (ٜٔٛٚالواليات المتحدة األمريكية والصراع العربي الصييوني ،ذات السالسؿ،لمطباعة والنشر ،طٔ ،الكويت.
 أبو جابر ،فايز صالح ) (ٜٜٔٛالتاريخ السياسي الحديث والعالقات الدولية ،دار البشير لمنشروالتوزيع ،عماف.
 جاد ،عماد )ٕٔٓٓ( االنتخابات االسرائيمية ٕٔٓٓ مأزؽ الصييونية وأزمة أسس الدولة العبرية،طٔ ،مركز الدراسات السياسية واالستراتيجية باألىراـ ،القاىرة.
 جبارة  ،تيسير)٘ (ٜٔٛدراسات في تاريخ فمسطيف ،مطبعة الرائد  ،ط ٔ  ،البيرة. جرجس ،فواز )ٕٗٔٓ( اوباما والشرؽ األوسط نياية العصر األمريكي ،مركز دراسات الوحدةالعربية ،الطبعة األولى ،بيروت.
 جرجس ،فواز وآخريف)  ( 2002األمريكيوف واإلسالـ السياسي  :تأثير العوامؿ الداخمية في صنعالسياسة الخارجية األمريكية .بيروت :مركز دراسات الوحدة العربية.
 الجمسي ،محمد عبد الغني )ٖ (ٜٔٚمذكرات الجمسي-حرب أكتوبرٖٜٔٚـ ،المنشورات الشرقية،باريس.
 جمؿ ،مصطفى عبد الل سمطاف)ٕٕٓٓ( االستراتيجية األمريكية في الشرؽ األوسط ،دار وائؿلمنشر ،ط ٔ.
 جولدا مائير )ب .ت( حياتي ،ترجمة عزيز عزمي دار الفكر ،بيروت. حامد ،قصي أحمد )ٕٓٔٓ( الواليات المتحدة األمريكية والتحوؿ الديمقراطي في فمسطيف ،مركزالزيتونة لمدراسات واالستشارات ،بيروت.
 حامد ،رؤوؼ ) (ٕٓٓٛالصعود األمريكي في الشؤوف الدولية في أعقاب الحرب العالمية الثانيةوردود الفعؿ العربية ،مركز دراسات الوحدة العربية ،طٗ ،بيروت.
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 حكيـ ،سامي )  ( ٜٔٙٚأمريكا والصييونية ،مكتبة األنجمو المصرية ،القاىرة. الخولي ،حسف صبري )ٖ (ٜٔٚسياسة االستعمار والصييونية تجاه فمسطيف في النصؼ األوؿ مفالقرف العشريف ،دار المعارؼ ،المجمد األوؿ ،القاىرة.
 دروزة ،الحكـ )ٖ (ٜٔٚممؼ القضية الفمسطينية والصراع العربي اإلسرائيمي ،مركز األبحاث ـ.ت .ؼ ،بيروت.
 ربايعة ،غازي ) (ٜٔٛٚالقضية الفمسطينية والصراع العربي اإلسرائيمي ،دار الكرمؿ لمنشروالتوزيع ،عماف.
 الريماوي ،أحمد )ٕ٘ٓٓ( المسار التاريخي لمنضاؿ الوطني الفمسطيني ،دار جرير لمنشر والتوزيع،طٔ ،الدماـ.
 السروجي ،محمد محمود )ٕ٘ٓٓ( سياسة الواليات المتحدة األمريكية الخارجية منذ االستقالؿ إلىمنتصؼ القرف العشريف ،مكتبة جامعة النجاح .ط ٔ ،فمسطيف.
 السروجي ،محمد محمود 2005سياسة الواليات المتحدة األمريكية الخارجية منذ االستقالؿ إلىمنتصؼ القرف العشريف ،مكتبة جامعة النجاح .
 سعودي ،ىالة أبو بكر ) (ٜٔٛٙالسياسة األمريكية تجاه الصراع العربي اإلسرائيمي -0967 ،0973مركز دراسات الوحدة العربية ،بيروت.
 سالمة ،غساف وآخروف )ٔ (ٜٜٔالسياسة األمريكية والعرب ،مركز دراسات الوحدة العربية،بيروت.
 السمطاف ،جماؿ )ٕٕٓٓ( االستراتيجية األمريكية في الشرؽ األوسط  ،9111-0979دار وائؿعماف.
لمنشر والتوزيعّ ،

 سميماف ،ميخائيؿ ) (ٜٜٔٙفمسطيف والسياسة األمريكية مف ويمسوف إلى كمينتوف ،مركز دراساتالوحدة العربية ،ط  ،1بيروت.
 شاش ،طاىر ) :(ٜٜٜٔمفاوضات التسوية النيائية والدولة الفمسطينية اآلماؿ والتحديات ،ط ،1دارالشرؽ ،القاىرة.
 الشرع ،صادؽ ) (ٜٜٔٚحروبنا مع إسرائيؿ  ،ٜٖٔٚ -ٜٔٗٚمعارؾ خاسرة وانتصارات ضائعة،دار الشروؽ ،عماف.
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 شاليؿ  ،عمر(ٕٖٓٔ) .فمسطيف في صراع الرؽ االوسط .ط ٔ ،دار الجندي لمنشر والتوزيع،القدس.
 شميـ ،آفى )ٕٔٓٓ( الحائط الحديدي ،ترجمة  :ناصر عفيفي ،مؤسسة روز اليوسؼ ،القاىرة. الشوربجي ،منار(  ) 2008آيؼ ينتخب الرئيس األمريكي؟مكتبة الشروؽ الدولية:القاىرة ،طٔ صقر ،محمد احمد )٘ (ٜٔٚدراسات في االقتصاد اإلسرائيمي ،معيد البحوث والدراسات العربية،طٔ ،القاىرة.
 الضيفي ،ميثاؽ )ٕٔٔٓ( السياسة األمريكية تجاه إسرائيؿ في عيد إدارة الرئيس دوايت آيزنياور،دار غيداء لمنشر والتوزيع ،األردف.
 أبو الطيب ،العقيد ) (ٜٔٛٚزلزاؿ بيروت ،دار المسيرة ،بيروت. عبد الخالؽ ،جودة )ٖ (ٜٔٛالتمويؿ الخارجي إلسرائيؿ منذ إنشائيا ،كمية االقتصاد والعموـالسياسية ،جامعة القاىرة ،القاىرة.
 عبد الرحمف ،أسعد ) (ٜٔٙٚالمنظمة الصييونية العالمية ،مركز األبحاث ،بيروت. عبد الرحمف ،أسعد ) (ٜٔٛٚمنظمة التحرير الفمسطينية ،جذورىا -تأسيسيا -مساراتيا ،مركزاألبحاث ـ .ت .ؼ .قبرص.
 عبد السالـ ،أحمد )ٕ٘ٓٓ( االنحياز األمريكي إلسرائيؿ :دوافعو التاريخية واالجتماعية والسياسية،مكتبة النافذة ،القاىرة.
 عبد العزيز ،مصطفى ) (ٜٔٙٛاألقمية الييودية في الواليات المتحدة ،طٔ ،مركز األبحاث ،ـ .ت .ؼ ،بيروت
 عبد الغفار ،نبيؿ محمود )ٕ (ٜٔٛالسياسة األمريكية تجاه الصراع العربي – اإلسرائيمي -0973 ،0978الييئة المصرية العامة لمكتاب ،القاىرة.
 عبد اليادي ،ميدي )ٕ (ٜٜٔالمسألة الفمسطينية ومشاريع الحموؿ السياسية ٖٗ،ٜٔٚٗ - ٜٔالمكتبة العصرية ،ط ، 4بيروت.
 العويسي ،عبد الفتاح )ٕ (ٜٜٔجذور القضية الفمسطينية  ،0999 -0799دار الحسف لمطباعةوالنشر ،ط ٕ ،بيت المقدس  ،خميؿ الرحمف.
 -العيتاوي ،ياسيف ) (ٕٓٓٛالسياسة األمريكية بيف الدستور والقوى السياسية ،دار أسامة ،عماف.
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 فقيو ،شادي ) (ٕٓٔٙمف يحكـ أمريكا الموبيات الحاكمة وأليات صنع القرار ،بيروت ،دار القمـلمطباعة والنشر.
 فيمي ،عبد القادر)  ( 2009الفكر السياسي واالستراتيجي لمواليات المتحدة األمريكية ،دارالشروؽ ،عماف.
 فيمدماف ،شاي ) (ٜٜٔٙمستقبؿ التعاوف االستراتيجي األمريكي اإلسرائيمي ،مركز الدراساتالسياسية لمشرؽ األدنى ،واشنطف.
 فيمشمر ،داف ) (ٕٜٓٓتحوالت الموبي اإلسرائيمي بالواليات المتحدة ،حدود القوة وآفاؽ التغيير،بوتوماؾ بوؾ ،الواليات المتحدة األمريكية.
 قاسـ ،عبد الستار ) (ٜٜٜٔالحروب العربية اإلسرائيمية ،مدخؿ إلى القضية الفمسطينية ،مجموعةمؤلفيف ،مركز دراسات الشرؽ األوسط ،ط  ،5عماف.
 قاسـ ،عبد الحي ) (ٕٜٓٓالسياسة الخارجية األمريكية تجاه حركة حماس ،مكتبة مدبولي ،القاىرة. القرـ ،أماني )ٕٗٔٓ( ،اسرائيؿ والواليات المتحدة االمريكية ..عالقات خاصة ،المركز الفمسطينيلمدراسات االسرائيمية مدار ،راـ الل.
 القوزي ،محمد )ٔ (ٜٜٔتاريخ العرب المعاصر ،بيروت. قيسي ،ىادي ) (ٕٓٓٛالسياسة الخارجية األمريكية بيف مدرستيف :المحافظة الجديدة والواقعية،طٔ ،دار العربية لمعموـ ناشروف ،بيروت.
 كنعاف ،حسيف )ٕ٘ٓٓ( مستقبؿ العالقات العربية -األمريكية ،ط ٕ ،دار الخياؿ لمطباعة والنشروالتوزيع ،مصر.
 كوانت ،وليـ ) (ٜٜٔٛالحوار األمريكي  -الفمسطيني" ،محاضرة" القدس :الجمعية الفمسطينيةاألكاديمية لمشؤوف الدولية ،فمسطيف.
 محمد مراد ) (ٕٜٓٓالسياسة األمريكية تجاه الوطف العربي بيف الثابت االست ارتيجي والمتغيرالظرفي ،دار المنيؿ المبناني ،طٔ،بيروت.
 مرسي ،فؤاد )ٖ (ٜٔٛاالقتصاد السياسي اإلسرائيمي ،دار الوحدة لمطباعة والنشر ،بيروت ،لبناف. المسحاؿ ،سعيد )  ( 1994ضياع أمة ،ال ارفد لمنشر والتوزيع ،لندف. المشاقبة ،أميف وشمبي ،سعد )ٕٕٔٓ( التحديات األمنية لمسياسات الخارجية األمريكية في الشرؽاألوسط )مرحمة ما بعد الحرب الباردة( ،9118-0991دار الحامد لمنشر والتوزيع ،األردف.
216

 المصري ،حسف ) (ٕٓٓٚسالـ إسرائيمي تحميو أمريكا ،مكتبة الشروؽ الدولية ،القاىرة. مطر ،جميؿ )٘ (ٜٜٔإستراتيجية إسرائيؿ االقتصادية لمشرؽ األوسط ،مؤسسة الدراساتالفمسطينية ،بيروت.
 المغربي ،فؤاد )ٕٕٓٓ( سياسة الواليات المتحدة الخارجية والقضية الفمسطينية ،صدر عف معيدإبراىيـ أبو لغد لمدراسات الدولية .بيرزيت.
 ممؼ وثائؽ فمسطيف ) (ٜٜٔٙالرسائؿ المتبادلة بيف الشريؼ حسيف وسير ىنري مكماىوف ،إصدارو ازرة اإلرشاد القومي -الييئة العامة لالستعالمات ،الجزء األوؿ مف عاـ  ،ٜٜٔٙ - ٖٙٚجميورية
مصر العربية.
 منصور ،كميؿ ) (ٜٜٔٙالواليات المتحدة األمريكية واسرائيؿ ،مؤسسة الدراسات الفمسطينية،بيروت.
-

الموسوعة الفمسطينية )ٗ (ٜٔٛالموسوعة الفمسطينية ،القسـ العاـ ،الدراسات الخاصة ،المجمد ٕ،
ىيئة الموسوعة الفمسطينية ،ط ٔ ،بيروت.

 الموسوعة الفمسطينية )ٓ (ٜٜٔالدراسات الخاصة " الصييونية والعنصرية" ،القسـ الثاني ،المجمدالسادس ،دراسات القضية الفمسطينية ،ط ٔ ،بيروت.
 موسى ،مصطفي عبدالعزيز)ٕٓٔٓ( تنامي االعتراؼ بالدولة الفمسطينية  ..أبعاده ودالالتو ،مركزاإلمارات لمدراسات والبحوث االستراتيجية ،أبو ظبي.
 نافعة ،حسف )ٗ (ٜٔٛمصر والصراع العربي-واإلسرائيمي ،مركز دراسات الوحدة العربية ،بيروت.
 النتشة ،رفيؽ شاكر) (ٜٔٛٙاالستعمار وفمسطيف  -إسرائيؿ مشروع استعماري ،مطبعة بيتالمقدس ،عماف.
 النقيب ،فضؿ مصطفى ،والمقسوـ ،مفيد أحمد )ٕ٘ٔٓ( االقتصاد السياسي لصناعة التقنية العاليةفي إسرائيؿ ،مؤسسة الدراسات الفمسطينية ،بيروت.
 أبو النمؿ ،حسيف )ٕٗٓٓ( االقتصاد اإلسرائيمي مف االستيطاف الزراعي إلى اقتصاد المعرفة،مركز دراسات الوحدة العربية ،طٕ ،بيروت.
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 ىالؿ ،جميؿ )٘ (ٜٜٔاستراتيجية إسرائيؿ االقتصادية في الشرؽ األوسط ،مؤسسة الدراساتالفمسطينية ،بيروت.
 اليور ،منير والموسى ،طارؽ )ٖ (ٜٔٛمشاريع تسوية القضية الفمسطينية  ،0989 -0947دارالجميؿ لمنشر ،ط  ،1عماف.
 أبو ىيؼ ،عايدة عبد الحميد )٘ (ٜٔٚالمتغيرات في االقتصاد اإلسرائيمي  ،ٜٖٔٚ-ٜٔٗٛمعيدالبحوث والدراسات العربية ،طٔ ،القاىرة.
 ياسيف ،السيد وآخروف ) (ٜٜٔٛصراع القرف  -الصراع العربي مع الصييونية واسرائيؿ عبر مائةعاـ ،مؤسسة عبد الحميد شوماف ،ط  ،1عماف.

-9الرسائل الجامعية
 أييـ ،عماد ) (ٕٜٓٓأثر العوامؿ االقتصادية في صنع السياسة الخارجية اإلسرائيمية ،رسالةماجستير جامعة تشريف ،سوريا.
 بمعيد ،فريد )ٕٕٔٓ( إدارة أوباما وعممية السالـ الفمسطينية -اإلسرائيمية " ،"ٕٕٓٔ-ٕٓٓٛرسالةماجستير ،جامعة مولود معمري  -تيزي وزو ،الجزائر.
 الجماصي ،محمد داود اسماعيؿ ) (ٕٓٔٙالعالقات األمريكية اإلسرائيمية وتأثيرىا عمي األمفالقومي اإلسرائيمي ) ،(ٕٖٓٔ-ٕٜٓٓرسالة ماجستير ،أكاديمية اإلدارة والسياسة وجامعة األقصى،
غزة.
 حامد ،قصي أحمد ) (ٕٓٓٛدور الواليات المتحدة األمريكية في إحداث تحوؿ ديمقراطي فيفمسطيف والية الرئيس جورج بوش االبف ٕٔٓٓ ،ٕٓٓٙ -رسالة ماجستير ،جامعة النجاح
الوطنية ،نابمس.
 خضر ،اسماعيؿ محمد )ٕ٘ٓٓ( الثابت والمتغير في السياسة الخارجية األمريكية تجاه القضيةالفمسطينية والمفاوضات الفمسطينية  -اإلسرائيمية ،رسالة ماجستير ،جامعة بيرزيت ،فمسطيف.
 سميماف ،حسف ) (ٕٓٓٚالسياسة األمريكية تجاه القضية الفمسطينية في الفترة ٖ،ٕٓٓٔ-ٜٜٔرسالة دكتوراه ،جامعة القاىرة ،كمية االقتصاد والعموـ السياسية ،القاىرة.
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 السواعير ،سالـ أحمد) (ٕٓٔٚتوجيات السياسة الخارجية األردنية تجاه أزمات الربيع العربئٕٔٓ، ٕٓٔٚ-رسالة ماجستير ،جامعة الشرؽ االوسط ،عماف.
 سيسالـ ،سمير حممي )ٕ٘ٓٓ( المشاريع األمريكية لتسوية القضية الفمسطينية ٜٔٚٚ -ٜٔٗٚدراسة تاريخية ،تحميمية ،رسالة ماجستير ،الجامعة االسالمية ،غزة.
 شراب ،ناجي صادؽ ) (ٜٔٚٙسياسة أريكا الخارجية تجاه إسرائيؿ  ،ٜٔٙٚ - ٜٔ٘ٙرسالةماجستير ،كمية االقتصاد والعموـ السياسية ،جامعة القاىرة ،القاىرة.
 الطويؿ ،يوسؼ العاصي )ٕٔٔٓ( البعد الديني لعالقة أمريكا بالييود واسرائيؿ واثره عمى القضيةالفمسطينية خالؿ الفترة ) ، (ٕٜٓٓ-ٜٔٗٛرسالة ماجستير ،جامعة األزىر -غزة.
 عمي جميؿ محمد) (ٕٓٓٙاتجاىات السياسة الخارجية األمريكية في القرف الواحد والعشريف ،رسالةالماجستير ،بجامعة Stالعالمية بالعراؽ.
 غناـ ،أحمد ىشاـ )ٖٕٔٓ( ،الدور األمريكي في تسوية الصراع الفمسطيني  -اإلسرائيمي "حؿالدولتيف نموذجاً" ٔ ،ٕٓٔٓ-ٜٜٔرسالة ماجستير ،جامعة األزىر ،غزة.
 القرـ ،أماني)  ( 2007السياسة الخارجية األمريكية تجاه إيراف وأزمة الممؼ النووي اإليراني 2001 ، 2006رسالة ماجستير .قسـ الدراسات األمريكية ،جامعة القدس :فمسطيف. الكرنز ،أشرؼ حسيف أحمد) ، (ٕٓٔٚمنظمة "األيباؾ" وتأثيرىا عمى السياسة الخارجية األمريكيةاتجاه الصراع الفمسطيني االسرائيمي ، (ٕٕٓٔ-ٕٓٓٔ)،رسالة ماجستير ،جامعة األزىر-غزة.
 الفي ،عبد الحكيـ عامر محمود )ٕٔٔٓ( الدور األمريكي في الحروب العربية اإلسرائيمية -ٜٕٔٗٛ ،ٜٔٛرسالة ماجستير ،الجامعة اإلسالمية ،غزة.
 نصر ،إياد )ٕ٘ٓٓ( السياسة األمريكية تجاه الصراع الفمسطيني-اإلسرائيمي ٓ،ٕٓٓٔ-ٜٜٔرسالة ماجستير ،معيد البحوث والدراسات العربية ،القاىرة.
 الوادية ،أحمد جواد ) (ٕٜٓٓالسياسة الخارجية األمريكية تجاه القضية الفمسطينية ٕٔٓٓ- ،ٕٓٓٛرسالة ماجستير ،جامعة األزىر ،غزة.
 الوزير ،أمؿ سميـ )ٕٗٔٓ( العالقات األمريكية اإلسرائيمية وأثرىا عمى القضية الفمسطينية ٕٓٓٓ- ،ٕٓٓٛرسالة ماجستير ،جامعة األزىر  -غزة.
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-3الكتب المترجمة
 بتراس ،جايمس) (2007سطوة إسرائيؿ في الواليات المتحدة .بيروت :الدار العربية لمعموـ ناشروف. بوفر ،أندريو ) (ٜٔٙٛمدخؿ إلى االستراتيجية العسكرية ،ترجمة أكرـ الديري وىيثـ األيوبي ،دارالطميعة ،بيروت.
 بيريزا ،ىنري ) (ٜٔٙٛعاجالً أـ آجال ستزوؿ إسرائيؿ بقمـ ٘ٔ كاتباً فرنسياً ،ترجمة ديموفنشاطي ،دار العمـ لممالييف ،بيروت.

-

توينبي ،أرنولد )ٔ (ٜٔٛفمسطيف جريمة ودفاع ،ترجمة وتحقيؽ محمد الديراوي ،دار العمـ لممالييف،

طٔ ،بيروت.
 جانسف مايكؿ )ب.ت( معركة بيروت ،لماذا غزت إسرائيؿ لبناف ،ترجمة  :مفيد الديؾ  ،ب .ط. دابميوليش ،ديفيد )ٕ٘ٓٓ( الشرؽ األوسط والواليات المتحدة ،إعادة تقويـ تاريخي وسياسي ،ترجمة:أحمد محمود ،المجمس األعمى لمثقافة ،القاىرة.
 سبير ،اورى ) (ٜٜٔٛالمسيرة :خفايا أوسمو مف األلؼ إلى الياء ،ترجمة بدر عقيمى ،دار الجميؿ،عماف.
 سوؿ ،الندراو)ٕٔٓٓ( االمبراطورية االستباقية ،تعريب :ليمى النابمسي ،لبناف ،الحوار الثقافي. سيمونز ،جيؼ ) (2004عراؽ المستقبؿ :السياسة األمريكية في إعادة تشكيؿ الشرؽ األوسط.بيروت :دار الساقي ترجمة سعيد العظـ  ،الطبعة األولى.
 شديد ،محمد )٘ (ٜٔٛالواليات المتحدة والفمسطينيوف بيف االستيعاب والتصفية ،ترجمة كوكبالريس ،القدس ،جمعية الدراسات العربية.
 فورستاؿ ،جيمس ) (ٜٔ٘ٙالمعب بالنار "قضية فمسطيف و موقؼ الواليات المتحدة منيا ،ترجمةرمضاف الوند  -دار العمـ لممالييف ،ط ٔ ،بيروت.
 كتف  ،ھنري ) (ٜٜٜٔقضية فمسطيف ،ترجمة رشدي األشيب ،السمطة الوطنية الفمسطينية،مطبوعات و ازرة الثقافة  ،ط  ، 1راـ الل .
 كوانت ،ولياـ ب (ٜٜٔٗ) ،عممية السالـ  -الدبموماسية األمريكية والنزاع العربي اإلسرائيمي منذعاـ  ،ٜٔٙٚترجمة مركز األىراـ لمترجمة والنشر ،مؤسسة األھراـ ،ط  ،1القاھرة.
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 كيجمي ،تشارلزو يوجيف ،ويتكوؼ)ٕٗٓٓ( السياسة الخارجية االمريكية ومصادرىا الداخمية ،ترجمةعبدالوىاب عموب ،القاىرة ،المجمس االعمى لمثقافة.
 ليمينتاؿ ،ألفرد ) (ٜٜٔٚما ثمف إسرائيؿ؟ ،ترجمة حبيب نحولي ،وياسر ھواري ،منشورات داراالفاؽ الجديدة ،بيروت.
 نيكيتا ،جالينا ) (ٜٔٙٛدولة إسرائيؿ خصائص التطور السياسي واالقتصادي ،ترجمة عربية،القاىرة.
 والت ،ستيفف وميرشايمر ،جوف ) (ٕٓٓٚالموبي اإلسرائيمي وسياسة أمريكا الخارجية ،طٔ ،ترجمة:انطواف باسؿ ،شركة المطبوعات لمتوزيع والنشر ،بيروت.
 ولش ،آف ) (ٜٜٔٙإدارة ريغاف وسياستيا نحو الفمسطينييف  -فمسطيف والسياسة األمريكية ،مف ويمسوف إلى كمينتوف ،ميخائيؿ سميماف وآخروف ،مركز دراسات الوحدة العربية ،بيروت.

-4االبحاث و الدراسات
 البحراوي،د.ابراىيـ،(ٕٜٓٓ) ،القدس بيف أوباما وقرار التقسيـ ٕٜٓٓ/ٓٙ/ٔٗ،متوفر عمى الرابطhttp://group194.net/article/9027
 بيومي ،عالء )"(ٕٓٓٛباراؾ أوباما والعالـ العربي"،أوراؽ الجزيرة ،مركز الجزيرة لمدراسات،الدوحة. الترماف ،جوف)ٕٗٓٓ( البنى الرسمية وغير الرسمية في السياسة الخارجية االمريكية ،أبحاثاستراتيجية أمريكية ،دمشؽ ،مركز المعطيات والدراسات االستراتيجية.
-

حسيف ،محمد وحمدي ،أسامة ) (ٕٓٔٚالسياسة األمريكية في عيد أوباما وانعكاساتيا عمي الدور
األمريكي لحؿ الصراع الفمسطيني – اإلسرائيمي ،المركز الديمقراطي العربى ،قسـ الدراسات
والعالقات

الدولية.

 الحمد ،جواد وأخروف )ٕٓٔٓ( التسوية السياسية :التحديات واألفاؽ ،مركز دراسات الشرؽاألوسط ،عماف.
 زىراف ،ايماف)، (ٕٓٔٚدوافع تغير السياسة األمريكية تجاه قضية “القدس” ،مجمة السياسة الدولية-ٗٔ ديسمبرٕٓٔٚ،
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 سرور ،عبد الناصر محمد)ٕٓٔٓ( ،الموقؼ األمريكي تجاه قضية القدس )ٓ٘ (ٕٜٓٓ-ٜٔٙٚنوفمبر .
 أبو سعدة ،محمد )(ٕٓٔٛصفقة القرف قراءة في األبعاد والمسارات :المعيد المصري لمدراسات:ٕ.(ٕٓٔٛ/ٖٓ/
 أبو سيؼ ،عاطؼ )ٕٗٔٓ( إسرائيؿ ،العالـ والعدواف عمى غزة ،المركز الفمسطيني لمدراساتاإلسرائيمية ،مدار ،راـ الل.
 ابو سيؼ ،عاطؼ )ٕٗٔٓ( .عالقات اسرائيؿ الدولية ،السياسات واالدوات ،االختراقاتواالخفاقات ،المركز الفمسطيني لمدراسات االسرائيمية مدار ،راـ الل.
-

-شمعة  ،آية) - (ٕٓٔٚقسـ الدراسات ،المركز الفمسطيني لإلعالـٕٓٔٚ/ٖ/ٛ،

-

عواد ،نور الديف ) (ٕٜٓٓمقاربة أولية لمسياسة الخارجية األمريكية في عيد إدارة باراؾ أوباما
الحالة الفمسطينية ،ورقة بحثية ،المؤتمر الدولي الثاني عشر ،عموـ سياسية جديدة ،ىافانا ،كوبا

-

العواد ،مساعد ناصر جاسـ )ب.ت( نظرة تحميمية لألىمية االقتصادية لمبتروؿ والغاز الطبيعي في
منطقة الشرؽ األوسط ،المممكة العربية السعودية :قسـ ىندسة البتروؿ والغاز الطبيعي ،جامعة
الممؾ سعود الرياض

-

أبو عشيبة ،ىاني )ٖٕٔٓ( تغطية االعالـ األمريكي لمصراع الفمسطيني -االسرائيمي ٕٓٔٓ-
ٕٕٔٓ ،مركز الدراسات السياسية والتنموية ،عمى الرابط http://www.cpds.ps/ar/news :

-

غانـ ،أسعد )ٕٔٔٓ( أميـ التعويؿ عمى أوباما في حؿ الصراع الفمسطيني االسرائيمي ،مركز
الجزيرة لمدراسات ٔٛ ،مايو.

 كرـ ،جويس )ٕٔٔٓ( باراؾ أوباما :عزؿ إسرائيؿ في األمـ المتحدة لف يأتي بالدولة الفمسطينيةالمستقمة ،مركز الزيتونة لمدراسات واالستشارات ،بيروت.
 المركز العربي لألبحاث ودراسة السياسات( ،)7102تصعيد إدارة أوباما مع إسرائيؿ :الدوافع واآلفاؽ:تقدير موقؼ، ،يناير .ٕٓٔٚ
 مركز الزيتونة لألبحاث والدراسات ) (ٕٜٓٓمستقبؿ العالقة بيف إدارة أوباما وحكومة نتنياىووانعكاساتيا عمى المسار الفمسطيني ،التقدير االستراتيجي )ٔٔ(
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-

مركز الزيتونة لألبحاث والدراسات )ٕٓٔٓ(العالقة بيف إدارة أوباما وحكومة نتنياىو وانعكاساتيا
عمى المسار الفمسطيني ،التقدير االستراتيجي ٔٔ ،راـ الل.

 الناطور ،سييؿ )ٕٔٔٓ( الوضع الفمسطيني الداخمي :جمود سمبي وتعطيؿ ،مف ندوة القضيةالفمسطينية ،تقدير استراتيجي ٕٔٔٓ ،مركز الزيتونة لمدراسات واالستشارات ،بيروت.
 نوفؿ ،أحمد )ٕٕٔٓ( أثر الربيع العربي عمى القضية الفمسطينية ،جامعة اليرموؾ األردنية. أبوىالؿ ،فراس )ٕٓٔٓ( المفاوضات في مفترؽ طرؽ :بدائؿ فمسطينية لممرحمة القادمة ،مركزالجزيرة لمدراسات ،الدوحة.
 الوادية ،أحمد جواد )ٖٕٔٓ( السياسة الخارجية األمريكية تجاه القضية الفمسطينية -9110 ،9100مركز الزيتونة لمدراسات واالستشارات ،بيروت.
المقدسة في السياسة األمريكية ،مؤسسة القدس لمثقافة
 -يوسؼ ،أيمف )ٕٔٔٓ( ،القدس واألماكفّ
والتراث/ٕٚ،مارس.

 -5التقارير
 تقرير معمومات (ٕٓٔٓ) ٔٚ :تركيا والقضية الفمسطينية ،مركز الزيتونة لمدراسات واالستشارات،بيروت.
 تقرير واشنطف ) (ٕٜٓٓحزب الميكود ومعضمة حؿ الدولتيف ٕٚ ،فبراير ،عمى الرابط:/http://www.taqrir.org
 تقرير واشنطف ) (ٕٜٓٓحكومة يمينية إسرائيمية تصطدـ بإدارة أوباما ٖٔ ،فبراير ،عمى الرابط:/http://www.taqrir.org
 ستيفف والت و جوف ميرز ىايمر)ٕٔٓٓ( الموبي االسرائيمي والسياسة األمريكية الخارجية ،تقريرىارفرد ،ت :محمد المحمودي القاىرة ،مكتبة مدبولي ،طٔ.
 سميماف ،فيد )ٕٓٔٓ( الدولة الفمسطينية عقبات وآفاؽ ،مركز الزيتونة لمدراسات واالستشارات،بيروت.
 صالح ،محسف )ٕٓٔٓ( التقرير االستراتيجي الفمسطيني لسنة  ،ٕٜٓٓمركز الزيتونة لمدراساتواالستشارات ،بيروت.
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 صالح ،محسف ) (ٕٓٔٙالتقرير االستراتيجي الفمسطيني ٕٗٔٓ ،ٕٓٔ٘-مركز الزيتونة لمدراساتواالستشارات ،بيروت.
 عريقات ،صائب )ٕٓٔٓ( الموقؼ السياسي عمى ضوء التطورات مع اإلدارة األمريكية والحكومةاالسرائيمية واستمرار انقالب حماس ،دائرة شؤوف المفاوضات ،منظمة التحرير الفمسطنية :راـ الل.
 ق اررات األمـ المتحدة بشأف فمسطيف والصراع العربي اإلسرائيمي )ٗ ، (ٜٜٔالمجمد الثاني)٘-ٜٔٚٔ ،(ٜٔٛمؤسسة الدراسات الفمسطينية ،بيروت.
 الكيالي ،عبد الحميد )ٕٔٔٓ( قراءة موجزة في المشيد اإلسرائيمي سنة ٕٓٔٓ ،مف ندوة القضيةالفمسطينية :تقييـ استراتيجي ٕٓٔٓ تقدير استراتيجي..
 مركز الزيتونة لمدراسات واإلستشارات )ٕٓٔٓ( تقرير معمومات  : ٔٙدور اإلتحاد األوروبي فيمسار التسوية السممية لمقضية الفمسطينية ،مركز الزيتونة لمدراسات واإلستشارات ،بيروت.
 مركز الزيتونة لمدراسات واالستشارات )ٕٓٔٓ( ،تقرير معمومات  : ٔٙدور االتحاد األوروبي فيمسار التسوية السممية لمقضية الفمسطينية ،مركز الزيتونة لمدراسات واالستشارات ،بيروت.
 مركز الزيتونة لمدراسات واإلستشارات )ٕٕٔٓ( تقرير معمومات ٕٔ االستيطاف االسرائيمي فيالضفة الغربية ٖ ،ٕٓٔٔ-ٜٜٔمركز الزيتونة لمدراسات واإلستشارات ،بيروت.
 المعشر ،مرواف )ٕٔٔٓ( المحادثات الفمسطينية اإلسرائيمية المباشرة :دفاعا عف مقاربة إقميمية،مركز

الزيتونة

لمدراسات

و

االستشارات،

.بيروت،

متاح

عمى

الرابط:

/http://www.alzaytouna.net/arabic
 ناثاف ،براوف ) (ٕٜٓٓىناؾ خطة أمريكية لحؿ الدولتيف ،تقرير واشنطف/ٕٖ ،مايو ،عمى الرابط:http://www.taqrir.org
 ىيئة األمـ المتحدة )ٓ (ٜٜٔالقضية الفمسطينية ،ٜٜٔٓ-ٜٔٔٚ ،األمـ المتحدة ،نيويورؾ. ىيئة األمـ المتحدة )ٓ (ٜٜٔمنشأ القضية الفمسطينية وتطورىا ،األمـ المتحدة ،نيويورؾ. وارد ،براندوف )ٕ٘ٔٓ( ما ىي حجـ المساعدات األمريكية إلسرائيؿ؟ تقرير الكونجرس في ٕٗٔٓ،ترجمة فريؽ مركز راقب لمدراسات ،متاح عمى الرابطhttp://raqeb.co :
 يوسؼ ،أيمف ومصطفى ،ميند ) (ٕٜٓٓمشيد العالقات الخارجية اإلسرائيمية :تقرير مداراالستراتيجي ،تحرير ىنيدة غانـ.
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 يونس ،محمد ) (ٕٜٓٓبدائؿ ألوباما اتجاه االستيطاف االسرائيمي ،تقرير واشنطف/ٕٖ ،أغسطس،عمى الرابطhttp://www.taqrir.org :
-

-6الدوريات والصحف
أ-الدوريات
 األسدي ،عبده )ٖ (ٜٔٚالمشاريع األمريكية حوؿ القضية الفمسطينية ،صامد االقتصادي ،ع.101 البرغوثي ،إياد ) (ٕٜٓٓالسياسة األمريكية الجديدة في الشرؽ األوسط :جدلية األيديولوجيةوالبراغماتية ،مجمة تسامح ،مركز راـ الل لدراسات حقوؽ االنساف ،راـ الل ،العددٕ٘.
  -أحمد ،إبراىيـ ) (ٕٓٓٚالشرؽ األوسط الكبير في االستراتيجية األمريكية ،مجمة شؤوف الشرؽاألوسط ،ع ٖٕ.
 بمقزيز ،عبداإللو ) (ٕٓٓٙحماس وفتح والرئاسة لعبة األخطاء القاتمة ،مجمة المستقبؿ العربي،العدد ٖٖٓ ،بيروت
 بوالؾ ،كينيث) (ٕٜٓٓالواليات المتحدة واستراتيجية متكاممة في الشرؽ األوسط ..رؤية أمريكية،السياسة الدولية ،العدد  ،175المجمد .44
 تشومسكي ،نعوـ )ٕٓٔٓ( سياسة الواليات المتحدة تجاه الشرؽ األوسط في حقبة أوباما :ىؿ ىيتحوؿ ،ترجمة ناصر ونوس ،مجمة المستقبؿ العربي ،العدد ٖ ،ٖٚبيروت.
نقطة ّ
 جرايسي ،برىوـ ) (ٕٜٓٓقراءة في التقرير السنوي لمعيد تخطيط سياسة الشعب األمريكي "تراجعمكانة الواليات المتحدة األمريكية  -معضمة إستراتيجية جديدة إلسرائيؿ" ،قضايا إسرائيمية ،السنة
التاسعة ،العددٖٖ.
 الجرباوي ،عمي ) (ٕٜٓٓمحاذير التفاؤؿ المبكر بإدارة أوباما ،نشرة فمسطيف اليوـ ،تصدر عفمركز الزيتونة لمدراسات و الستشارات ،العدد  ، 1425بيروت.
 أبو ختمة ،صالح مصمح )ٕ٘ٔٓ( سياسة الرئيس أوباما تجاه القضية الفمسطينية ،ٕٕٓٔ-ٕٜٓٓمجمة جامعة القدس المفتوحة لألبحاث والدراسات  -العدد .ٖٙ
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 ستيري ،جوف )ٕٔٓٓ( دور الجماعات الضاغطة في صياغة السياسة الخارجية االمريكية تجاهالشرؽ االوسط ،ترجمة :خميؿ عارؼ جرجيس ،مركز كردستاف لمدراسات االستراتيجية ،السميمانية،
مجمة السياسة الدولية ،العدد ٗ.
 حسيف ،رجا أحمد ) (ٕٜٓٓالتراجع األمريكي في عممية السالـ في الشرؽ األوسط ،مجمة شؤوفعربية ،العدد ٓٗٔ.
 الدراسات الفمسطينية )ٕ٘ٔٓ( خطاب لرئيس الحكومة اإلسرائيمية ،بنياميف نتنياىو ،أماـ الكونغرسيحذر فيو مف اتفاؽ نووي مع إيراف ،مجمة الدراسات الفمسطينية ،المجمد  ،29العدد 202
األميركي ّ

 الدسوقي ،أبو بكر ) (ٕٓٓٙالموقؼ الدولي واستراتيجية حماس البديمة ،مجمة السياسة الدولية،مؤسسة األىراـ ،العددٗ ،ٔٙالقاىرة.
 دياب ،أحمد )ٕٔٔٓ( أوباما واعادة صياغة العالقات األمريكية – الروسية ،السياسة الدولية:القاىرة ،العدد  ،ٔٚٙالمجمد ٗٗ.
 سالـ ،عالء ) (ٕٜٓٓالحكومة اإلسرائيمية الجديدة ،جمود داخمي وتشدد تجاه التسوية ،السياسةالدولة:القاىرة ،العدد  ، 176المجمد  ، 44القاىرة.
-

سمطاف ،عمار )ٗ (ٜٜٔتأثير المصالح األمريكية عمى تسوية الصراع العربي -اإلسرائيمي ،مجمة
العموـ السياسية والعالقات الدولية ،عدد ٔ ،جامعة الجزائر.

-

شريؼ ،حسيف )ٖٕٓٓ( فمسطيف مف فجر التاريخ إلى انتفاضة األقصى وتوابعيا 9119م ،الجزء
ٖ ،طٔ ،الييئة المصرية لمكتاب ،القاىرة.

 الضاىر ،بالؿ ) (ٕٜٓٓالنتيجة األسوأ لالنتخابات العامة ىي فوز اليميف ،مقابمة مع المرشحالخامس في قائمة ميرتس موسى راز ،مجمة قضايا إسرائيمية ،العدد ٖٖ.
 عبدالفتاح ،بشير( )9100أمريكا والربيع العربي ،مجمة شؤوف عربية ،العدد .146 العناني ،خميؿ ) (ٕٜٓٓأوباما والشرؽ األوسط :نوايا جديدة تفتقد الرؤية ،مجمة شؤوف عربية،ع.ٖٔٚ
-

فيمي ،طارؽ )ٖٕٓٓ( خريطة الطريؽ :المواقؼ والتوجييات والمؤشرات ،العدد ٔ٘ٔ ،مؤسسة
األىراـ ،يناير.

-

القاضي ،ليمى سميـ )ٖ (ٜٔٚتقرير حوؿ مشاريع التسويات السممية لمنزاع العربي اإلسرائيمي
 ،1972-1948مجمة شؤوف فمسطينية ،ع  ، 22بيروت.
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-

كاطو ،عبدالمنعـ )ٖٕٓٓ( الدعـ األمريكي إلسرائيؿ وانعكاساتو عمى منطقة الشرؽ األوسط ،مجمة
الدفاع المصرية ،العدد .ٜٜٔ

-

كنعاني ،مرواف )ٖ (ٜٔٚحوؿ وسائؿ اإلعالـ الصييوني وأساليبو ،مجمة شؤوف فمسطينية ،عدد
26

-

كيمدماف ،ستيفف )ٕ (ٜٔٚدور الييود األمريكييف في تمويؿ إسرائيؿ وتوجيو دفة السياسة
اإلسرائيمية ،مجمة شؤوف فمسطينية ،العدد ٗٔ.

 ليمى ،لمياء ) (ٕٜٓٓصدمة فمسطينية وعربية مف الءات نتنياىو ،ضغوط أوباما تذىب في ميبالريح ،مجمة الشروؽ اليومي ،العدد  ،ٕٖٙٛالجزائر.
 مجمة الدراسات الفمسطينية ) (ٕٜٓٓحديث متمفز لمرئيس أوباما يتعيد فيو بشراكة أمريكية جديدةمع الشرؽ األوسط ،نيويورؾٕٙ ،يناير ،العدد.ٚٚ
 مجمة الدراسات الفمسطينية )ٕٓٔٓ( بياف لمجنة الرباعية بشأف استئناؼ المفاوضات المباشرة بيفاسرائيؿ والفمسطينييف ،نيويورؾٕٓ ،أغسطس ،العددٖ.ٛ
 محمد ،المنشاوي) (ٕٜٓٓإلى أيف تتجو الواليات المتحدة؟ السياسة الدولية ،ع ،175المجمد .44 محمود،احمد ابراىيـ )،(ٜٜٔٛالبرنامج النووي االيراني  ،مجمة السياسات الدولية  ،عٖٔٔ،القاىرة. محيسف ،تيسير )ٕ٘ٔٓ( العدواف اإلسرائيمي عمى قطاع غزة ٕٗٔٓ :قراءة أولية ،مجمة شؤوففمسطينية ،مركز األبحاث ،منظمة التحرير الفمسطينية ،عٕ٘ٚ
 ابو نحؿ ،د .أسامة محمد)ٕٔٔٓ(،ييودية دولة اسرائيؿ  :جذور المصطمح وتأثيره عمى القضيةالفمسطينية ،مجمة جامعة القدس المفتوحة لألبحاث والدراسات ،عٖٕ صٕٖٗ.
-

نعيرات ،رائد )ٕٔٔٓ( التوجيات السياسية لحكومة نتنياىو  ٕٓٔٓ-ٕٜٓٓواثرىا عمى العممية
السممية ،مجمة جامعة الخميؿ لمبحوث ،المجمد  ،ٙالعددٕ.

 نعيرات ،رائد وحسف ،محمد وحامد ،قصي )ٕٕٔٓ( الثابت والمتغير في السياسات األمريكية فيعيد الرئيس جورج بوش وانعكاساتيا المتوقعة عمى سياسة أوباما ،مجمة جامعة القدس المفتوحة
لألبحاث والدراسات ،العدد .ٕٙ
 النقيب ،فضؿ )٘ (ٜٜٔاالقتصاد اإلسرائيمي في إطار المشروع الصييوني :دراسة تحميمية ،مجمةالدراسات الفمسطينية ،المجمد  ،ٙالعدد ٖٕ.
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 نيار ،غازي صالح ) .(2008المنظور اإليراني ألمف الخميج العربي :الواقع والخيارات ،القاىرة،مجمة النيضة ،المجمد التاسع ،عٖ  ،يوليو ،كمية االقتصاد والعموـ السياسية ،جامعة القاىرة.
 نوفؿ ،ممدوح)ٕٓٓٓ(،عممية السالـ بعد كامب ديفيد الثانية ،مجمة الدراسات الفمسطينية ،المجمدٔٔ ،عٖٗ.
 نياؿ ،محمد عصا ( )9100اإلصالح السياسي بوصفو ذريعة لمتدخؿ األجنبي في الوطف العربي"شؤوف عربية ،العدد. ٔٗٙ
 ياسيف ،أشرؼ محمد عبدا لل )ٕٓٔٓ( "السياسة األمريكية تجاه اإلصالح السياسي في الشرؽاألوس " ،المجمة العربية لمعموـ السياسية ،العدد . 26

ب -الصحف
 أندراوس ،زىير )ٕٕٔٓ( تفاقـ األزمة بيف نتنياىو وأوباما ،وتؿ أبيب تشكؾ في جدية نوايا إد اررةالرئيس األمريكي في وقؼ الجيود اإليرانية لتطورير أسمحة نووية ،القدس االعربي ،لندف
 أندراوس ،زىير )ٖٕٔٓ ( تفاقـ األزمة بيف نتنياىو وأوباما وتؿ أبيب تشكؾ في جدية نوايا إدارةالرئيس األميركي في وقؼ الجيود االيرانية لتطوير أسمحة نووية ،صحيفة القدس العربي ٙ ،آب،

لندف.
جدعوف ،ليفي )ٕٗٔٓ( يا كيري بدؿ القرص ،جريدة ىآرتس ٕٚ ،فبراير.جريدة األخبار )ٕٓٔٓ( خطة أوباما االتفاؽ اآلف والسالـ الحقاً ،جريدة األخبار المبنانيةٕٛ ،أغسطس.
جريدة السفير )ٕٔٔٓ( القضية الفمسطينية تسقط مف خطاب أوباما السنوي ،جريدة السفير المبنانية، ٕٚيناير.
جريدة الشرؽ األوسط ) (ٕٜٓٓأوباما :عالقة أمريكا مع العالـ االسالمي ال يمكف أف تكوف مستندةعمى معاداة القاعدة ،جريدة الشرؽ األوسط ٚ ،أبريؿ.
 الجودر ،صالح):(ٕٓٔٛالشرؽ األوسط الجديد بيف رايس وابف سمماف،االياـ.ٕٓٔٛ/ٔٔ/ٓٛ، صحيفة األياـ )ٕ٘ٔٓ( خطاب نتنياىو يوفر عمى إسرائيؿ عممية عسكرية ضد إيراف ،بقمـ :د .غابيافيطاؿ ،مف مجمة إسرائيؿ اليوـ ،العدد. 68
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يودع البيت األبيض بأكبر حزمة مساعدات عسكرية بتاريخ
 صحيفة الشرؽ األوسط ) (ٕٓٔٙأوباما ّإسرائيؿ ٔٗ،سبتمبر.
عبد العميـ ،السيد )ٕٕٔٓ( األمـ المتحدة وقضية فمسطيف :الفيتو األمريكي شوكة في حمؽ الشعبالفمسطيني ،جريدة الوطف األردنية ٘ ،مايو.
 فراعنة ،حمادة )ٖٕٔٓ( فشؿ المفاوضات وتغيير قواعد المعبة )الحمقة الثالثة( جريدة الدستوراألردنية ٜ ،ديسمبر.
 -وكالة اإلعالـ األمريكية ) (ٜٜٔٚموجز التاريخ األمريكي ،ط ،1توزيع وكالة اإلعالـ األمريكية.

-7الصحف االلكترونية
 جريدة الشرؽ األوسط) (ٕٜٓٓإس ارئيؿ مصابة بالذىوؿ مف موقؼ أوباما مف االستيطاف ٔ ،يونيو ،عمى الرابطhttp://www.aawsat.com/ :
 جريدة الشرؽ األوسط)ٕٕٔٓ( ىؿ ينجح نتنياىو في ابعاد عباس عف المفاوضات  ٘ ،فبراير،عمى الرابطhttp://www.aawsat.com/ :
 الجعبري ،ماىر )ٕ٘ٔٓ( .التصعيد الدبموماسي بيف حكومة نتنياىو واإلدارة األمريكية ،وكالة معااالخبارية ،متاح عمى الرابطhttp://maannews.net/Content.aspx?id=765625 :
 جعفر ،ناصر الديف )ٕ٘ٔٓ( ،خطاب نتنياىو في الكونغرس :رسالة حرب ،صحيفة القدسالعربي ،متاح عمى الرابطhttp://www.alquds.co.uk/?p=308974 :
 رياف ،محمد) ،(ٕٓٔٛالتسوية والتصفية ...مشاريع إقميمية ودولية إلنياء القضية الفمسطينية،العربي الجديد/ٔ٘،مايو.
 الدستور) ،(ٕٓٓٛأوباما :أسأت في التعبير عندما تحدثت عف القدس/ٔٗ،تموز. السيمي ،نبيؿ ) (ٕٜٓٓمتى تتوقؼ المساعدات األمريكية إلسرائيؿ؟ ،وكالة معاً ،عمى الرابط:/http://www.maammews.net/arb
 أبو الشريؼ ،بساـ )ٕٔٔٓ( ما ىي األسباب الكامنة خمؼ استقالة جورج ميتشؿ ،وكالة معاًلألخبار ٔٚ ،مايو ،عمى الرابط:
-

http://www.maannews.net/Content.aspx?id=388328

 صحيفة الشعب)ٕٓٔٓ( ،اوباما يعمؽ نقؿ السفارة االمريكية إلى القدسٕٓٔٓ/ٓٙ/ٖٓ،219

http://arabic.people.com.cn/31663/7011433.html
 صحيفة العرب )ٕ٘ٔٓ( نتنياىو يتحدى أوباما أماـ الكونغرس بشأف الممؼ النووي اإليراني،صحيفة

العرب

في

لندف،

العدد

،10864

متاح

عمى

الرابط:

http://www.alarabonline.org/article
 صفا)ٕ٘ٔٓ( ،أوباما :التوصؿ لتسوية إسرائيمية -فمسطينية "تبدو بعيدة" ٔ٘ ،آيار  /مايو.http://safa.ps/post/153869
 عرب  ،(ٕٓٔ٘) ٗٛأوباما "يعاقب" نتنياىو وال يطمعو عمى المفاوضات مع إيراف ٔ٘،فبرايرhttps://www.arab48.com/
 كونا)،(ٕٓٔٚادارة اوباما :نقؿ السفارة االمريكية الي القدس خطوة غير بناءةٕٓٔٚ/ٓٔ/ٓ٘،#https://www.kuna.net.kw/ArticleDetails.aspx?id=2584591&language=ar
 المصري اليوـ)ٕٗٔٓ( ،نتنياىو» :يجب عمى إدارة «أوباما» إدراؾ الحقائؽ قبؿ انتقاد البناءبالقدس.ٕٓٔٗ-ٔٓ-ٕٓ ،
https://www.almasryalyoum.com/news/details/536607
 الوسط)ٕٕٔٓ( منظمة التحرير تندد بتأييد الحزب الديمقراطي األمريكي العتبار القدس عاصمةإلسرائيؿٓٙ،سيمبتمبر ٕٕٔٓ .
 http://www.alwasatnews.com/news/print/699805.html وكالة شياب االخبارية)ٕٕٔٓ( العالقات العسكرية األمريكية االسرائيمية/ٕٛ ،يوليو ،عمى الرابط:http://www.shehab.ps/ar
 اليوـ السابع)ٕٕٔٓ( ،رومنى يصؼ القدس بػ "عاصمة إسرائيؿ" ..وعريقات :تصريحاتو تكافئالتطرؼ ٕٜ ،يوليو ٕٕٔٓ.
https://www.youm7.com/story/2012/7/29

-8المواقع االلكترونية
-

إسماعيؿ ،ىبة الل )ٕ٘ٔٓ( ،عالقات فاترة بيف حميفيف :أوباما ونتنياىو ،متاح عمى الرابط:
http://www.p.dw.com/p/1Euk
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-

األشعؿ ،عبد الل )ٕٓٔٓ( المشاىد الخطيرة في مسرح مفاوضات السمطة واسرائيؿ ،موقع الجزيرة
نت :الدوحة ،متاح عمى الرابطhttp://www.aljazeera.net/NR/exeres/:

-

إلدار ،عكيفا )ٕٓٔٓ(القدس الشرقية بحاجة إلى سمطة خاصة،ىارتسٕٓٔٓ/ٖ/ٕٕ،
https://www.palestine-studies.org/ar/daily/mukhtarat-view/136104#145878

 أمد)ٕٗٔٓ( ،عشية لقاء عباس  -اوباما..اسرائيؿ تقرر بناء وحدات استيطانية جديدة شماؿ القدسالمحتمةٕٓٔٗ/ٖٓ/ٔٙ ،
http://www.amad.ps/ar/?Action=Details&ID=18381
-

يكية إلسرائيؿ لضماف تفوقّيا
أندراوس ،زىير ) 38 (ٕٓٔٙمميار دوالر حجـ المساعدات األمر ّ

-

بدرخاف ،عبد الوىاب )ٕٕٔٓ( ،أوباما و"االعتراؼ" بالقدس "عاصمة إلسرائيؿ"،تحميؿ ،مونت

الكمي لواشنطف بالعالـ ،مجمة
األجنبي
ي
ي ْ
أي ما ُيعادؿ ٘٘ بالمائة مف التمويؿ العسكر ّ
العسكر ّ
ّ
ّ
رأي اليوم ،متاح عمى الرابطhttp://www.raialyoum.com/?p=520818 :
كارلو الدولية /ٓٚسبتمبر متوفر عمى

الرابط.

https://www.mc-doualiya.com/chronicles/decryptage-mcd/20120709-

بدواف ،عمي )ٕٓٔٓ( إنتفاضة األقصى...دروس و عبر ،موقع الجزيرة ،نت ،متاح عمى الرابط:
http://www.aljazeera.net/NR/exeres/

-

براوف ،ناثاف ) (ٕٜٓٓىناؾ خطة أمريكية لحؿ الدولتيف ،تقرير واشنطف ٕٖ ،أيار  /مايو ،ٕٜٓٓ
متاح عمى الرابطhttp://www.taqrir.org/index.cfm?pageid/2//id/ :

 بشارة ،نصار شربؿ )ٕٓٔٓ( دور روسي في المفاوضات ،بيف الواقعية واألوىاـ ،عمي موقعاإلمارات لمدراسات والبحوث االستراتيجية ٕٖ ،ديسمبر ،متاح عمى الرابط التالي:
&http://ecssr.ac.ae/ECSSR/print/ft.jsp?lang=ar
 بيومي ،عالء )ٕٓٔٓ( كيؼ نق أر السياسة الخارجية ألوباما؟ ،موقع الجزيرة نت ،عمى الرابط:http://www.aljazeera.net
-

تشومسكي ،نعومي )ٕٓٔٓ( لعبة المحادثات اإلسرائيمية– الفمسطينية ،مركز الزيتونة لمدراسات
واإلستشارات :بيروت ،متاح عمى الرابطhttp://www.alzaytouna.net/arabic/ :

-

جرجس ،فواز ) (ٕٓٓٛأوباما والعالم العربي واإلسالمي ،موقع الجزيرة.نت ،الدوحة ،متاح عمى
الرابطhttp://www.aljazeera.net/knowledgegate/opinions/ :
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-

الجزيرة)ٕٔٓٓ( ،اتفاؽ أوسمو ..قفزة لـ تتضح أبعادىا بعد
https://www.aljazeera.net/specialfiles/pages/2591dd74-e8d2-41c5-b826-eaa0767b87fd

-

الجزيرة)ٕٕٔٓ( ،القدس عاصمة إسرائيؿ" ببرنامج أوباما/ٙ،سبتمبر متاح عمى الرابط
التاليhttps://www.aljazeera.net/news/international/2012/9/6

 الجزيرة)ٕٗٔٓ( ،كيري يمتقي غدا عباس لمنع انييار المفاوضاتٔٗ،يناير.https://www.aljazeera.net/news/arabic/2014/4/1
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