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 :المقدمة
عقد القضايا في تاريخ العالقات الدولية من أ تعتبر القضية الفلسطينية هي قضية العصر وتعتبر

عليها ميزة عن باقي قضايا الصراعات الدولية من خالل ضفى ، مما أنظرا لحجم المتغيرات الفاعلة فيها
ن يكسب مواقف ومكاسب على حساب القضية ، حيث الكل يريد أتجاوز بعدها السياسي بين الطرفين

 .الفلسطينية
سرائيل مستجيبة ع حل للصراع يرضي الطرفين يبدو بأن إلعجز الجهود المبذولة في وض ونظرا  

الوقت الالزم لتغير الحقائق على عملية السالم وفرت لها  ولكن ضمنيا   ،وعلنيا   لجهود السالم ظاهريا  
جهاض مقومات إ رض الواقع من خاللأ امة الدولة الفلسطينية قاستمرار االستيطان الذي ينهب األرض وا 

 .(1: 2112 بلعيد،)المستقلة 
البداية يتظاهرون  و جمهوريين فيمريكيين سواء كانوا ديمقراطيين أومن خالل تناوب الرؤساء اال

ويوهمون القادة العرب  ،واإلسرائيليينملية السالم بين الفلسطينيين بأنهم على مسافة واحدة من ع
 .مريكية تقف بجانب قضاياهملسطينيين والرأي العام العالمي بأن الواليات المتحدة األوالف

صفية عملية ت أمام أكبرية أن القضية الفلسطين منذ بداية الصراع العربي اإلسرائيلي يتضح جليا  
وتقطيع الوقت من خالل طرح المبادرات  ،سلوب المماطلة والتحايلللقضية الفلسطينية من خالل أ

والمقترحات األمريكية لالستمرار في نهج المفاوضات الذي لم يقدم حتى اللحظة سوى وعود شفوية لم 
 .تالمس الواقع شيء

مريكية هي القوة االولى في العالم إال انها لم تعد صاحبة وعلى الرغم من أن الواليات المتحدة اال
حيث يظهر ذلك من تراجع قدرتها على حشد  الباردة،النفوذ التي كانت تتمتع به عقب انتهاء الحرب 

لى قراراتها منها الرفض وط دولية تتمثل في رفض االنصياع إتواجه ضغ ولمواقفها بلالتأييد الدولي لها 
 .القدس عاصمة إلسرائيلالدولي لالعتراف ب

بات الوضع  ،لى سدة الحكمد الرئيس األمريكي دونالد ترامب إأوسلو وحتى صعو  اتفاق منذ 
عالن الرئيس دونالد ترامب القدس رح مشاريع غير مقبولة كان أخرها إالراهن من انسداد ألفق التسوية وط

لرئيس ترامب للعرب بيب إلى القدس برهن االسفارة األمريكية من تل أ نقلب هوقرار  ،عاصمة لدولة إسرائيل
القرارات التي تمليها بالقبول ب ينتجبر الفلسطيني نزيه، وأنهاغير  وسيطن الواليات المتحدة وللفلسطينيين أ
 .الفلسطينيينن القرارات الدولية تقف بجانب عليهم رغم أ

مريكية في عهد بارك األ ات المتحدةهدفت هذه الدراسة لمعرفة أوجه االختالف بين سياسة الوالي
بعض التعديالت وتجنب االقدام على  السالم معاوباما التي حاولت الحفاظ على االمر الوقع في عملية 

مغامرات غير ضرورية في عملية السالم وبين سياسة الواليات المتحدة االمريكية في عهد الرئيس دونالد 
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نها صداميه وهجومية من خالل االنحياز  ترامب التي تبدو منذ بدايتها بأنها سياسة فرض امر واقع وا 
 . الوضح لجانب اسرائيل على حساب القضية الفلسطينية ومستقبل العملية السلمية في المنطقة 

 :وتساؤالتها الدراسة مشكلة
 ظل في ،األمريكية الخارجية السياسة ومتغيرات طبيعة فهم محاولة في الدراسة مشكلة تكمن

 ،الفلسطينية بالقضية تتعلق إرهاصات من االنتخابية الحملة رافق وما ،ترامب ياألمريك الرئيس صعود
 الدراسة تركز وسوف .وباماأعهد الرئيس و  عهده ومقارنة بين ،التحديد وجه على التسوية عملية مستقبلو 

 هاتجاهاتوا ،القضايا على تأثيراتهاو  ،األمريكية الخارجية والسياسة ،األمريكية االستراتيجية معرفة على
 فترة في ترامب األمريكي الرئيس تصريحات خالل ترددت الذي السياسات نقل موضوع وأهمها المتعددة
رسال مآالت واستشراف ،الفلسطينية لقضيةل تاريخي حل في قطعها التي والوعودات ،االنتخابية الحملة  وا 
 من األمريكي الرئيس ثيمبعو  نفذها التي الزيارات وعدد ،األمريكية الخارجية السياسة مبعوثي

 األمريكية العالقات مستقبل على تاللقاءا هذه ستؤثر مدى أي لىا  و  ،"كوشنيرجاريد "و ،"يالتبرنغا"
 الرئيس بالتساؤل الدراسة مشكلة عن التعبير ويمكن ،المتصاعد اإلسرائيلي العربي الصراع في الفلسطينية

 :التالي

دراسة مقارنة بين فترتي حكم )الفلسطينية جاه القضية تاألمريكية السياسة الخارجية ما طبيعة   
 ؟(ودونالد ترامبباراك أوباما 

 :التالي النحو على الفرعية التساؤالت من مجموعة الرئيس السؤال هذا من ويتفرع
 الفلسطينية؟ القضية تجاه األمريكية الخارجية لسياسةل التطور التاريخي ما .1
 ؟الفلسطينية القضية تجاه األمريكيةجية الخار  هي محددات وأدوات السياسة ما .2

 أوباما؟في عهد الرئيس باراك  تجاه القضية الفلسطينية الخارجية األمريكية ما السياسة .3

  ؟في عهد الرئيس دونالد ترامب األمريكية الفلسطينية العالقات مستقبل ما .4

 طينية؟الفلس األمريكية العالقات طبيعة على األمريكي العربي التقارب سيؤثر كيف .5

 ترامب؟ما االختالف في السياسة الخارجية األمريكية بين عهدي الرئيسين بارك أوباما والرئيس دونالد  .6
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 :الدراسة أهداف
 :التالية األهداف مجموعة لتحقيق الدراسة تسعى

 .تجاه القضية الفلسطينية األمريكيةلسياسة الخارجية ل التطور التاريخي على التعرف .1

 .تجاه القضية الفلسطينية الخارجية األمريكية أدوات السياسةمحددات و  عن الكشف .2

 .وباماعهد الرئيس بارك أ في األمريكية نيةالفلسطي العالقات طبيعة على الوقوف .3

 ما طرح في ظل ،عهد الرئيس دونالد ترامب األمريكية في الفلسطينية العالقات مستقبل استشراف .4
 .إلسرائيليا العربي الصراع تجاهاو  نالقر  بصفقة يعرف

 .الفلسطينية األمريكية العالقات طبيعة على وأهميته ،األمريكي العربي التقارب أثر عن الكشف .5

 .أوباما ودونالد ترامبعهدي الرئيسين بارك  في السياسة الخارجية األمريكية بينمقارنة  .6

 :الدراسة أهمية
 بشكل والعرب الفلسطينية يةللقض بالنسبة حيويا   موضوعا   تتناول أنها في الدراسة أهمية تكمن

 ومستقبل طبيعة على الوقوفو  ،خاص بشكل والمهتمين القرار صناعو  والمختصين الباحثين وتفيد ،عام
 ،ترامب دونالد األمريكي الرئيس وجود ظل في العالقة هذه فهم ومحاولة ،الفلسطينية األمريكية العالقات

ومعرفة وجه االختالف بين  ،العالقة القضايا إنهاء ظل في ،العالقة في الخارجي المستوى أداء طبيعةو 
 .السياسة الخارجية في عهد الرئيس باراك أوباما وبين الرئيس دونالد ترامب

 وتيرة تسارع ظل في آنية قضية عن وتتحدث ،الواقع تحاكي أنها في: الدراسة أهمية وتأتي
 :التالية نقاطال في الدراسة أهمية تتلخصو  ،الفلسطينية الساحة على األحداث

 :"النظرية" العلمية األهمية :أوالا 
 األمريكية الخارجية العالقات عن الكشف تحاول التي العلمية ساتاالدر  أوائل من الدراسة هذه تعتبر .1

 .المتحدة الواليات يف الحكم سدة لىع ترامب دونالد األمريكي الرئيس وجود ظل في ،الفلسطينية

بد من التعرف  وهي لب الصراع في المنطقة كان ال ،الحساسةكون عملية السالم من المواضيع  .2
 .على القضية الفلسطينية وانعكاسهامريكية ودراسة السياسة الخارجية األ

على مستوى المراكز  بها القضية الفلسطينية والمنطقة العربية تحظىالمكانة التي  الدراسة من تأتي .3
على سبيل المثال ال  األدنىسياسات الشرق ات معهد واشنطن لدراس :الغربية، مثلة ياالستراتيج
سرائيلي للصراع اإل ، مما يفسح المجال للتحليلمع محدودية مراكز الدراسات العربية ،الحصر

 .فكارهم، وتبني أير طبيعة الصراع لصالحهميغتو  ،ة نظرهمهالفلسطيني من وج
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والعربي  ى العالمي عموما  المستو  ىمريكية علالخارجية األ الكبير للسياسة من خالل التأثير  .4
والدوائر  ،والمبادئ التي تقوم عليها ،سس التي تسير فيها، مما يستوجب علينا معرفة األخصوصا  

 .مريكياأل النافذة في صناعة وصياغة القرار
 الخارجية السياسة مجال في حديثة ومقارنة تحليلية معرفية بجادة الفلسطينية العربية المكتبة رفد .5

 تحليل ورصد ،دونالد ترامبو بارك أوباما  :لواليات المتحدةبين عهدي رئيسي ا لفلسطينيةا األمريكية
 بوجه االنتخابات في فوزه بعد الحالية األمريكية اإلدارة ظل وفي ترامب، األمريكي الرئيس مواقف
 .األمريكية الفلسطينية العالقات ومستقبل التمآ رفشتست أنها ،خاص

 األمريكي الرئيس إلدارة األمريكية الخارجية للسياسة الحقيقية الصورة رفةلمع تسعى الدراسة هذه نأ .6
وبين السياسة الخارجية  ، ومدى االختالف بينهعملها أداء طبيعةو  ،الفلسطينية القضية تجاه ترامب

 .أوباماللرئيس 

 :"التطبيقية" العلمية األهمية :ثانياا 
 في يرأثالت شأنها من ،سيناريوهات رسم في العربو  الفلسطينيين القرار صناع مساعدة في المساهمة .1

 .السالم عمليةو  الفلسطينية القضية يخدم بما ،الفلسطينية القضية تجاه األمريكية الخارجية السياسة

 العالقات طبيعة موضوعات تتناول التي العلمية واألبحاث األكاديمية الدراسات في النقص سد .2
 الدولية العالقات مجال في المهتمينو  الباحثين إفادة في سهاماإل :وبالتالي ؛الفلسطينية األمريكية

 .خاص وجه على األمريكية الفلسطينية والعالقات عام بشكل

 طبيعة في جوهري تغيير بإحداث ،وتوصياتها نتائجها تسهم أن الدراسة هذه خالل من الباحث يأمل .3
 نمط لتغير األمريكي القرار صناع مراكز على والضغط ،العربية للدول الخارجية السياسة عمل مجرى
 .القرار اتخاذ في تأثير

 األمريكية العالقات مستقبل تكشف التي الدراسات من المزيد إلجراء ينالباحث حث في همةالمسا .4
 .في عهد الرئيس االمريكي دونالد ترامب الفلسطينية

من وزن كبير في وجدان كل  اله الحرمين، وماولى للمسلمين وثالث القبلة األن قضية القدس تعتبر أل .5
في ظل الحمالت التهويدية  ،تجاهها خاصة دينيا   واجبا   األمر الذي يملي عليهم ،والفلسطينيينالعرب 
 .القدسية عنها زالة صفة، وا  سرائيللدولة إ مةصعا، وجعلها قصىاألالمسجد لهدم 

 نرفض ظاهرة االستعمارن يستوجب منا أ ما، االستعمارمن قضايا تصفية  الفلسطينيةالقضية  نوأل .6
مام أ وتعريتهاالستعمار  وجهسد منيع في  للوقوفويدفعنا  ،لي القائمة على القمع واالستبدادئيسرااإل

 .الدول الصديقة والمحبة للسالم
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 :الدراسة منهجية

 النحو على وذلك ،العلمي البحث منهاج في أساسية مفاهيم عدة على الدراسة عتمدسوف ت
 :التالي

  التحليلي الوصفي لمنهجا: أوالا 
 ميا  ك وصفا   ويصفها ما، ظاهرة أو الواقع لدراسة التحليلي الوصفي المنهج الباحث تخدميسس

 ومدى واتجاهاتها، أسبابهاو  متغيراتها، بين العالقة وطبيعة خصائصها، تحديد في ويساعد وكيفيا ،
 بشكل فلسطين تجاه األمريكية جيةالخار  السياسة فهم في سيفيد ما وهو ،األخرى بالظواهر ارتباطها

 ومدى جية،ياالسترات بيئتها عالقتها وطبيعة سماتها، وتحديد السياسة، تلك خطوط رسم بعد موضوعي
 .اإلقليمي ومحيطها إسرائيل، من األمريكية بالمواقف ارتباطها

  التاريخي المنهج: ثانياا 
 ،اإلسرائيلية الفلسطينية لعالقاتا وطبيعة ،الفلسطينية للقضية التاريخي تطورال دصير الذي 

 لحل المتحدة الواليات من المقدمة التسوية مشاريع تتبعو  الفلسطينية، القضية إزاء األمريكي والموقف
 .الصراع

  القرار صنع (مقاربة) منهج: ثالثاا 
 فيه، تؤثر التي والعوامل ،المتحدة الواليات في القرارات صنع آليات على التعرف في يساعد وهو

 السياسة تغير أو ثبات على كله ذلك وانعكاس ،الفاعلة الجهات تأثير ومدى القرار، عقالنية وفحص
 .فيها التأثير وكيفية، فلسطين تجاه األمريكية لخارجيةا

  الوطنية المصلحة: رابعاا 
 مصلحتها تحقيقإلى  دولة كل تسعى حيث الدولية، العالقات فهم في المقاربات أهم وهي

 هي فلسطين بأن :القائلة الفكرة صلفح وضعت الواقعية، المدرسة مع تنسجم التي المقاربة ذهوه الوطنية،
 .األوسط الشرق في األمريكية للمصالح وضامن ،استراتيجي رصيد

  الخارجية السياسة تحليل منهج: خامساا 
 ،غيراتالمت حجم مع تتعامل التي المقاربات من مجموعة استخدام خالله من يتم جامع إطار وهو

 بما الخارجية، أو منها لداخليةا سواء للدول، الخارجية السياسة رسم عملية في والمؤثرة المتداخلة العواملو 
 .والسيكولوجي والقيادي والمصلحية والقومي السلوكي البعد ذلك في
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  االستشرافيالمنهج : سادساا 
المسـتقبلية، ير قاعدة المعلومات والتخطيط من خالل توف توجيـــهوهو المنهج الذي من خالله يتم ال

وتعين صانع السياسات  ،الخطط والسياسات الممكنـة الـتي تسـبق عمليـة اتخـاذ القـرارات بشـأن والبـدائل
الخارجية األمريكية، وأثرها بهدف تقديم رؤية مستقبلية للسياسة  االستشرافيسيتم استخدام المنهج و  ،العامة

 .ترة الرئيس األمريكي ترامبفي ف ةعلى القضية الفلسطيني
المسـتقبل ل عبارة عن عملية متواصلة عبر الزمن ليس القصـد منهـا تحديـد تفاصـي :االستشرافو 

ترشـيد عمليـة المفاضـلة بـين تهدف إلى اكتشاف البدائل المستقبلية المختلفة، و  بقـدر مـا ،بـه والتنبـؤ
والحيلولـة دون وقـوع  ـوم بمهمـة ووظيفـة التنبيـه والتحـذير،العلـم الـذي يق هـو :وبمعـنى آخـر .البـدائل

االجتماعيـــة، علـــى كافـــة المســـتويات  مســـتقبال ، وذلـــك والمخـاطر الـتي قـد تواجـه المجتمـع المشـاكل،
تــوفير الوســائل والقــدرات الــتي ثم  والهندســية، ،والصـــحية والثقافيـــة والتعليميـــة، ،واالقتصـــادية، والسياســـية
ويخدم المصلحة  ،التخطيط ممــا يــؤدي إلى ترشــيد عمليــة ،في هــذه البــدائل يمكــن أن تحــدث تغيــيرا  

 (2113ساحلي مبروك، . )الوطنية

  منهج نخبة القوة: سابعاا 
كة المواطنين أو ممثليهم، بعدم مشار  يطرح هذا المنهج االفتراض بأن صنع السياسة يتسم أساسا  و 

تتركز  :ووفقا  لهذا النموذج .وأن السياسات النابعة من هذه العملية بالتعبير عن مصالح هذه النخبة
السلطة في أيدي عدد محدود من النخبة السياسة الحاكمة ذات المصالح المشتركة والتفضيالت السياسية 

 :أما خارجيا   وتوجيهه،بة إلى التأثير في الرأي العام تسعى هذه النخ :على المستوى الداخليف .المتشابهة
 .في السالم العالمي وتؤثر سلبا   ،فإنها تتبع سياسات تعتمد على القوة

سيساعدنا هذا المنهج على فهم دور النخبة المتنفذة في صنع السياسة : ومن خالل دراستنا
رأي العام األمريكي بالقدر التي تسعى األمريكية تجاه القضية الفلسطينية، وعدم اهتمامها بمصالح ال

 .لتحقيق مصالحها، والحفاظ على أماكن نفوذها

 تحليل ومنهج ،اإلحصائي المنهج :مثل المناهج، من بعدد االستعانة يتم فسوف :ذلك عن فضال  
 .التاريخي والمنهج المضمون،

 :ةالدراس حدود
 ،الفلسطينية القضية تجاه ألمريكيةا الخارجية اسةيالس موضوع الدراسة لجتعا :الموضوعي الحد .1

 .دونالد ترامبو وباما بارك أ: ينومقارنة بين فترتي حكم الرئيس
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 الرئيس وباما والفترة الحالية لحكمفترة حكم الرئيس بارك أ بدراسة الدراسة هذه تهتم :الزماني الحد .2
 بالقضية تتعلق اتتصريح من رافقها وما لألخير،االنتخابية  تشمل الدعايةدونالد ترامب والتي 

 .األمريكية الرئاسة في ترامب دونالد وجود وفترة ،اإلسرائيلي العربي الصراع مستقبلو  ،الفلسطينية

 .والعربي اإلقليمي طهامحيو  وفلسطين المتحدة الواليات على الدراسة تركز :المكاني الحد .3

 :الدراسة مصطلحات

  :الخارجية السياسة
 سياسية خطة وهي معين، نمط ضوء في التصرفإلى  الدول تدفع التي النوايا مجموعة هي"
 عامة ومبادئ عليها، تعتمد واستراتيجيات وأساليب تحقيقها،إلى  الدولة تسعى وأهداف وقرارات خارجية
 هذه تكون بحيث ،الدوليةو  واإلقليمية الداخلية التفاعالتو  للظروف طبقا   ،الدولة أفعال ردود في تتحكم

، سرور) ."ممكنة تكلفة وبأقل المتعددة الدولة غايات تحقيق باتجاه تسعى ،فاعلةمتو  مجتمعة الجوانب
2113 :14)  

 :المعلومات جمع طرق
 والدراسات الجامعية، الرسائلو  الوثائق من معلومات من يلزمه ما على يحصل أن الباحث يتوقع

 ،اإلعالم وسائلو  لين،المسؤو  وتصريحات والكتب، ،اإلحصاء ومراكز والتقارير المحكمة والدوريات
 المقابالت بعض إجراءإلى  الباحث يلجأ وقد. المتعددة والمراجع المصادر من وغيرها العنكبوتية والشبكة

 .الفلسطينية األمريكية العالقات في االختصاص مجال في فلسطينيين ودبلوماسيين مسؤولين مع

 :السابقة الدراسات

 :العربيةالفلسطينية و  الدراسات :أوالا 

 القومي األمن على وتداعياتها األمريكية الخارجية السياسة :(8192) قاعود عيسى محمود دراسة -9
 اإلدارة منشورة، أكاديمية غير رسالة ماجستير ،8192-8112 األوسط الشرق في العربي

 .غزة ،العليا للدراسات والسياسة
 األمن على وتداعياتها وسط،األ الشرق في األمريكية ةالسياسإلى  التعرفإلى  الدراسة هذه هدفت

 أساسي كمدخل رئيسيين محوريين على الدراسة ركزت فقد (.2116-2118) الفترة خالل العربي القومي
 التداعيات) :وهما ،العربي القومي األمن على األوسط الشرق في األمريكي الدور تداعيات لمعرفة

 المحلية المتغيرات من مجموعة رصدإلى  ضافة  إ. (والعسكرية األمنية والتداعيات واالقتصادية، السياسية
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 مما العربي، القومي األمن على مباشر بشكل أثرت والتي الدراسة محل الخارجية والتدخالت ،واإلقليمية
 .األوسط الشرق في الجارية األحداث مع التعامل في مبتكرة أساليب ستخدامال المتحدة بالواليات حدا

 فترة خالل األمريكية الخارجية السياسة حافظت فقد :النتائج من مجموعةإلى  الدراسة وخلصت 
 من وعززت األوسط، الشرق في ستراتيجيةواال الحيوية مصالحها على أوباما باراك السابق الرئيس
 وعملت السلمي، والحل الدبلوماسية مبدأ وترسيخ ،العسكري للخيار تبنيها عدم رغم بالمنطقة ارتباطها

 أثر مما المباشر، وغير المباشر السياسي تدخلها عن فضال   والعسكري، القتصاديا تواجدها تكثيف على
 ،األمنية االقتصادية، السياسية،) :مستوياته جميع وعلى العربي القومي األمن على واضح بشكل

 بينها، مافي االقتصادي والتكامل العربية السياسية الوحدة المتحدة الواليات أضعفت كما (.والعسكرية
 المتحدة الواليات لعبت الفلسطيني الشأن فيو  .العسكرية مظلتها تحت للعمل العربية الدول ضعتوأخ
 االنقسامفي  المباشر تدخلها من وعزز، الفلسطينية األراضي من كل في الحزبية االنقسامات وتر على

 ،مستمرة اقتصادية وأزمات سياسية متاهات في الفلسطينية الحالة ودخلت ،طويلة لفترة الداخلي الفلسطيني
 فرض في ونجحت أوباما، الرئيس إدارة قبل من أمريكيا   المدعومة ةاإلسرائيلي واالعتداءات الحصار بسبب
 أمن على والمحافظة العنف، ونبذ ،باالتفاقيات كاالعتراف ؛المتعاقبة الفلسطينية الحكومات على أجندة

 .إسرائيل
 ،المتعاقبة األمريكية السياسات مواجهة في العربي القومي األمن تعزيز بضرورة الدراسة وأوصت 

صالح، ديمقراطية أم جمهورية إدارتها أكانت سواء    السلمي والتداول ،الحكم ومؤسسات السياسية النظم وا 
 الشباب، دور وتفعيل العربية، البلدان بين التجارية المصالح وتعزيز األمة، مقدرات على والحفاظ للسلطة،
 المنطقة، واستقرار أمن على تحافظ موحدة عربية قوة وتكوين العربية، غير الخارجية تالتدخال من والحد

 ونبذ الديمقراطية، مبدأ وترسيخ والبطالة، الفقر أزمة من والحد وتلبيتها، الشعوب متطلباتإلى  والتطلع
 كي للغير مبررا   يعتبر ال حتى الخارجية التدخالت لمنع كأساس ؛الواحد البلد داخل والحزبية الطائفية
 .العربية للدول الداخلية الشؤونفي  يتدخل

 من الفلسطينية الدولة إقامة من األمريكي الموقف :(8193) أسمر يوسف جميل أحمد دراسة -8
 .غزة -جامعة األزهر  منشورة،رسالة ماجستير غير  ،8198 – 9114 أوباماإلى  كلينتون

 إدارة عهدإلى  كلينتون الرئيس عهد من– كيةير ألما اإلدارات موقف دراسةإلى  الدراسة هذه هدفت
 تمقا التي المحطات أبزر عند والوقوف الفلسطينية الدولة إقامة من ،2112-1993 عامي بين- أوباما
 التوصيات تقديمإلى  عام بشكل الدراسة هدفت كما، الفلسطينية بالقضية يتعلق فيما المتحدة الواليات بها

 على التعويل إمكانية مدى واستشراف ،فيه والمؤثرين الفلسطينية السياسي ارالقر  أصحابإلى  والنتائج
 .اإلسرائيلي الفلسطيني الصراع ويةست في األمريكي الدور
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 استخالص ضرورة أهمها لها، التوصل تم التي النتائج من مجموعة تقديمإلى  الدراسة وانتهت
 وأين أخطأت أين وتقييم عاما ، عشرين من ألكثر استمرت التي التفاوضية للعملية والدروس العبر

  .العربي الفلسطيني باإلجماع لتحظى الفلسطينية الوطنية ستراتيجيةاال مراجعة وضرورة أصابت،
 بعد وذلك مخرجاتها تنتضم بحيث ،التفاوضية العملية ترتيب إعادة بضرورة الدراسة وأوصت

 الدراسة طالبت كما ،المفاوضين من الكثير اعتراف بحسب التفاوضي لالفش من عاما   عشرين من أكثر
إلى  باإلضافة. عليها بما االلتزام على إسرائيل ربجي- أممية برعاية يحظى– زمني سقف وضع بضرورة
 والقيم اإلرث على يحافظ بما ،المؤثرة الفلسطينية للفصائل والخارجي اإلعالمي الخطاب تنظيم ضرورة
 .الفلسطينية والثوابت

 من كل في إسرائيل على الضغط من يفثالتك ضرورة :وأهمها التوصياتإلى  الدراسة وخلصت
 الدولة مقومات تدميرإلى  الرامية وممارستها ،الفلسطينيين بحق القمعية ممارستها فضحو  ،ةيالدول المحافل

 .الفلسطينية

 قضيةال على وأثرها ةاإلسرائيلي األمريكية العالقات بعنوان :(8193) الوزير سليم أمل دراسة -4
 .غزة – األزهر جامعة ،منشورة غير رسالة ماجستير ،(8112-8111) الفلسطينية
 ،(2118-2111) الفلسطينية القضية على وأثرها ،ةاإلسرائيلي األمريكية العالقات الدراسة تناولت

 تطور في الصهيوني اللوبي ودور ة،اإلسرائيلي األمريكية العالقات تطور مراحل على التعرف خالل من
 الفلسطينية القضية مستقبل على ةاإلسرائيلي األمريكية العالقة وتداعيات ،ةاإلسرائيلي األمريكية لعالقاتا

 الدراسة نإ حيث ،التاريخي المنهج الباحثة استخدمت وقد .االبن بوشجورج  الرئيس حكم فترة خالل
 الوصفي المنهج استخدام جانبإلى  التاريخي، والتطور التغيير عامل يحكمها أحداث استعرضت
بين  الفلسطينية القضية على ةاإلسرائيلي األمريكية العالقات تأثير كيفية دراسة أجل من وذلك التحليلي،

 في ،الفلسطينية القضية بمستقبل للتنبؤ الستشرافيا المنهج الباحثة استخدمت كما ،2118-2111 عامي
سرائيل المتحدة الواليات بين عالقة هكذا ظل  .وا 

 األمريكية السياسية العالقات أن :أهمها كان النتائج، من مجموعةإلى  دراسةال وخلصت
 هامة ستراتيجيةا منطقة المتحدة للواليات يمثل األوسط فالشرق ،المتبادلة المصالح على ترتكز ةاإلسرائيلي

 الواليات منأ من تعد اإلسرائيلي األمن لنظرية طبقا   إسرائيل فإن كذلك ،األمريكي القومي األمن على تؤثر
 أن الدراسة أوضحت كما العرب، مع صراعها في عليه تعتمد الذي االستراتيجي الحليف هيف المتحدة،
 القرار صنع وأجهزة ،العام الرأي مؤسسات في يؤثر أن استطاع المتحدة الواليات في الصهيوني اللوبي

لىو  ذاتها، رئاسةال مؤسسة فيها بما األمريكي  مختلف في الصهيوني للوبي حالواض التغلغل جانب ا 
 أفضل بحال ليس العام الرأي دوائر داخل الوضع فإن ،األمريكي القرار صنع في تشترك التي المؤسسات

 بتقديم ومستمر دائم بشكل تقوم المتحدة الواليات أن الدراسة من اتضح كما. العربي العالم تجاه خاصة
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 البلدين، تربط التي الخاصة للعالقات تجسيدا   يعتبر هذاو  ،إلسرائيل المجاالت كافة في والمساعدات الدعم
 الحفاظ هو ،إلسرائيل األمريكية العسكرية والمساعدات ،اإلسرائيلي األمريكي التعاون من المقصد ويعتبر
 التاريخي المراحل عبر هأن الدراسة أثبتت كما. األوسط الشرق في اإلسرائيلي العسكري التفوق على

 الكبير تأييدها المقابل فيو  الفلسطينية، للقضية كبير بشكل األمريكية اإلدارة من اهلتج دجاو ت المختلفة
 .ومساعدتها إلسرائيل

 :أهمها كان التوصيات من بمجموعة الدراسة وخرجت

نهاء الوطنية، المصالحة ملف انجاز -  المفاوض موقف يعزز بما السياسي، االنقسام حالة وا 
 أن فيجب المتحدة، الواليات هو للمفاوضات الراعي ألن يةمستقبل مفاوضات أي في الفلسطيني

 .موحدون الفلسطينيون يظهر
 الموجودة اإلسالمية العربية الجاليات من (ضغط جماعة) إسالمي ،عربي ،فلسطيني لوبي إيجاد -

 .األمريكي القرار صنع ومؤسسات ،األمريكي العام الرأي في للتأثير المتحدة الواليات في

 قةطان عربية إعالم وسائل إيجاد خالل من أفضل، بشكل العربي اإلعالم من ستفادةاال على العمل -
 وكشف ،الفلسطيني الشعب بحق ةاإلسرائيلي والممارسات الجرائم كشف بهدف نجليزية،اإل باللغة
 على الضغط محاولة في ،األمريكي العام الرأي على للتأثير العالم مامأ لالحتالل الحقيقي الوجه
 .سياساتها لتغيير األمريكية اإلدارة

 – الفلسطيني الصراع تسوية في األمريكي الدور بعنوان :(8194) غنام هشام أحمد دراسة -3
-األزهر جامعة ،منشورة غير رسالة ماجستير، "8191-9119 نموذجاا  الدولتين حل :اإلسرائيلي

 .غزة
 والرؤى والمشاريع لمبادراتا من العديد رغم مكانها، تراوح للصراع حل عن البحث مسألة استمرت

 لكن المنشودة، التسويةإلى  التوصل بقصد ،1991 عام مدريد مؤتمر منذ المتحدة الواليات طرحتها التي
 نالطرفي بين مشتركة قواسم من التفاوضية العملية سنوات مر على تقترب لم المبذولة الجهود تلك

 مع تتعامل وكأنها المقاربات تلك أغلب وبدت الرئيسية، الصراع قضايا حول اإلسرائيليو  الفلسطيني
قامةو  الصراع، إنهاء شأنها من ويكون للتسوية، جادة صيغة إيجاد عن وبعيدة الراهنة، اللحظة حقائق  ا 
 .1967 (يونيو) حزيران 4 حدود على الفلسطينية الدولة

 أن غير السياسية، يةالتسو  عملية األمريكي الدور إليها التي األساسية الركيزة "الدولتين حل" شكل
 للصراع دائمة تسويةإلى  التوصل نحو اإلسرائيليو  الفلسطيني الطرفين دفع تستطع لم المتحدة الواليات
 محكوما   الدولتين، خيار على القائم بالحل المقترن الفشل أو النجاح مدة أن جليا   وبدا الرؤية، هذه تستند
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 ،التسوية بمقتضيات الصراع طرفي والتزام ،ةناحي من هتحقيق في األمريكي الراعي جدية أو رغبة بمدى
 .ثانية ناحية من وشروطها
 وأخذت جوارها،إلى  للحياة قابلة فلسطينية دولة إقامة بقبولها تفيد دالالت أية إسرائيل تبد   لم

 نكرالت في واستمرت سياقاتها، عن المسائل يعزل الذي بالشكل الصراع لتسوية الرامية الجهود مع تتعامل
 الواقع األمر فرض سياسة وانتهجت التسوية، استحقاقات من والتنصل المشروعة، الفلسطينيين لحقوق
إلى  التوصل دون والحيلولة جادة، مفاوضات أية أمام العراقيل وضع لغرض األرض، على الوقائع وتغيير
 .إلزامها من المتحدة الواليات تمكن دون للصراع، دائمة تسوية

 منذ اإلسرائيلي الفلسطيني الصراع حل نأ :أهمها النتائج من العديدإلى  ةالدراس توصلتو 
 بثقلها المتحدة الواليات وألقت ،األوسط الشرق تجاه األمريكية السياسة محور العشرين القرن منتصف
 للصراع، وانطلقت في سياسية تسوية ألي الوحيد الراعي بدور يضمن الذي بالشكل والدبلوماسي السياسي

 لحماية المنطقة تجاه المنطقة تجاه ووسائله واستراتيجياتها سياستها صياغة إعادة خالل من الدور ابهذ
 .األمريكية للمصالح واستراتيجيا   حيويا   بعدا   األوسط الشرق يشكل حيث ،األمريكي القومي األمن

 حدأ ذلك لشك، وديمومته وأمنها إسرائيل دعم استمرار في األمريكية الرغبة تعاظم خالل ومن
 للسياسة االرتكاز عنصر إسرائيل مثلت فقد .المنطقة إزاء المدى بعيدة ستراتيجيةواال السياسية الثوابت

 تحالفها تطوير على المجاالت، وعملت كافة في النوعي تفوقها المتحدة الواليات وكفلت ،األمريكية
 لحماية متقدمة قاعدة تشكل كونها إسرائيل، لصالح القوى موازين اختالل من لمزيد معها االستراتيجي

 .المنطقة في األمريكية المصالح
 في الصراع لتسوية الخاصة ، مقاربتها1948 عام مند المتعاقبة األمريكية اإلدارات وصممت

 إسرائيل، إذ تجاه الثابت وااللتزام المطلق باالنحياز الصراع األمريكية السياسة وتميزت ،األوسط الشرق
 بمعزل ،إسرائيل على مؤثرة ضغوط ممارسة جمهورية أو ديمقراطية كانت أمريكية دارةإ أي بمقدور سلي

 .الصراع تجاه األمريكي القرار صنع عملية في الفاعلة المؤسسات عن
 ما استمرت السابقة والتي التفاوضية العملية مخرجات كل عند فلسطينيا   التوقف الدراسة وأوصت

جراء العملية، تلك نتائج في التدقيق بهدف عام، عشرين من يزيد  لالنحيازات شاملة مراجعة وا 
 بناء وأوصت. إسرائيل مع (جادة) مستقبلية ومفاوضات أي في وتوظيفها النجاحات وتجيير، واإلخفاقات

 الحقوق على التأكيد يعيد موحد وطني برنامج على وطنية، تتفق أسس على داخلية فلسطينية جبهة
 .السياسي مستقبله تقرير في الفلسطيني لشعبا وحق، الفلسطينية الوطنية
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 الخارجية السياسة في يرغوالمت الثابت :(8198) حامد أحمد وقصي نعيرات، محمد رائد سةدرا -5
 منشور بحث ،أوباما باراك سياسات على المتوقعة وانعكاساتها شبو  الرئيس عهد في األمريكية

 .والدراسات لألبحاث المفتوحة القدس جامعة مجلة في
 الرئيس عهد في األمريكية الخارجية السياسة في والمتغير الثابتإلى  التعرفإلى  الدراسة هدفت

 السياسة تلك في أوباما الرئيس خلفه يحدثه أن يمكن وما ،(2119-2111) االبن بوش جورج األمريكية
 من اأوبام الرئيس لها روج التي التغيير دعاوى ظل في وذلك عقبات، من يعترضه وما تعديالت، من

 .الفلسطينية والقضية العربي بالعالم منها يتعلق ما خصوصا   السياسية، وخطاباته االنتخابية حملته خالل
 السياسية التوجهات مكونات لدراسة كأساس التحليلي الوصفي المنهج على الدراسة اعتمدت وقد 
 تحليل في سلوكيال كالمهج القتراباتا من العديدإلى  واستندت تحليلها،و  أوباما الرئيس ألدراه األمريكية
 الخارجية للسياسة المستقبلية االتجاهات الستشراف االستقرائي والمنهج راته،ادإل السياسة السلوك

 .تحليلهاو  األمريكية
 األمريكية السياسة في التغير أن :أهمها من االستنتاجات، من مجموعةإلى  الدراسة توصلت وقد

 مع الصراع إدارة على وركزت الكليات، وليس الجزئيات في البحث منحى أخذسي الفلسطينية القضية تجاه
 .جذري بشكل حله وليس الفلسطينيين

 تغيير إحداث بغية والعرب، الفلسطينيين لدى القوة عناصر استنهاض بضرورة الدراسة وأوصت
 .الفلسطينية القضية تجاه األمريكية السياسة في جدي

-8112)اإلسرائيلية  –وباما وعملية السالم الفلسطينية إدارة أ: (8198)دراسة فريد بن بلعيد  -2
 .الجزائر ،تيزي وزو، مولود معمري منشورة، جامعةدارسة غير  ،(8198

من  ،سرائيليةاإل الفلسطينيةوباما على عملية السالم ادارة أ التأثيرالدراسة في البحث في  ارتكزت
اما وعملية السالم وبالقرار السياسي األمريكي في عهد أمتغيري صناعة  بين خالل نسج عالقات تفاعلية

وتمت الربط بينهما من  كال على حدة، المتغيرينوعكف الباحث على تحليل هذين  .سرائيليةالفلسطينية اإل
مريكي في حل الصراع الفلسطيني األ للدور تحليليوباما على عملية السالم كنموذج إدارة أ خالل تأثير
 . اإلسرائيلي

شكالية الدراسة على إجابة والتي مكنت من اإل هم نتائجهاإلى استنباط أ في ختام الدراسة صلوتو 
 :همهاإلى جملة من االستنتاجات أوخلصت  ،والتساؤالت

لرؤية  إدارته، انماي الي مزاج شخص الرئيس او اركان عدم استناد صناعة القرار السياسي االمريك .1
والضامنة لمصالح الرأسمالي ية المرتكزة على الفكر االمريكعامة خدمة للسياسات ال الدولة ومؤسساتها
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كد يؤ  االسرائيلي، مماواللوبي  والشركات النفطية القوى النافذة ممثلة في المركب الصناعي والعسكري
 .كرية وليس ابن التغير الذي وعد بهوالعس الرأسمالية المؤسسةوباما ابن الرئيس أن بأ

 األمريكي، واالكتفاء التحول الجدرى في التفكير االستراتيجي تحرك نحووباما عن العجز الرئيس أ .2
 .ة واقع االضطرار والتعثر الميدانييجبالتكيف والتراجع التكتيكي نت

مع الشروط  تتالءمتسير وفق السرعات والمعدالت التي اليات المتحدة التسوية إلى عملية تحويل الو  .3
مع  ،(حل الصراع) من منهج بدال   (إدارة الصراع)عتماد منهج وا ،سرائيلية المؤجلة للحل النهائياإل

ووضع القدس والمستوطنات  لة في حل قضية عودة الالجئين،ساسية المتمثتأجيل حل القضايا األ
حالل ،الدولية كمرجعية لعملية السالم القرارات واستبعاد ،الفلسطينيةوالحدود وطبيعة الدولة  خريطة ) وا 

والقرار  (338)، (242)في القرارين  لةالمنبثقة من المنظومة الدولية المتمثات محل المرجعي( الطريق
ضافة ،الفلسطينيين المتعلق بعودة الالجئين (194) بعدم شرعية  المتعلق (465)القرار إلى وا 

 ومبدأسرائيلية بها وبطالنها ، وعدم شرعية اإلجراءات اإلالمتعلق بالقدس (476) المستوطنات، والقرار
 .ض مقابل السالمر األ

الوطني،  تشكيل السلطة الفلسطينية المنبثقة عن عملية السالم حالة شاذة في تاريخ حركات التحرر .4
 إالا وسلو ما هو السلطة جاء في اتفاق أ فإنشاء، السيادةكاملة  هي دولة وال ،و مقاومةفال هي ثورة أ

أن السلطة فقدت دورها في  إالا  مستقلة،القامة الدولة الفلسطينية مرحلي ممهد للهدف النهائي إلهدف 
رض ، وفرض إسرائيل حقائق جديدة على األعليهارض المتفاوض إقامة الدولة من خالل تقليص األ

وتحويل عملية  ،للقدس التهويدية الضفة الغربية، والحمالت من خالل مشاريع االستيطان في
 .عملية ال نهائية إلى المفاوضات

الفلسطينية، وأن موقفها أقل صالبة وتقدم اما عن فرض حلول عملية للقضية وبالرئيس أ دارةعجزت إ .5
االستيطان، ووقف  الفلسطينية، قامة الدولةإ: مثل ساسيةرات السابقة في مسائل الصراع األادمن اإل

 .وباما في عملية السالم ضئيل جدا  أن رصيد االنجاز الدبلوماسي األمريكي في عهد أ: والخالصة

متوازنة بين الطرفين اإلسرائيلي  توافقاتقادر على صياغة  ،نزيها   وباما ليست وسيطا  دارة أأن إ تأكيد .6
 .نتائج والفلسطيني تفضي إلى

في  تحظى به أي دولة أخرىإلسرائيل والتي ال مريكي األ االستثنائيوباما في الدعم استمرار إدارة أ .7
 إلسرائيل وألهمية االستراتيجية ،واشنطن الدور الفعال للوبي الصهيوني الضاغط على بفعل ،العالم

هداف حيث تعتبر إسرائيل أداة جاهزة لخدمة األ ،في المنطقة العربية بالنسبة للواليات المتحدة
 .مريكيةاأل
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 الفلسطينية القضية تجاه األمريكية الخارجية السياسة :(8111) الوادية جواد حمدأ دراسة -7
 .غزة - األزهر جامعة شورة،غير من ماجستير رسالة ،(8119-8118)

 الفلسطينية القضية تجاه األمريكية الخارجية السياسة ومحددات معالم معرفةإلى  الدراسة هدفت
 ،2111( سبتمبر) أيلول 11 أحداث ومناقشة ،(2118-2111) االبن بوش جورج الرئيس عهد في

 وتدخالت الفلسطينية، القضية لحل أمريكية مبادرات من ذلك تال ماو  الفلسطينية، القضية على وتأثيرها
 عام التشريعية االنتخابات في حماس حركة فوز بعد خصوصا   الفلسطيني، السياسي النظام في أمريكية
2116. 

 بمنهج االستعانة تم وكما التحليلي، جوالمنه التاريخي، الوصفي المنهج على الدراسة واعتمدت
 تجاه األمريكية الخارجية السياسة صياغة في تساهم يالت الداخلية المؤثرات فهم جلأ من القرار صنع

 .الفلسطينية القضية

 المتحدة الواليات بين العالقة أن :أهمها من كان النتائج، من مجموعةإلى  الدراسة خلصت وقد
سرائيل  أنو  ،كافة والعسكرية واالقتصادية السياسية الجوانب في متانتهاو  قوتها حيث من متميزة عالقة وا 
 .حله وليس الفلسطيني اإلسرائيلي الصراع إدارة سياق في تأتي مبادراتهاو  المتحدة لوالياتا جهود

 الدعم على التركيز مع الفلسطينية للقضية الدعم تفعيل ضرورة الدراسة توصيات أهم من وكان
 عربي ضغط مجموعة وتشكل ،العربية الجامعة دور وتفعيل موحدة جبهة تشكيل خالل من ،السياسي
 .منها اإلعالمية سيماال  ،األمريكية السياسة في للتأثير توظيفهاو  العربية اإلمكانات باستغالل

 األجنبية الدراسات :ثانياا 

، (الفلسطيني اإلسرائيلي الصراع :الدولتين حل) القومية ثنائية الدولة حل :(8191) مانكيل هيربرت -9
 .لواليات المتحدة األمريكّيةا ،بوسطن األوسط،لجنة الدراسات بوسطن للسالم في الشرق 

 أن اعتبار على والفلسطينيين اإلسرائيليين بين الدولتين حل فرص معوقات الدراسة استعرضت
 ويبعد بل ؛يطابق ال نتنياهو نيامينب رئيس الوزراء اإلسرائيلي نظر وجهة من الفلسطينية الدراسة منظور

 لحدود تفصيال   الدراسة تقدم لتحقيقها، حيث لفلسطينيةا القيادة تطلع التي الفلسطينية الدولة منظور عن
 .الفلسطينيون إليها يسعى التي الدولة وشكل حدود وكذالك ،اإلسرائيلية النظر وجهة من وشكلها الدولة

 من كترأ اإلسرائيليون إقامتها على يعترض القومية التي ثنائية الدولة فكرة الدراسة عرضت
 تخليا   فيها نإ حيث اليهود الفكرة تلك المنفى، ويرفض في الفلسطينيين من با  غال تأييد وتجد ،الفلسطينيين

 .الدراسة بحسب لليهود وطن بإقامة الممثل الصهيوني المشروع جوهر عن
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 اإلسرائيليين بين التاريخية المساومة على يعتمد والذي نظرها وجهة من الحل الدراسة عرضت ثم
 فتكون القدس التعديالت، أما بعض إجراء مع 1967 حدود ليا بالعودة يوصى حيث ،والفلسطينيين

 يتحدث الفلسطينيين، كما يد في العربية واألماكن اإلسرائيلية السيادة تحت القدس في اليهودية األماكن
ديارهم  إلى يعودون الفلسطينيين الالجئين من قليل عدد يعود وبحيث ،الالجئين لقضية حل إيجاد عن

 .والتعويض التوطين عرض مع التي ُهجروا منها،
 في ،المتحدة الواليات مثل والوسيط المشجع دور بللع الخارجية القوى دور عن الدراسة وتتحدث

 .الصراع إلنهاء التاريخي الحل بجدوى والفلسطيني اإلسرائيلي ينالطرف إقناع

 السالم ءبنا مركز ،نورف مركز تقرير ،األوسط الشرق في السالم فرض ،(8191)سيغمان  هنري -8
 .النرويج ،النرويجي

 من الغربية الضفة في األرض على وقائع لفرض حثيث بشكل تسعى إسرائيل نأ الدراسة اعتبرت
 تثبيت في المتعاقبة ةاإلسرائيلي الحكومات نجحت المستوطنات، حيث في البناء أعمال استمرار خالل
 للحياة قابلة فلسطينية دولة قيام دون لةللحيلو ، بدقة له التخطيط خالل من االستيطاني المشروع أركان
 المهم العامل يكون أن يمكن الخارجي التدخل نأ :الدراسة ورأت .1967 عام قبل ما حدود على وذات
 تعد لم المتحدة الواليات وكون. (دولتين) قيام على القائم الحل وتحقيق ،االستيطاني المشروع لوقف

 لتصميم أنفسهم والفلسطينيين األوربيين على حاليا   يتوقف ألمرا نفإ، التدخل هذا لمثل المرجح الوسيط
 .المحتلة األراضي في همير مص تقرير خالله من يستطيعون مسار

، وعادل دائم حلإلى  التواصل يعيق والذي الطرفين بين القوة ميزان اختالل إلى الدراسة ونظرت
 وهو بالغة، أهمية ذا أمرا   يعد اإلسرائيليينو  الفلسطينيين بين القوة في الخلل تصحيح نأ افترضت :كلذل
 في أنه :الدراسة ورأت .الدور هذا ممارسة عن امتنعت أنها به، غير المتحدة الواليات قيام يفترض كان ما

 الحل واختفاء، الفلسطينية األراضي من مزيد مصادرة يعني لكذ نفإ، عليه هو ما على الوضع بقاء ظل
 .(دولتين) إنشاء على القائم

 القوة حدود ،األمريكية المتحدة بالواليات اإلسرائيلي اللوبي تحوالت :بعنوان ،(8111) دان ،لرفليش -4
 .المتحدة الواليات بوك، بوتوماك التغيير، وآفاق

 االنفراد من طويلة فترة مدار على (AIPAC) ةاإلسرائيلي األمريكية العامة العالقات لجنة تمكنت
 اليهود مواقف تهميشإلى  أدى ما وهو ،األوسط منطقة قضايا من ينمريكياأل اليهود موقف عن بالتغيير
 ذلك وارتبط، (AIPAC) لقادة المتشددة اليمينية المواقف لصالح الليبرالية المواقف ذوي من يناألمريكي
 السياسي النظام يألفه لم بشكل واشنطن في نفوذها وتمدد ،المنظمة تلك رو لد االنتقادات بتصاعد
 السياسة صنع مؤسسات على بضغوطها يتعلق فيما سيما ال الضغط جماعات دور في ياألمريك
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 رؤية فقو  اإلسرائيلي المصالح لدعم الكونجرس أعضاء من كبير لعدد واستقطابها ،األمريكية الخارجية
 األمنية المؤسسات على نايحاأل بعض في بالتجسس وقيامها بل ؛إسرائيل في المتشدد اليمين أقطاب
 .إسرائيل لصالح األمريكية سكريةوالع

 إسرائيل مصالح بين التوفيق على يقوم جديد لوبي قيام إمكانية حول بالتساؤل دراسته فليشلر يبدأ
 دائمة تسوية يحقق بما للفلسطينيين المشروعة الحقوق ومراعاة بل فحسب هذا وليس ،األمريكية المصالحو 

 المعنيين اليهود وغير اليهود يضم أمريكي لوبي تشكيل آخر بمعنى أو. اإلسرائيلي الفلسطيني للصراع
 تسيطر لماذا :المقدمة في الباحث ويتساءل .عادلة بصورة اإلسرائيلي الفلسطيني الصراع بتسوية

(AIPAC) يهود غالبية تبني من الرغم على المتحدة الواليات في اليهود تمثيل على المحافظة اليمينية 
 الواليات في الليبراليين اليهود مواقف تمثيل يمكن وكيف معتدلة؟ ليبرالية لتوجيهات المتحدة الواليات
 .األمريكية الخارجية السياسة على وتأثيرها، (AIPAC) نفوذ يوازن بما المتحدة

 العامة العالقات لجنة تربط التي العالقات بشبكة (AIPAC) نفوذ تصاعد فليشلر ويفسر
 وأعضاء قادة وتحالف ،المتحدة الوالياتو  إسرائيل في اليمينية سيةالسيا بالقوى ةاإلسرائيلي األمريكية
 أنه إالا  ،المحافظ االتجاه تتبنى إعالمية حزبية قيادات مع (AIPAZ) لواء تحت المنضوية المؤسسات

 بالقوى المرتبطين يناألمريكي اليهود من محدودة شريحة سوى تمثل ال (AIPAC) أن ليؤكد عاد
 (AIPAC) نفوذ أو إسرائيل انتقاد لمنع كآلية السامية لمعادة قادتها توظيف منتقدا   ،المحافظة السياسية

 تأييد :أهمها ،عوامل لعدة نتيجة السياسي (AIPAC) نفوذ تدريجيا   يتالشى أن الباحث وتوقع .السياسي
 الشرق طقةمن تجاه األمريكية الخارجية السياسة نهج لتغيير الليبرالي التيار وقيادات أوباما الرئيس
 قدر يتطلب ما هوو  ،والفلسطيني اإلسرائيلي نالطرفي بين لتسوية التوصل دعم في أوباما وجدية ،األوسط

 االستيطاني التوسع النتقاد أوباما الرئيس دفع ما هوو  ،نالطرفي تجاه األمريكية المواقف في التوازن من ما
 بين التوجهات في الهيكلية الخالفات كاتبال عليه يطلق ماإلى  إضافة ،الغربية الضفة في اإلسرائيلي

 .اليمينين (AIPAC) وقادة األمريكية اليهود غالبية
 بتساؤل المتحدة للواليات أوسطية الشرق السياسة في الخلل ألوجه هاستعراض الباحث ويختتم

غالق ،والحصار ،الفلسطينية األراضي في اإلنسان حقوق انتهاك يحقق أن يمكن كيف :مفاده  منأ وا 
ـ ب المرتبطة اليهودية المؤسسات تحجم لماذاو  ؟األوسط الشرق منطقة في األمريكية المصالح أو ،(إسرائيل)
(AIPAC) المعنية ةاإلسرائيلي "بتسيلم" منظمة أن الباحث ويذكر ؟إنسانية الال الممارسات تلك انتقاد عن 

 حين في الفلسطينية، األراضي في اإلنسان حقوق انتهاكات عن دورية تقارير تصدر اإلنسان بحقوق
 "مليبتس" أصدرته الذي للجدل المثير بالتقرير مستدال  . مماثلة تقارير إعداد عن األمريكية نظيرتها تحجم
 في المشاركة في ةاإلسرائيلي التفتيش نقاطو  المعابر في يناإلسرائيلي الجنود من %25 إقرار حول

 .فلسطينيين على يعتدون نظرائهم مشاهدة قلاأل على أو ،الفلسطينيين المدنيين انتهاكات
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 ،األمريكية الخارجية والسياسة اإلسرائيلي اللوبي" ،(8112) ميرشايمر وجون ،ستيفن ،وولت -3
 .باسيل انطون :ترجمة

 منطقة في مصالحها تقديم في المتحدة الواليات فيها تتعامل التي الكيفية عن الدراسة هذه تتحدث
 في يتمتع الذي القوي النفوذ أيضا   وتشمل ،المصالح تلك في ألولوياتا حسب وذلك ،األوسط الشرق
 األمريكيين وجعل، األمريكي القرار صانعي لدي اللوبي هذا إليها توصل التي والمكانة ،اإلسرائيلي اللوبي
 األوسط الشرق ةطقمن وأهمية لخطورة لكوذ ،النفوذ لكذ في التفكير العالم شعوب من يناألمريكي روغي
 بعيدة ارتدادات حتما   لها ستكون األمريكية السياسات نوأل، فيها السياسات في التقلب ولسرعة ،العالم في

 .المدى
 الشرق المتحدة الواليات سياسة في كبيرا   تأثيرا   يمتلك اإلسرائيلي اللوبي نأ :الدراسةوأثبتت 

 قد إسرائيل أن أيضا   الدراسة توضحوأ، السياسة تلك تجاه أحيانا   المتفائلة الرؤية من بالرغم ،أوسطية
 على الحرب في عنه االستغناء يمكن ال شريك وهي ،المتحدة للواليات حيوية ستراتيجيةا ورقة تشكل

 .اإلرهاب
 الشرق المتحدة الواليات سياسة في اإلسرائيلي للوبي الكبير التأثير على الضوء سلطت كما

 ومشاريع الصهيونية يديولوجيةباأل مرورا   نشأته وظروف الصهيوني المشروع إلى أوسطية، وتطرقت
 ولقرار ،ةاإلسرائيليو  الفلسطينية القوميتين بين ا  عام الخمسين ما يزيد عن صراع إلى التقسيم، إضافة

 على التقسيم قرار بعد المتحدة الواليات بها قامت التي والمساعي، فلسطين في العربي والتدخل ،التقسيم
 .اإلسرائيلي الفلسطيني الصراع إدارة في المتعاقبة، ودورها كيةاألمري اإلدارات مدار

 اإلسرائيلي الفلسطيني الصراع لحل تسع لم المتعاقبة األمريكية اإلدارات أن إلى الدراسة وخلصت
 تميزت مصالحها، كما يخدم بما الصراع إلدارة سعت ما بقدر ،الدولية قراراتال وأ عادل حل أساس على

سرائيل المتحدة الياتالو  بين العالقة  السياسية الجوانب كافة في ومتانتها قوتها حيث من، خاص بطابع وا 
 .والعسكرية واالقتصادية
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 :السابقة الدراسات على عام تعقيب

 :السابقة الدراسات من االستفادة أوجه

 :أهمها من أمور عدة السابقة الدراسات خالل من يميز أن الباحث استطاع
 .التاريخيو  الوصفي المنهج وهو سةالدرا منهج اختيار .1

 .دقيق بشكل دراسته أهداف تحديد عليه سهل مما ،بحثه مشكلة تعميق .2

 .بحثه في عليها والتركيز تناولها بإمكانه التي المهمة النقاط على الوقوف استطاع .3

 .لها المناسب النظري اإلطار كاختيار ؛جيد بشكل بحثه تساؤالت صياغة كيفية على الوقوف استطاع .4
 معلومات له قدمتو  الدراسة، لموضوع المناسبة العملية المنهجية خطواته تحديد سهولة من ٌمكنته .5

 في مهما   مرجعا   الدراسات تلك بعض كان حيث، الجوانب من كثير في البحث موضوع أثرت قيمة
 .البحث هذا وفصول جوانب بعض

 :السابقة الدراساتو  الحالية الدراسة بين االختالف أوجه

 ،مختلفة أوقات في الفلسطينية القضية تجاه األمريكية الخارجية السياسة تناولت السابقة راساتالد .1
 الحالية الدراسة أما .الفلسطينية ةاإلسرائيلي العالقات تدرس كنت من ومنها ،فقط األثر تدرس وكانت
 عهد في يكيةاألمر  السياسة ستذهب أينإلى  التعرف معرفة خالل من ،واألثر الدور بدراسة تتميز
 .ترامب الرئيس

ا وترامب، مما يسهل وباممقارنة بين السياسة الخارجية األمريكية في عهدي الرئيسين أ الدراسة تدرس .2
 . سياستينال نيمعرفة أوجه االختالف ب

 راعصال حل في األمريكية الخارجية اسةالسي لدور التاريخي التطور السابقة الدراسات تناولت .3
 بدراسة تميزت الحالية الدراسة أما .أوباما الرئيس حتى انغري الرئيس من يلياإلسرائ الفلسطيني

 .اإلسرائيلي الفلسطيني الصراع لحل طرق ووضع ،الراهن الوضع

 بوش الرئيس عهد في األمريكية الخارجية السياسة في والمتغير الثابت نع السابقة الدراسات تحدثت .4
 مقارنة في تناولت الحالية الدراسة أما .أوباما الرئيس سياسة على المتوقعة وانعكاساتها االبن،

 .مباتر و  ين أوبامااألمريكي ينالرئيس عهد في األمريكية السياسة

 الفلسطينية العالقات تجاه األمريكية الخارجية السياسة ودور تأثير السابقة الدراسات بحثت .5
 على وانعكاساتها ،السياسة هذهقبل ومست استشراف بدراسة الحالية الدراسة تميزت ولكن ،ةاإلسرائيلي
 .الفلسطينية القضية
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بين  األمريكية الخارجية السياسةمقارنة في  تدرس التي لىألو ا الدراسة ذهه تعد الباحث لمع دو حد في .6
 .ترامبو وباما أعهدي الرئيسين 

 .بقةالسا دبياتألا في ليلالتحو  الدراسة في هحق الدراسة عو ضو م يأخذ ملـ الباحث لمع دو حد في .7

 ومنهج ،التحليلي الوصفي والمنهج ،التاريخي المنهج وهي ،متشابهة مناهج الدراسات غلبأ استخدمت .8
 ،الخارجية السياسة تحليل منهج :منها عديدة مناهج تم استخدام الدراسة هذه في ولكن .القرار صنع
 .القوة نخبة ومنهج ،الستشرافيا والمنهج ،الوطنية المصلحة ومنهج

 

 حثيةالب الفجوة

 الحالية الدراسة البحثية الفجوة السابقة الدراسات

 التطـــــــــور الســـــــــابقة الدراســـــــــات تناولـــــــــت
ــــــــاريخي ــــــــدور الت  الخارجيــــــــة اســــــــةالسي ل
 الفلســـطيني راعصـــال حـــل فـــي األمريكيـــة
  .أوباما حتى انغري من اإلسرائيلي

 الخارجيــة السياســة ودور تــأثير درســتو 
 .الفلسطينية العالقات تجاه األمريكية

 السياسـة السـابقة الدراسات تناولت لم
 القضـــــية تجـــــاه األمريكيـــــة الخارجيــــة

 منظـــــــور خـــــــالل مـــــــن ،الفلســـــــطينية
 الماضـــــــــي يـــــــــربط شـــــــــامل تــــــــاريخي

 استشـــــــــــراف ويحـــــــــــاول ،بالحاضـــــــــــر
 .بينهما العالقة مستقبل

 السياســة الحاليــة الدراســة تتنــاول ســوف
القضــــــــية تجـــــــاه  األمريكيـــــــة الخارجيـــــــة

 ،ترامـــب الـــرئيس عهـــد فـــيالفلســـطينية 
وبامــــا أ ينومقارنـــة بــــين عهــــدي الرئيســــ

 مــن ،الفلســطينية القضــية تجــاهترامــب و 
فـي السياسـة  المسـتقبل استشراف خالل

القضــــــــية  تجـــــــاهمريكيـــــــة الخارجيـــــــة األ
 .الفلسطينية
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 الدراسة هيكلية

 :الدراسة في الرئيسة العناوين عرض وتتضمن

 :التالية الفصول من الدراسة تتكون

 األول الفصل

 للدراسةالنظري اإلطار 

 الثاني الفصل

 التطور التاريخي للسياسة الخارجية األمريكية تجاه القضية الفلسطينية

  (.1988–1967)السياسة الخارجية األمريكية تجاه القضية الفلسطينية  :األولالمبحث 

  (.2111–1989)السياسة الخارجية األمريكية تجاه القضية الفلسطينية  :الثانيالمبحث 

  (.2117–2111)السياسة الخارجية األمريكية تجاه القضية الفلسطينية  :الثالثالمبحث 

 الثالث الفصل

 القضية الفلسطينية تجاه األمريكية الخارجية السياسة محددات

  لسياسة الخارجية األمريكية تجاه القضية الفلسطينيةالداخلية والخارجية ل محدداتال :األولالمبحث 

 .سة الخارجية األمريكية تجاه القضية الفلسطينيةالمحددات الداخلية للسيا -أ 
 .المحددات الخارجية للسياسة الخارجية األمريكية تجاه القضية الفلسطينية  -ب 

  أدوات السياسة الخارجية األمريكية تجاه القضية الفلسطينية :الثانيالمبحث 

 .دوائر صنع القرار -أ 

 .االقتصاد والمساعدات المالية أداة  -ب 

 .والفكريةالثقافية  األداة -ج 

 .دور اللوبي الصهيوني -د 

 



23 

  الرابع الفصل

 أوباماعهد الرئيس باراك في السياسة الخارجية األمريكية تجاه القضية الفلسطينية 

 انعكاســات السياســة الخارجيــة األمريكيــة تجــاه القضــية الفلســطينية خــالل الفتــرة األولــى : المبحثثث األول
 باراك أوباماالرئيس من حكم 

  السياسـة الخارجيــة األمريكيـة تجــاه القضـية الفلســطينية خـالل الفتــرة الثانيــة  انعكاســات :الثثثانيالمبحثث
 باراك أوباماالرئيس من حكم 

  لخامسا الفصل

 في عهد الرئيس دونالد ترامب السياسة الخارجية األمريكية تجاه القضية الفلسطينية

 عهـــد الـــرئيس  فـــي ضـــية الفلســـطينيةانعكاســـات السياســـة الخارجيـــة األمريكيـــة تجـــاه الق: المبحثثثث األول
 .ترامبدونالد 

 مســتقبل السياســة الخارجيــة األمريكيــة تجــاه القضــية الفلســطينية خــالل عهــد الــرئيس : المبحثثث الثثثاني
 .ترامبدونالد 

 لسادسالفصل ا

أوباما ين الرئيس يلسياسة الخارجية األمريكية تجاه القضية الفلسطينية في عهددراسة مقارنة ل
 .ترامبو 

 تجاه القضية الفلسطينيةأوباما  السلوك السياسي للرئيس باراك :بحث األولالم. 

 السلوك السياسي للرئيس دونالد ترامب تجاه القضية الفلسطينية: لثانيالمبحث ا. 

 .النتائج

 .التوصيات
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 الدراسة مراجع

 :الكتب: أوالا 

  ينية لإلرشاد القومي، رام ، المؤسسة الفلسط1فلسطين في عالم التغير، ط(: 3002)أبراش، إبراهيم
 .اهلل

 ،ا ودورها كمريأإلى الرئيس المنتخب كيف يمكننا استعادة سمعة  مذكرة(: 3002) مادلين أولبرايت
 .للعلوم، بيروتالدار العربية ، 1ط عمر االيوبي، :ترجمة القيادي،

  وق شيرين فهمي، مكتبة الشر : ، ترجمة1أوهام الشرق االوسط، ظ(: 3002)تشومسكي، نعوم
 .الدولية، القاهرة

  دور جماعات الضغط : السياسة الخارجية األمريكية في الشرق األوسط(: 3002)تيري، جانيس
 .، مكتبة مدبولي، القاهرة1والمجموعات ذات االهتمامات الخاصة، ط

  الواليات المتحدة األمريكية والتحول الديمقراطي في فلسطين، مركز الزيتونة (: 3002)حامد، قصي
 .اسات واالستشارات، بيروتللدر 

 وراق أإعادة ترتيب  :الفرص الضائعة في الصراع العربي اإلسرائيلي: (3011) فريد حجاج، محمد
 .القاهرة مكتبة مدبولي، الصراع،

  اإلسرائيلي، مركزالصراع العربي  تجاهالبعد الديني في السياسة األمريكية : (3002)الحسن، يوسف 
 .روتالعربية، بيالوحدة  دارسات

 ،األوسط، مركز دراسات الشرق  فاق،آالسياسية تحديات و  التسوية(: 3010) خرونآو  ،جواد الحمد
 .عمان

  مكتبة (من الشرق أوسطية إلى الشرق األوسط الكبير)العرب وأمريكا (: 3002)حوات، محمد ،
 .مدبولي، القاهرة

  ة تقويم تاريخي وسياسي، ترجمةوسط والواليات المتحدة، إعاداألالشرق (: 3002)دابليوليش، ديفيد :
 .على للثقافة، القاهرةاألأحمد محمود، المجلس 

  1السياسة األمريكية والعرب كيف تصنع؟ ومن يصنعها؟، ط(: 1222)سالمة، غسان، وآخرون ،
 .مركز الدراسات الوحدة العربية، بيروت

  دار وائل للطباعة  ،3000-1292 االستراتيجية األمريكية في الشرق(: 3003)السلطان، جمال
 .والتوزيع، عمانوالنشر 

 ،1كلينتون، طفلسطين والسياسة األمريكية من ويلسون الي  (:1222) وآخرون ميخائيل، سليمان ،
 .العربية، بيروتدراسات الوحدة  مركز
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  قائع الخفية النهيار عملية السالم في الشرق الو : حقيقة كامب ديفيد(: 3002)سويشر، كاليتون
، الدار العربية للعلوم والنشر، 1طرضوان زيارة، صفوان عكاش، محمد شحادة، : جمةاألوسط، تر 

 .بيروت
  دار 1مفاوضات التسوية النهائية والدولة الفلسطينية اآلمال والتحديدات، ط(: 3000)شاش، طاهر ،

 .الشروق الدولية، القاهرة
  وق الدولية، القاهرة، مكتبة الشر 1استراتيجية إسرائيل الجديدة، ط(: 3002)شاش، طاهر. 
 ،الدولية، القاهرةالشروق  ، مكتبة1مريكي؟، طكيف ينتخب الرئيس األ (:3002) منار الشربجي. 
  دراسة بعنوان المبادرات السياسية والتسويات المقترحة المتعلقة بالقضية (: 3002)صالح، محسن

 .رات، بيروت، مركز الزيتونة للدراسات واالستشا3002-3000الفلسطينية في الفترة 
 ،الزيتونة المحتملة، مركزفاق زمة المشروع الوطني الفلسطيني واآلأ: (3012) محسن صالح 

 .بيروت للدراسات واالستشارات،
 ،1222 سرائيل في عهد الرئيس دوايت أيزنهاورإ تجاهالسياسة األمريكية : (3011) ميثاق الضيفي-

 .عمان غيداء للنشر والتوزيع، ، دار1221
 دراسة توثيقية في عملية السالم ومناورات واشنطن : أمريكا الخصم والحكم(: 3009)صير عاروري، ن

 .منير العكش، مركز الوحدة العربية، بيروت: ، ترجمة وتقديم1، ط1229من 
  شركة المطبوعات للتوزيع والنشر، بيروت2طريق أوسلو، ط(: 1222)عباس، محمود ،. 
  فلسطينية األمريكية، مركز دراسات الوحدة العربية، بيروتالعالقات ال(: 1222)عبد الحميد، وحيد. 
  مركز األهرام للنشر والترجمة والتوزيع، 1ى أوباما، طإلمن بوش (: 3010)عبد الناصر، وليد ،

 .القاهرة
  والمحافظ، أمريكا الديمقراطية ويمينها الديني ( مة قلقةأ)أمريكا من الداخل  (:3002)علي، جمال

 .لعربية، القاهرةاالنهضة  ، دار1ط
 1ط وتباعد،تقارب  ما بينوسط متغير االسرائيلية االمريكية في شرق أ العالقات: الجواد عمر، عبد، 

 .اهلل ، رام3019 يلولأ، (مسارات) السياسات والدراسات االستراتيجية ألبحاثالفلسطيني  المركز
 ،للكتاب، المصرية العامة  ، الهيئة1ط العرب والنزعة اإلمبراطورية األمريكية، (:3002) حمدأ العناني

 .القاهرة
 دور مؤسسة الرئاسة في صنع االستراتيجية األمريكية الشاملة بعد  :(3010) هشام عواد، عامر

 .بيروت، دراسات الوحدة العربية ، مركز(20)الدكتوراه طروحات أ الباردة، سلسلةالحرب 
 ،عمان ،أسامة للنشر والتوزيع ار، د1، طمريكيالكونغرس والنظام األ :ياسين العيثاوي. 
  مكتبة الشروق، القاهرة1األمريكي التائه في الشرق األوسط، ط(: 3001)الغمري، عاطف ،. 
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  مكتبة 1، ط(3002-3000)السياسة الخارجية تجاه حركة حماس (: 3002)قاسم، عبد الحي ،
 .مدبولي، القاهرة

 ،والواقعية، ن مدرستين والمحافظية الجديدة الخارجية األمريكية بي السياسة(: 3002) هادي قبيسي
 .والنشر، بيروتالعربية للعلوم  ، الدار1ط

 ،3، جوسلو إلى خريطة الطريقأمن  :الكاملة للمفاوضات الفلسطينيةالرواية : (3011) حمدأ قريع ،
 .اهلل الفلسطينية، راممؤسسة الدراسات  ،3، ط2

 القاهرة عادل بشرى، :، ترجمة1رية، طعنصسالم ال تفرقة  فلسطين(: 3009) جيمي تر،ر كا. 
  دار الخيال للطباعة والنشر 3مستقبل العالقات العربية األمريكية، ط(: 3002)كنعان، حسين ،

 .والتوزيع، بيروت
  السياسة الخارجية األمريكية تجاه الدول العربية بعد أحداث الحادي عشر من (: 3003)مسعد، نيفين

أحمد يوسف : هية في العالقات العربية األمريكية، تحرير وتقديمصناعة الكرا: سبتمبر، في كتاب
 .هرام التجارية، القاهرةاألأحمد، ممدوح حمزة، مطابع 

  مكتبة الشروق الدولية، القاهرة1سالم إسرائيلي تحميه أمريكا، ط(: 3009)المصري، حسن ،. 
  معتز باهلل عبد  :العربي، تحريرالعامة األمريكية اتجاه العالم  الدبلوماسية(: 3009)مصطفى، نادية

 .القاهرة القاهرة، اإلنسانية، جامعةاالقتصاد والعلوم  الحضارات، كلية، برنامج حوار 1الفتاح، ط
 ،الدراسات  ، مركز1األمريكي، ط السياسيوسط الجديد في الفكر األ الشرق(: 3000) فؤاد نهرا

 .والتوثيق، بيروتاالستراتيجية والبحوث 
  سعيد : عاصفة الصحراء فشل السياسة األمريكية في الشرق األوسط، ترجمة(: 3002)هادار، ليون

 .، الدار العربية للعلوم، بيروت1ط الحسنية،
  سرائيل سالم و المفاوضات السرية بين العرب (: 3001)هيكل، محمد حسين أوسلو ما قبلها : وهاماألا 

 .، دار الشروق، القاهرة9وما بعدها، ط
 1ط ،3011-3001الخارجية األمريكية تجاه القضية الفلسطينية  السياسة ،(3011) الوادية، أحمد ،

 .بيروت واالستشارات،مركز الزيتونة للدراسات 
  ،ترجمة1اللوبي اإلسرائيلي وسياسة أمريكا الخارجية، ط(: 3009)؛ ميرشايمر، جون ستيفنوالت ، :

 .أنطوان باسل، شركة المطبوعات للتوزيع والنشر، بيروت
 مطابع1األمريكية، طالكراهية في العالقات العربية  صناعة(: 3003) وآخرون حمد،أ ،يوسف ، 

 .القاهرة األهرام التجارية،
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 :العلمية غير المنشورة رسائلال: ثانياا 
 دارةالنظام السياسي الفلسطيني  :(3002)عالء  ،هط بوأ رسالة  الصراع في ظل المتغيرات الدولية، وا 

 .الرباط محمد الخامس، جامعةمنشورة، ماجستير غير 
 ،المحافظون الجدد وتأثيرهم على السياسة الخارجية األمريكية  :(3011) حسام عبد الفتاح أبو نحل

منشورة، ، رسالة ماجستير غير 3002-3001 نشر الديمقراطية نموذجا   مشروع: األوسطفي الشرق 
 .غزة- األزهر جامعة

 كي من إقامة الدولة الفلسطينية من كلينتون إلى أوباما الموقف األمري :(3012)أحمد جميل  ،أسمر
 .غزة - جامعة االزهر ماجستير غير منشورة، ، رسالة1222-3013

  رسالة 1299-1229المشاريع األمريكية لتسوية القضية الفلسطينية  :(3002)سيسالم، سمير ،
 .غزة الجامعة اإلسالمية،منشورة، ماجستير غير 

  ماجستير  أوسلو، رسالةالدولية إزاء قضية الدولة الفلسطينية بعد  واقف، الم(3002)شعت، عزام
 .جامعة الدولة العربية، معهد البحوث والدراسات، غير منشورة

 الشمالية، سياسات إسرائيل االستيطانية وأثرها على اقتصاد األغوار  :(3012) صواطفة، تحرير
 .بير زيت، بير زيتجامعة  ماجستير غير منشورة، رسالة

 ،في صناعة القرار السياسي في  (اللوبي اليهودي) تأثير المنظمات :(3002) سوسن محمد طه
 .زيت بير زيت، بير منشورة، جامعةرسالة ماجستير غير  الواليات المتحدة،

 على القضية  هثر أسرائيل و ا  مريكا باليهود و أالبعد الديني لعالقة : (3011) العاصي الطويل، يوسف
 .غزة- االزهر منشورة، جامعةرسالة غير  ،(3002-1222)الفترة الفلسطينية خالل 

 حل الدولتين "الدور األمريكي في تسوية الصراع الفلسطيني اإلسرائيلي  (:3012)أحمد هشام ، غنام
 .غزة-جامعة األزهر ،ماجستير غير منشورة رسالة، "3010-1221نموذجا  

  الصراع الفلسطيني : كية في إدارة األزماتدور الواليات المتحدة األمري(: 3002)كايد، جمال
 .، رسالة دكتوراه غير منشورة، جامعة كولومبس3002-1222اإلسرائيلي 

 السياسية الخارجية األمريكية تجاه القضية الفلسطينية (: 3010)نور الدين توفيق  ،مصطفى
 .كوبا ،هافانا دكتوراه، جامعةرسالة  ،(3001-3002)

 ،بي تجاه عملية و نة بين سياسة الواليات المتحدة األمريكية واالتحاد األور مقار : (3002) فواز الهمص
، ماجستير غير منشورة ، رسالة3000 الثانية كامب ديفيد-1221من مدريد  اإلسرائيليةالتسوية 

 .القاهرة معهد البحوث والدراسات العربية،
 3000) على القضية الفلسطينية العالقات األمريكية اإلسرائيلية وأثرها (:3012)أمل سليم ، الوزير-

 .غزة–جامعة األزهر  ،ماجستير غير منشورة رسالة ،(3002
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 الدوريات والصحف: ثالثاا 

 مجلة شؤن "الشرق األوسط الكبير في االستراتيجية األمريكية" (:3009) أحمد، إبراهيم جالل ،
 .32الشرق األوسط، العدد 

  ،مجلة السياسة "العودة إلى خارطة الطريق. .بوليسإسرائيل ولقاء أنا(: "3002)عماد جاد ،
 .، القاهرة191العدد  ،الدولية، مركز األهرام للدراسات السياسية واالستراتيجية

 مجلة "التراجع األمريكي في عملية السالم في الشرق األوسط" (:3002) حسن، رخا أحمد ،
 .120شؤون عربية، األمانة العامة لجامعة الدول العربية، العدد 

  االنتخابات األمريكية والسياسة الخارجية في الشرق األوسط" (:3002) يادة، رضوان جودتز" ،
 .122مجلة شؤون عربية، األمانة العامة لجامعة الدول العربية، العدد 

 الواليات المتحدة األمريكية االنتفاضة " (:3003كانون أول / تموز )انتصار خليل ، الشنطي
، 32، السنة 120–132، مجلة صامد االقتصادي، العددان "سطينيةعملية السالم والدولة الفل

 .دار الكرمل للنشر والتوزيع، عمان
 حسابات النجاح والفشل: االستراتيجية األمريكية في الشرق األوسط" (:3009) عاروري، نصير" ،

 .132مجلة شؤون عربية، العدد 
 وش الدولي في الخريف يطمئن ر بمؤتم" (:3009 أكتوبر/  تشرين األول) أبو عامر، عدنان

، مجلة العودة، دار العودة للدراسات والنشر، "العودة وال مكاسب فلسطينية حقسرائيليين حول اإل
 .1 لندن، العدد

 صحيفة "لإلدارة األمريكية( الهش)مستقبل السالم والموقف " (:3001) سليم ،عبد الكريم ،
 .، القاهرة19232الجمهورية، العدد 

 "مجلة الدراسات الفلسطينية، بيروت، مجلد  ،"جورج بوش في افتتاح مؤتمر أنابوليس كلمة للرئيس
 .3009، 93، عدد 12

 األيام المائة : إدارة أوباما واالستراتيجية األمريكية" (:3002 بريلأ/ نيسان ) كوردسمان، أنتوني
كز الزيتونة ، مر 3002بريل أ/ نيسان  13، مركز الدراسات االستراتيجية والدولية، "األولى

 .22ت، ترجمات الزيتونة للدراسات واالستشارا
 " ول للقضية الفلسطينيةالمؤتمر السنوي األ ،"ستراتيجيآفاق تغير المسار االمراجعة التجربة و، 

، 21/1/2112-21، (مسارات)المركز الفلسطيني ألبحاث السياسات والدراسات االستراتيجية 
 .، رام اهلل1ط

 "التقدير االستراتيجي  ،"اإلسرائيلية في ظل استمرار االستيطان فلسطينيةمستقبل المفاوضات ال
 .3010 بريلأ/  نيسان 31االستشارات، و الزيتونة للدراسات  ، مركز(31)
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 المصطلح وتأثيره على  جذور :إسرائيلدولة  ةيهودي" (:3011 يونيو/ حزيران ) أبو نحل، أسامة
 .32مفتوحة، العدد جامعة القدس ال ، مجلة"القضية الفلسطينية

 الثابت والمتغير " (:3013 ريناي/ كانون الثاني ) قصي أحمد حامد ؛نعيرات، رائد محمد حسن
في السياسة الخارجية األمريكية في عهد الرئيس جورج بوش وانعكاساتها المتوقعة على سياسة 

 .32وحة لألبحاث والدراسات، العدد ، مجلة جامعة القدس المفت"بارك أوباما
 مجلة أوراق "3002آفاق : المفاوضات الفلسطينية اإلسرائيلية" (:3002) و يوسف، عاطفأب ،

 .1فلسطينية، المركز الفلسطيني للبحوث والدراسات االستراتيجية، رام اهلل العدد 

 :المواقع اإللكترونية: رابعاا 
 موقع التجديد العربي،  ،"األمريكيةالرد الفلسطيني على المستجدات السياسة "(: 2117)براهيم أبراش، إ

 ؛23/12/2117

http://www.arabrenewal.info.دراسات/69986-الرد-الفلسطيني-على-مستجدات-السياسة-األمريكية/html 

 "مجلة الدراسات  ،"سرائيل وفلسطينإاستئناف المفاوضات المباشرة بين ن بيان للجنة الرباعية بشأ
 .3010 أغسطس /آب 30 ،22العدد  ،الفلسطينية

 " كز باحث للدراسات مر ، "(2125-2115) توقعات أميركية للعقد القادم: ستراتفورتقرير معهد
 ؛3012 ستراتيجية،الفلسطينية واال

https://www.bahethcenter.net/essaydetails.php?eid=33960&cid=24 
  موقع التجديد "نمط شخصية دونالد ترامب وخطرها على أمريكا والعالم(: "2117)أبو الحسن، وائل ،

 64921/دراسات/http://www.arabrenewal.info؛ 5/2/2117العربي، 

 "سرائيلمريكا أالعالقة بين  حقيقة  ؛2116 ،خباريةاإل وكالة معا   ،"وا 

http://www.maannews.net/Content.aspx?id=764211 

  ،سرائيلمريكا أت قاعال" ي،مخلف  ،نيون الأالخليج ، "تتراجع هل يبقى ابنها المدلل وا 
 ؛14/12/2115

http://alkhaleejonline.net/articles/1449829062885077100-عالقات-أمريكا-وإسرائيل-تتراجع-هل-يبقى/

 االحتالل-ابنها-المدلل/ 

 الرئيس أوباما تجاه الشرق األوسط  لية فى فترةيسرائالعالقات األمريكية اإل" (:2117)منية ، أخليل
 ؛22/12/2117، تاريخ االطالع المركز الديمقراطي العربي ،"2119-2116“

http://democraticac.de/?p=34109 

  ،سات والبحوث مارات للدرامركز اإل ،"العرب ومشروع السالم األمريكي الجديد" ،الغفار عبدالدويك
 ؛13/11/2119 االستراتيجية،

http://www.ecssr.com/ECSSR/print/ft.jsp?lang=ar&ftId=/FeatureTopic/Abdel_Ghaffar_El_D

uwaik/FeatureTopic_1186.xml  

http://www.arabrenewal.info/دراسات/69986-الرد-الفلسطيني-على-مستجدات-السياسة-الأمريكية.html
https://www.bahethcenter.net/essaydetails.php?eid=33960&cid=24
http://www.arabrenewal.info/دراسات/64921
http://www.maannews.net/Content.aspx?id=764211
http://democraticac.de/?p=34109
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 موقع الحياة "من ترومان إلى ترامب... القدس في السياسة األميركية" (:2117)، فوزان ذنون ،
 ؛19/12/2117 تجريبي،

http://www.alhayat.com/Articles/26156693 القدس-في-السياسة-األميركية----من-ترومان-إلى-ترامب/ 

  ،منظمة صوت  ،"القراردور اللوبى الصهيونى ومنظمة االيباك فى صنع "(: 2115) شاهر،الشاهر
 ceofreason.de/ar/article/16702http://thevoi ؛العقل

 ت للدراسات والبحوث مارا، مركز اإل"م؟أي مستقبل لعملية السال" (:2115)، بشار شربل
 http://www.ecssr.com/ECSSR/appmanager االستراتيجية؛

 مركز الزيتونة للدراسات "3019ي التقرير االستراتيجي الفلسطين"(: 3012) صالح، محسن ،
 .واالستشارات، بيروت

 ،مركز الفكر االستراتيجي للدراسات،"صفقة القرن التحديات والفرص.. فلسطين" الصفاري، مظهر ، 

 analysis-://fikercenter.com/politicalhttp ؛4/11/2117
 شكاليات" (:3002) عصام ،عبد الشافي ، السياسة الدولية، "السياسة الخارجية األمريكية، قضايا وا 

 .120 العدد
 مجلة شئون عربية، القاهرة، "ستراتيجية األمريكية تجاه الشرق األوسطاال (:2117)، صفاء علي ،

 http://www.arabaffairsonline.org/article.php?p=88 ،172العدد 
 آليات المواجهة الفلسطينية بعد قرار ترامب اعترافه بالقدس عاصمة " (:2117)يحيي  ،قاعود

 ؛(مسارات) السياسات والدراسات االستراتيجيةفلسطيني لألبحاث المركز ال ،"إلسرائيل

http://www.masarat.ps/ar/content/ 

  ،("2116-2111) السياسة الخارجية اإلسرائيلية علىثر المتغيرات اإلقليمية أـ" :ياسمينمحمد، 
 democraticac.de/?p=348682http//: ؛المركز الديمقراطي العربي

 مارات ، مركز اإل"ق األوسط فى مفترق الطرقعملية السالم فى الشر " (:2116)، محمد الهنائي
 http://www.ecssr.com/ECSSR/appmanagerاالستراتيجية،  والبحوثللدراسات 

 ،مركز الفكر االستراتيجي  ،"؟إلسرائيلعالن ترامب القدس عاصمة ماذا بعد إ" جار اهلل، عاتق
 papers-m/positionhttp://fikercenter.co؛ 12/2117/  22للدراسات،

 Collina, Tom, and Others, Solving the Iranian Nuclear Puzzle, (Washington: 

Arms Control Association, 2013), 

https://www.armscontrol.org/files/ACA_Iran_Br 

 المراجع االجنبية :خامساا 
 Adam Karma, Connolly Sean, Others: time for change ,the role of the United 

States in the Israeli-Palestinian conflict, the Nelson A. Rockefeller Center at 

Dartmouth College, unpublished paper, 2015, Hanover, Germany. 

http://thevoiceofreason.de/ar/article/16702
http://www.ecssr.com/ECSSR/appmanager/portal/ecssr?_nfpb=true&_pageLabel=profilesPage&_nfls=false&_event=CustomEventViewPro&prfId=%2FProfile%2FProfiles_1626.xml&lang=ar
http://www.ecssr.com/ECSSR/appmanager/portal/ecssr?_nfpb=true&_pageLabel=profilesPage&_nfls=false&_event=CustomEventViewPro&prfId=%2FProfile%2FProfiles_1626.xml&lang=ar
http://www.ecssr.com/ECSSR/appmanager/portal/ecssr?_nfpb=true&_nfls=false&_pageLabel=featuredTopicsPage&ftId=%2FFeatureTopic%2FBishara_Nassar_Sharbal%2FFeatureTopic_0243.xml&_event=viewFeaturedTopic&lang=ar
http://www.arabaffairsonline.org/article.php?p=88
http://www.masarat.ps/ar/content/
http://democraticac.de/?p=348682،تاريخ
http://www.ecssr.com/ECSSR/appmanager/portal/ecssr?_nfpb=true&_pageLabel=profilesPage&_nfls=false&_event=CustomEventViewPro&prfId=%2FProfile%2FProfiles_2087.xml&lang=ar
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