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 اإلهداء
ُهديُهذاُالعملُالمتواضعأ ُ

 سقد البرشية أمجعني حمؿد بن عبداهلل الصادق األمني ورسولـا الؽريم  إىل. 

 الؼؾب الؽبري الذي غؿرين بحبه وحـاكه وخصـي بحرصه وإهتاممه  أمي الغالقة والعزيزة  إىل. 

 فتخار والدي العزيز اسؿه بؽل امن أمحل  إىل. 

 ؿؾت الؽثري الؽثري زوجتي احلبقبةمن أجيل وحت صريق التؿقز والـجاح وتعبت ـي إىلدفعت ن  م   إىل. 

 سـدي ومصدر قويت الذي هبم أكرب وعؾقفم أعتؿد إخويت وأخوايت األعزاء إىل.  

 سؿرية محدان احلاجة  ادرحومة و ةأمري ةمـفم عؿتي احلاج ص  وأخ أعاممي وعاميت الؽرام  إىل

 .جيؿعـا هبا يف مستؼر رمحته  فلسلل اهلل أن  ،ػقزي التي ما تواكت عن مساعديت وحت

 أكسايب وأهل زوجتي الؽرام  إىل. 

 الدراسةساكدين يف هذه  ن  أساتذيت وأصدقائي وزمالئي صالب العؾم وكل م   إىل . 

 وأرساكا الؼابعني خؾف الؼضبان وجرحاكا البواسل األبرار األكرم مـا مجقًعا ئـاشفدا إىل .  

 

ْ.ْجلهدْاملتواضعهديْثمرةْهذاْاأُْ

ْ

ْ
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 شكر وتقدٌر
ْ"اهلليشكرْلناسْالْيشكرُْْلْنْ مَْ"

ؿ هللا أف وأسأ ، وأحسجه سبحانو وتعالى،لو أىل  ثشي عميو بسا ىػ وأ   ،كل الذكخ وجل   أشكخ هللا عد   
 .و عمي ذلظ قجيخ وباإلجابة ججيخ لػجيو الكخيع إن  يكػف ىحا العسل خالًرا 

غ عصائيع لي في مديختي التعميسية، م ساتحتي الحيغ ما بخمػا عمي  أل متشانياأتقجـ بجديل شكخي و 
ستا  األبجديل الذكخ والعخفاف أستاذي ومعمسي ومذخفي  وأخز  ، مػه لي مغ نرح وإرشادوما قج  

وكاف  ،والحي أمجني بمصفو وأدب أخالقو دراستي ل باإلشخاؼ عمىالحي تفز   ةرياض العيم :الجكتهر
 ىحا العسل.إنجاز لو األثخ الكبيخ في 

  عمًساوم   خبياً م عساد الجين أبهرحسة د. أستاذي الفاضلكسا وأتقجـ بالذكخ الجديل إلي 

ا فيو الخيخ لمسديخة س  معمع وفقو هللا ل   وكاف خيخ   ، والعػف لي عغ تقجيع السداعجة تػانى يػًما ما
 العمسية.

 .عمع والسذخؼالس   ع  ع  ش  ف   خارجًيا ذاً شاقم خالج شعبان: الجكتػر الفاضل والذكخ مػصػؿ أيًزا إلى
تكـخ عميشا بقبػلو  الحي خارجياً  مشاقذاً  وسام الفقعاوي والذكخ مػصػؿ إلي الجكتػر الفاضل 

 ىحه الخسالة . بسشاقذة 

 وأسأؿ هللا أف   ،أكاديسية اإلدارة والدياسة التي تعمست في رحابيا الكثيخ مغ شكخ أتقجـ بو إلى ج  ب   وال
وجسيع الصاقع   دمحم السجىهن  :رئيديا الجكتػر الفاضل  بالحكخ   وأخز   ،لمعمع والعمساء تكػف مشارة

 إلداري واألكاديسي في األكاديسية.ا

و عمى ذلظ قجيخ ا لػجيو الكخيع إن  يجعمو خالًر  وأف  ، يشفع بيحا العسل أف   وجل   ا أسأؿ هللا عد  وختامً 
 وباإلجابة ججيخ.

ْهوثمْمجالْمحدانْ:الباحث
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 خص الجراسة بالمغة العخبيةمم
ة، لة الفمدصيشية ومػاقفيا الستعاقبتخامب لمجو  دونالج تيجؼ الجراسة التعخؼ إلى رؤية إدارة الخئيذ

ل العالقات الفمدصيشية وما أثخ التغيخات األمخيكية عمى مدتقب، لتاريخي لقياـ الجولة الفمدصيشيةوالدياؽ ا
التاريخي والػصفي التحميمي واالستذخافي، محجدة مشح بجاية  وقج استخجمت الجراسة السشيج، األمخيكية

 .6104نياية عاـ  ىحت    6102 عاـ حكع الخئيذ دونالج تخامب في نػفسبخ

 أبخزىا: ،وخمرت الجراسة إلى مجسهعة من الشتائج

االحتالؿ تعتبخ الػاليات الستحجة األمخيكية الحاضغ األكبخ لمسذخوع الرييػني لتحقيق أىجاؼ  .0
 وتيػيج القجس.   ،وإنياء قزية الالجئيغ ،لغاء حق العػدةستيصاف، وإاالخائيمي في تػسيع اإلس

الخفس الفمدصيشي لسخصصات تخامب والخشاؽ الجائع عمى حقػؽ الفمدصيشييغ أنتج أسمػب  ف  إ .6
ى عسميات الصعغ في الزفة السقاومة الذعبية "مديخات العػدة وكدخ الحرار"، باإلضافة إل

حتى ال  ةتفاقات ججيجاتخاذ خصػات إجخائية متأخخة لمػصػؿ إلى اا أجبخىا عمى م، و الغخبية
 تسذ باألمغ اإلسخائيمي.

قياـ الخئيذ تخامب بخصػات عسمية أضعفت الجور الجبمػماسي الفمدصيشي، عشجما أغمق مكتب  .2
بتيع ح بجوره السعادي لمفمدصيشييغ، ورفزو مصالمشطسة التحخيخ الفمدصيشية  في أمخيكا، وصخ  

  .بأي حقػؽ في قزيتيع

 أىسيا:  بتهصيات عجة،وخخجت الجراسة 

ضخورة معالجة الخمل والقرػر الستخاكع في العالقات الجولية  نتيجة عػامل داخمية وخارجية  .0
، وتػحيج الخصاب الفمدصيشي في يشية، والعسل عمى تعديد السرالحةخت عمى القزية الفمدصأث  

 جسيع السدتػيات.

مغ ،وعجـ الدساح بتشفيحىا ،اا وثقافيً محاربتيا سياسً و  صفقة القخف  مذخوع صاؿالعسل عمى إب .6
 .ع الفمدصيشييغيساممة يذارؾ فييا جخالؿ وضع خصة ش

والتي تسيج الصخيق إلقامة أي ، حتالؿاالإنياء  ىفمدصيشية التي تؤكج عمالتسدظ بالثػابت ال .3
 .دولة فمدصيشية في السدتقبل



 ه
 

Abstract 

This study aims to identify the vision of the Trump administration of the Palestinian 

state and its successive positions, And the historical context of the establishment of a 

Palestinian state , And the impact of American changes on the future of Palestinian-

American relations, The study used the historical and descriptive method of analytical and 

predictive , The study has been identified since the beginning of President Donald Trump's 

rule in November 6106 until now. 

The study concluded a set of results: 

0. The United States is the largest incubator of the Zionist project to achieve the 

objectives of the Israeli occupation in the expansion of settlements, and the 

abolition of the right of return and the end of the refugee issue and the 

Judaization of Jerusalem. 

6. The Palestinian rejection of the Trump schemes and the permanent siege on the 

rights of the Palestinians produced the popular resistance method, "the marches 

of the return and breaking the siege", in addition to the appeals in the West 

Bank, forcing them to take late procedural steps to reach new agreements so as 

not to harm the Israeli security. 

3. The Palestinian Authority is an indivisible part of the Palestinian fabric despite 

all the international conspiracies for excluding it from its official powers on the 

international and local levels. 

The study reached a set of recommendations: 

0. The need to address the imbalances and shortcomings accumulated in 

international relations as a result of internal and external factors affected the 

Palestinian cause, and work to promote reconciliation and unify the Palestinian 

discourse at all levels. 

6. To work to nullify the deal of the century, to fight it politically and culturally, 

and not to allow its implementation, through the development of a 

comprehensive plan involving all Palestinians. 

3. President Trump's practical steps weakened the Palestinian diplomatic role when 

he closed the PLO office in America and declared his anti-Palestinian role, and 

his refusal to demand any rights in their cause. 
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 انفصم األول

 اإلطار انعاو واننظري نهدراست
 

 مقجمة 
  مذكمة الجراسة 
 أىسية الجراسة 
  أىجاف الجراسة 
 مشيجية الجراسة 
 حجود الجراسة 
 مرطمحات الجراسة 
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 :مقجمة
تعقيج  ىإل أدىمسا ،تيتع برػرة واضحة في دعع الكياف اإلسخائيمي الخؤية األمخيكية التداؿ   

 ،سبعة عقػدالرخاع الفمدصيشي اإلسخائيمي، حيث بجأت العالقات األمخيكية اإلسخائيمية قبل أكثخ مغ 
اط الػكالة الييػدية، عشجما قامت الدفغ نتيجة التغييخ الحي حجث في الدياسة البخيصانية اتجاه نذ

فمدصيغ، فقج أدت سياسة اإلدارة  ىض الييػد السياجخيغ عبخ البحخ إلالحخبية البخيصانية باعتخا
التي تعسل  ، زمات الستكخرةمغ األ مدصيشي اإلسخائيمي إلى خمق مديج  األمخيكية اتجاه الرخاع الف

حقيق مرالحيا في السشصقة مسا يداعجىا عمى ت، خةصقة الذخؽ األوسط مذتعمة ومتػتعمى بقاء مش
 .العخبية

ومغ خالؿ تػلي عجد مغ رؤساء الػاليات الستحجة  إدارة الدياسة الخارجية األمخيكية 
لتدمػا بدياسة ا ػا جسيػرييغ أـ ديسقخاشييغ فإنيعكان إلى فتخة الخئيذ دونالج تخامب،  سػاءً  وصػاًل 

يع يقفػف عمى مدافة واحجة مغ إلسخائيمي، وأوىسػا قادة السشصقة بأن  محجدة اتجاه الرخاع الفمدصيشي ا
 ال شخفي الرخاع.ك  

مغ واقػع الخاعػي مخيكي، انتقمت الػاليات الستحجة األ إدارة الخئيذ تخامب لمبيت األبيسومع 
ع مػغ سػخائيمية لحػل الرػخا التبشػي الكامػل لمخؤيػة اإل ىتدػػية السشحػاز لمجانػب اإلسػخائيمي، إلػلعسمية ال

فػػػػت بسجيشػػػػة  القػػػػجس عاصػػػػسة عتخ ا بعػػػػجما  اوترػػػػفية القزػػػػية الفمدػػػػصيشية  خرػًصػػػػ شػػػػخؼ واحػػػػج،
 ونقل الدفارة األمخيكية إلييا.  ،إلسخائيل

ت بيػا القزػية الفمدػصيشية، فػال تػداؿ تمػظ ختالؼ شبيعػة السخاحػل والطػخوؼ التػي مػخ  ال ًخانط
ػػػاقػػع العسمػػي ، فقػػج ع  ال ىنتقػػاؿ مػػغ الػاقػػع الشطػػخي إلػػاالالفكػػخة غيػػخ قػػادرة مػػغ  الفمدػػصيشيػف عػػغ  د  ج 

 ؛جولػة الفمدػصيشية مػغ أشػخاؼ مختمفػةوشخحػت مذػاريع عجيػجة إلقامػة ال ؛تحجيج ىجؼ واحػج لشزػاليع
قيػػػػػاـ الجولػػػػػة الفمدػػػػػػصيشية  ىخت بذػػػػػكل سػػػػػمبي عمػػػػػػكػػػػػل ذلػػػػػػظ مػاقػػػػػف متعارضػػػػػة أث ػػػػػػ ىفتختػػػػػب عمػػػػػ

اإلسخائيمي دالستحجة األمخيكية لمكياف  ،خاصة السصامع اإلستعسارية الكبخى ومدانجة الػالياتالسدتقمة
األمخيكيػػػة لمجولػػػة الفمدػػػصيشة فػػػي عيػػػج  بذػػػكل ممحػػػػا، ولػػػحا جػػػاءت ىػػػحه األشخوحػػػة لعػػػخض الخؤيػػػة

 الخئيذ دونالج تخامب وما تأثيختيا عمى مدتقبل كجولة وشغ مدتقل.
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 :مذكمة الجراسة 
، لمجولة الفمدصيشيةألمخيكي تخامب رؤية الخئيذ ا التعخؼ إلىتكسغ مذكمة الجراسة في 

وأثخ ذلظ عمى مدتقبل قياـ الجولة  ،ودراسة التغيخ في الخؤية األمخيكية الحالية عغ اإلدارات الدابقة
ػؿ دوف إيجاد حل عادؿ وشامل إلقامة الجولة ح  عمى األسباب التي ت   والػقػؼ ،الفمدصيشية
 .يكية وإسخائيليات الستحجة األمخ الوتحميل شبيعة العالقات بيغ الػ  ،الفمدصيشية

 مة الجراسة في الدؤال التالي : وتتبمهر مذك

 ؟ يشية في عيج الخئيذ دونالج تخامب ما الخؤية األمخيكية لمجولة الفمدط

 :وىي عمى الشحػ التاليعجة،  ليحه الجراسة تداؤالت فخعية ويتفخع مغ ىحا التداؤؿ الخئيذ 

 الدياسي الفمدصيشي ؟  الدياؽ التاريخي لتصػر فكخة الجولة في الفكخ ىػما .0
 تجاه قياـ الجولة الفمدصيشية ؟ امػقف اإلدارات األمخيكية الستعاقبة  ىػما .6
 تجاه الجولة الفمدصيشية ؟ االتغيخات في عيج الخئيذ تخامب  ىػما .3
ىػ مدتقبل العالقات الفمدصيشية األمخيكية في ضػء رؤية إدارة الخئيذ تخامب لمجولة ما .1

 الفمدصيشية ؟

 :راسةأىسية الج
 :ىسية نعخيةأ -0

تأتي في  ،األمخيكية اتجاه الجولة الفمدصيشية في عيج الخئيذ تخامبى الدياسات والخؤ أف 
 ىعات قصاع غدة ويصسح الباحث إلجخ  دراسات في جامت   كسا أنو لع ،شالع الباحثاحجود عمع و 

 .ػؿ ىحه الجراسة وإفادة الباحثيغتقجيع إضافة لتسكيغ الفيع والسعخفة ح

 :ة عسميةىسيأ -8

  ًفي عسمية الدالـ وإقامة الجولة الفمدصيشية.  امخكديً  اتحميل الجور األمخيكي كػنو دور 
 سا بعج قياـ الخئيذ دونالج سي   وال ي،مخيكي السشحاز لمجانب اإلسخائيمإضيار السػقف األ

 تخامب بإعالنو قخار نقل الدفارة األمخيكية إلى مجيشة القجس.
 األمغ والدمع في السشصقة والعالع ىيشية عمخصػرة غياب الجولة الفمدص. 
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 :أىجاف الجراسة 
 دراسة الدياؽ التاريخي لفكخة قياـ الجولة الفمدصيشية.  .0
 معخفة مػقف اإلدارات األمخيكية الستعاقبة لمجولة الفمدصيشية.  .6

 تحميل التغيخ في الخؤية األمخيكية في عيج الخئيذ تخامب.  .3

 مدتقبل قياـ الجولة الفمدصيشية.  ىمخيكية عمخ التغيخ في الخؤية األإبخاز أث .1

 .الخئيذ تخامب لمجولة الفمدصيشية دراسة رؤية إدارة .1

الخئيذ تخامب لمجولة ستذخاؼ مدتقبل العالقات الفمدصيشية األمخيكية في ضػء رؤية ا .2
 .الفمدصيشية

 :مشيجية الجراسة
ج البحث العمسي وىي تعتسج ىحه الجراسة عمى مجسػعة متشػعة مغ مفاىيع وأساليب ومشاى

 :عمى الشحػ التالي 

 :الحي يعسل عمى رصج التصػر التاريخي لمقزية والجولة الفمدصيشية  السشيج التاريخي ،
، الػساشة بيغ الجانب الفمدصيشي واإلسخائيمي  ويتصخؽ لمسػقف األمخيكي الحي يمعب دور  

 شبيعة العالقات بيغ الجانبيغ.إلى ويعسل عمى التعخؼ 

 حميل وتػضيح العالقة بيغ وصف وت إلىيعسل ىحا السشيج  لهصفي التحميمي:السشيج ا
 استخاتيجياتوتحميل  قاتيا بالطػاىخ األخخى،وما ىي اتجاىاتيا وعال ،الجراسة متغيخات

بالجانب اإلسخائيمي  ارتباشيا ىومج ،الجولة الفمدصيشية الدياسة الخارجية األمخيكية اتجاه
   ة.ودوؿ السشصق

  ىػ عبارة عغ عسمية متػاصمة عبخ الدمغ ليذ القرج مشيا  االستذخاؼ:ستذخافيالالسشيج
، البجائل السدتقبمية السختمفة اكتذاؼ ىوالتشبؤ بو، بقجر ما تيجؼ إل تحجيج تفاصيل السدتقبل

خخ ىػ العمع الحي يقـػ بسيسة التشبيو والتححيخ آ ىش، وبسعخشيج عسمية السفاضمة بيغ البجائلوت
 جسيعوذلظ عمي  ،بالً وف وقػع السذاكل والسخاشخ التي تػاجو السجتسع مدتقوالحيمػلة د
ثع  ،والدياسية والثقافية والتعميسية والرحية واليشجسية واالقترادية االجتساعيةالسدتػيات 
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تخشيج  ىمسا يؤدي إل ،في ىحه البجائل اتحجث تغييخً  تػفيخ الػسائل والقجرات التي يسكغ أف  
 .(6103حة الػششية )ساحمي مبخوؾ ، يخجـ السرمو  ، عسمية التخصيط

والبجائل ، خالؿ قاعجة السعمػمات السدتقبميةوىحا السشيج يتع مغ خاللو التخصيط والتػجيو مغ 
 ،وتعييغ صانع الدياسات ،القخار بذأف الخصط والدياسات اتخاذعسمية الستاحة التي تدبق 

سة األمخيكية في السشصقة وأثخىا عمى القزية ويدتخجـ ىحا السشيج لتقجيع رؤية مدتقبمية لمديا
 .الفمدصيشية فتخة حكع الخئيذ دونالج تخامب

 :حجود الجراسة
 :تعسل ىحه الجراسة عمى معالجة الدياسة األمخيكية اتجاه القزية والجولة  الحج السهضهعي

 لمخئيذ دونالج تخامب. اًل وصػ عجد مغ الخؤساء واستعخاض فتخة حكسة ،الفمدصيشية

 6102دونالج تخامب في نػفسبخ تبجأ ىحه الجراسة مشح بجاية حكع الخئيذ  الدماني: الحج 
 .الػقت الحالي ىإل

 :اتجاه الجانب  سياسة الػاليات الستحجة تعسل ىحه الجراسة عمى دراسة  الحج السكاني
 دصيشي وعجد مغ دوؿ الذخؽ األوسط .اإلسخائيمي والفم

  :مرطمحات الجراسة
في  خجميا الػاليات الستحجة ىي تمظ الدياسات والقخارات واألدوات التي تدت الخؤية األمخيكية: -0

ة العجو/الرجيق )مرادر التيجيج األساسية(، التعامل مع دوؿ العالع، وتتسثل في تعييغ ماىي  
وكيفية التعامل مع الستغيخات التي فخضيا تغيخ محػر الخؤية لمعالقة بيغ الػاليات الستحجة 

ومجى االلتداـ  ،تيجيات التعامل(، وكحلظ تغيخ أنساط العالقات والتفاعالتوالسرادر )استخا
 (.33: 6112بمػماسية الجساعية. )محيي الجيغ،يبالحخكة الستفخدة أو بالج

، ىي: األرض والشاس والحكػمة ، ػنية تتكػف مغ ثالث عشاصخ أساسيةىي ىيئة قان الجولة: -6
وكسا تتستع  ،حجودىا مى قخاراتيا وتصبيقيا داخلاممة على جانب تستع كل دولة بالديصخة الكإ

 (.61، ص0553بعس الدمصات التي تدسح ليا بسسارسة بعس األعساؿ الجولية )العيمة، 
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وتعتبخ الجولة الكياف الدياسي واإلشار التشطيسي الػاسع لػحجة السجتسع، والشاضع لحياتو 
فػؽ إرادات األفخاد والجساعات  اعً يو، بحيث تعمػ إرادة الجولة شخ الجساعية ومػضع الديادة ف

وذلظ مغ خالؿ امتالؾ سمصة إصجار القػانيغ وتصبيقيا بيجؼ ضبط حخكة  ؛األخخى في السجتسع
وتحقيق التقجـ في الجاخل، واألمغ مغ العجواف في الخارج، فيي ،وتأميغ الدمع والشطاـ  ،السجتسع

 (.316، ص0535، 6الي، جتعبخ عغ الجدع الدياسي لمسجتسع وعغ مؤسدات الحكع )الكي

وتحقيق الجولة  ،تدعى الدمصة الفمدصيشية لمػصػؿ إليوىي نطاـ سياسي  الجولة الفمدطيشية : -3
ت إزالة السدتػششاو  ،2305عاـ  ةكامل مغ األراضي السحتمندحاب اإلسخائيمي الاالؿ مغ خال

ودية مع األردف والديصخة الفمدصيشية عمى السعابخ الحج ة،الييػدية مغ األراضي الفمدصيشي
         .ومرخ، وعمى مػانئيا البحخية والجػية
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 الجراسات الدابقة 
 : مشيا ،الجراسات السحمية والعخبية أوًل 

الدياسة الخارجية األمخيكية وتجاعياتيا عمى : بعشهان (8102دراسة محسهد عيدى قاعهد ) -0
 .(8102- 8112 )عام األمن القهمي العخبي في الذخق األوسط من فتخة

األمغ  إلىوأثخىا  ، الدياسة األمخيكية في مشصقة الذخؽ األوسط التعخؼ إلىىجفت الجراسة 
محػريغ أساسييغ كسجخل  ىدت ىحه الجراسة عمورك   (6102-6114)القػمي العخبي خالؿ فتخة 
 :ساوى، األمغ القػمي العخبي ىجور األمخيكي في الذخؽ األوسط عمأساسي لسعخفة تجاعيات ال

رصج مجسػعة مغ الستغيخات  ىإضافة إل ،"واالقترادية والعدكخية واألمشية التجاعيات الدياسية"
ا مس ؛األمغ القػمي العخبي ىتي أثخت بذكل مباشخ عمالسحمية واإلقميسية والتجخالت الخارجية ال

في مشصقة  ث الجاريةاستخجاـ شخؽ وأساليب ججيجة لمتعامل مع األحجا ىإلدفع الػاليات الستحجة 
 .الذخؽ األوسط

 :وىي كاآلتي،عجد من الشتائج  ى وخمرت ىحه الجراسة إل

 تيجية في الذخؽ حافطت الدياسة األمخيكية في عيج الخئيذ أوباما عمى مرالحيا االستخا
ستخجاميا السجاؿ العدكخي، ورسخت غع عجـ ارتباشيا بالسشصقة ر وعدزت مغ ااألوسط، 

  .سيمبجأ الجبمػماسية والحل الدم
  ،أخزعت الػاليات  كساعسمت عمى تكثيف تػاججىا االقترادي والعدكخي في السشصقة

 .مخيكية عجد مغ الجوؿ العخبية تحت مطمتيا العدكخيةاألالستحجة 
  ،جخمت الحالة الفمدصيشية في حالة مغ األزمات فلعبت عمى وتخ االنقداـ الفمدصيشي

وفخضت أجشجة  ،عمى قصاع غدة وضوعدزت مغ الحرار السفخ  ،الدياسة واالقترادية
 خاصة عمى الحكػمة الفمدصيشية. 

  ومن تهصيات الجراسة:

   تعديد األمغ القػمي العخبي في مػاجية الدياسات األمخيكية في السشصقة، وعمى التجاوؿ
 .الدمسي لمدمصة والحفاا عمى مقجرات األمة
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 يغ قػة عخبية مػحجةوتكػ  ،خبيةوتعديد السرالح التجارية بيغ الجوؿ الع ،تفعيل دور الذباب 
 ستقخار في السشصقة، وتخسيخ مبجأ الجيسقخاشية ونبح الحدبية والصائفية. االتحافظ عمى 

العالقات األمخيكية اإلسخائيمية وأثخىا عمى القزية  :( بعشهان8104دراسة أمل سميم الهزيخ ) -8
 .(8112 -8111الفمدطيشية )

 اإلسخائيمية وأثخىا عمى القزية الفمدصيشية مغ عاـتشاولت الجراسة العالقات األمخيكية  
ور المػبي ود ،التصػر في العالقات األمخيكية اإلسخائيمية إلىمغ خالؿ التعخؼ ،(6114 - 6111)

تجاعيات العالقات األمخيكية اإلسخائيمية عمى مدتقبل القزية  كسا تشاولت ،الرييػني في ذلظ
 بغ.االصيشية في فتخة حكع الخئيذ بػش الفمد

 وخمرت ىحه الجراسة إلى الشتائج التالية: 

   الذخؽ فالعالقات الدياسية األمخيكية اإلسخائيمية تختكد عمى السرالح الستبادلة بيشيسا،  أف
مغ األمغ  ا"إسخائيل" جدءً  يعتبخ أمغ   ،لمػاليات الستحجة ًيااتيجياستخ  امكانً  يعتبخ   األوسط  

  .القػمي األمخيكي في السشصقة
 يؤثخ في مؤسدات الخأي العاـ وأجيدة صشع القخار  المػبي الرييػني استصاع أف   ف  أ

تفػقيا العدكخي  ىغ وراء دعسيا إلسخائيل الحفاا عمتيجؼ الػاليات الستحجة مو األمخيكية، 
 .وقػتيا في السشصقة

  تجاىل كبيخ اتجاه القزية الفمدصيشية مغ قبل الػاليات الستحجة األمخيكية وانحياز يػجج
 كامل إلسخائيل.

 من أبخز تهصيات الجراسة:و 

 وإنجاز ممف السرالحة الػششية. ،إنياء حالة االنقداـ الفمدصيشي 
 جؼ كذف وفزح مسارسات وبي ،محاولة االستفادة مغ اإلعالـ العخبي بذكل أفزل

 حتالؿ اإلسخائيمي بحق الذعب الفمدصيشي.اال
 خبية السػجػدة في الخارج لمتأثيخ في إيجاد لػبي فمدصيشي عخبي إسالمي مغ الجاليات الع

 ر في الػاليات الستحجة .الخأي العاـ األمخيكي ومؤسدات صشع القخا
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: السهقف األمخيكي من إقامة الجولة الفمدطيشية بعشهان (8104دراسة أحسج جسيل أسسخ ) -2
  8108-0992من كميشتهن إلى أوباما 

عيج  ىذ كميشتػف إلمغ عيج إدارة الخئيدراسة مػقف اإلدارات األمخيكية  ىالجراسة إلىجفت 
الجور األمخيكي في تدػية الرخاع  ىإمكانية التعػيل عم ىاستذخاؼ مج ىإلو  ،الخئيذ أوباما

وىي  ،الجراسة مجسػعة مغ الشتائج والتػصيات التي تع التػصل إلييا متوقج   ،الفمدصيشي اإلسخائيمي
 عمي الشحػ التالي : 

   في الرخاع ا ندييً  اتكػف وسيصً  إلدارة األمخيكية ال يسكغ أف  ا أثبتت معصيات البحث أف
 الفمدصيشي اإلسخائيمي.

 لمذظ إلي إسخائيل دولة االحتالؿ، وبقيت تقجـ  اًل مجا ازات الػاليات الستحجة بسا ال يجع  إنح
ذلظ يتػافق مع مرالحيا  الصخؼ األقػى في السشصقة، مع أف   ىأشكاؿ الجعع لتبق جسيعليا 

 تيجية والحيػية في السشصقة العخبية واإلسالمية بذكل عاـ .االستخا
  ضج تصمعات الذعب الفمدصيشي في تقخيخ مريخه حق الشقس استخجمت الػاليات الستحجة 

حق األمع في تقخيخ  ىجت عمالسفاىيع والقيع والسػاثيق التي أك   جسيعضاربة عخض الحائط 
عزػية الجولة في  ىحرػؿ فمدصيغ عمقػؼ بكل قػة لسشع مريخىا، وتسثل آخخىا في الػ 

 األمع الستحجة . 
 ـ يزعف السػقف الفمدصيشي سػاء نقدااالف ؛لسرالحة الػششية الفمدصيشيةالدعي نحػ ا

ذلظ يقػي العسل الدياسي  السدتػي الجولي ، كسا أف   ىالجاخمي أـ عم ى السدتػ  ىعم
  .نفخادي الفرائمياالاتي الفمدصيشي في مقابل العسل السؤسد

 إدارة أوباما وعسمية الدالم الفمدطيشية اإلسخائيمية:بعشهان (8108دراسة فخيج بمعيج ) -4
( 8112 -8108). 

مغ  ،تأثيخ إدارة أوباما عمى عسمية الدالـ الفمدصيشية اإلسخائيمية د مػضػع الجراسة حػؿرك  
أوباما وعسمية خالؿ وجػد عالقات تفاعمية بيغ صشاعة القخار الدياسي األمخيكي في عيج الخئيذ 

الخبط  وتع    ،ةعمى حج اًل ميل ىحيغ الستغيخيغ ك  تح ىوىجؼ الباحث إل ،الدالـ الفمدصيشية اإلسخائيمية
بيشيسا مغ خالؿ تأثيخ إدارة أوباما عمى عسمية الدالـ كشسػذج تحميمي لمجور األمخيكي في حل 

 الشتائج التالية:  ىتهصل الباحث إلوفي ختاـ الجراسة  ،الرخاع الفمدصيشي اإلسخائيمي
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 عجد الخئيذ أوباما عغ التحخؾ نحػ التحػيل الجحري في التفكيخ االستخاتيجي األمخيكي ، 
 والتخاجع التكتيكي نتيجة االضصخاب والتعثخ الدياسي.

 وذلظ  ،سا لخؤية الجولة ومؤسداتياشخز الخئيذ إن   ىالقخار الدياسي األمخيكي ال يدتشج إل
والتي تزسغ مرالح  ،العامة السختكدة عمى الفكخ الخأسسالي خجمة لمدياسات األمخيكية

 الستشفحة والذخكات الشفصية والمػبي الرييػني.  ى القػ 
 .عجدت إدارة الخئيذ أوباما عغ فخض حمػؿ عسمية لمقزية الفمدصيشية 
   يعسل عمى صياغة تػافقات متػازنة بيغ الصخفيغ  اندييً  ايا ليدت وسيصً تأكيج إدارة أوباما أن

  .إلسخائيمي والفمدصيشيا
 بيحا الجعع  ىوالتي ال تحط ،استسخار إدارة أوباما في الجعع االستثشائي األمخيكي إلسخائيل

 مغ دوؿ العالع.  ى أي دولة أخخ 
  :: الجراسات األجشبيةاثانيً 

:حل الجولة ثشائية القهمية )حل الجولتين: الرخاع بعشهان (8101ىيخبت كميسان)دراسة   -0
لفمدطيشي(، لجشة الجراسات بهسطن لمدالم األوسط، بهسطن ،الهليات الستحجة اإلسخائيمي ا

 األمخيكية.

قجمت ىحه الجراسة معػقات فخص حل الجولتيغ بيغ اإلسخائيمي والفمدصيشي ،وعخضت فكخة الجولة    
لًبا مغ ثشائية القػمية التي يعتخض عمى إقامتيا اإلسخائيميػف أكثخ مغ الفمدصيشييغ، وتجج تأييًجا غا
الفمدصيشييغ في السشفى، ويخفس تمظ الفكخة الييػد حيث إف فييا تخمًيا عغ جػىخ السذخوع 

 الرييػني السسثل بإقامة وشغ قػمي لمييػد في فمدصيغ.

وتحجثت الجراسة عغ دور لقػى الخارجية لمعب دور السذجع والػسيط مثل الػاليات الستحجة، في 
 صيشي بججوى الحل التاريخي إلنياء الرخاع.إقشاع الصخفيغ اإلسخائيمي والفمد

المهبي اإلسخائيمي الدياسة الخارجية بعشهان: "(8112وولت، ستيفن، وجهنسيخشايسخ)دراسة   -8
 األمخيكية، تخجسة أنطهن باسيل.

عخضت ىحه الجراسة كيفية التعامل مع الػاليات الستحجة في تقجيع مرالحيا في مشصقة الذخؽ 
ولػيات في تمظ السرالح، وتزع أيزًا الشفػذ القػي الحي يتستع في الػبي األوسط، وذلظ بحدب األ
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اإلسخائيمي، والسكانة التي تػصل إلييا ىحا المػبي لجى صانعي القخار األمخيكي، وجعل األمخيكييغ 
 وعيخ األمخيكييغ التفكيخ بحلظ الشفػد.

ػاليات الستحجة الذخؽ أوسصية، كسا سمط الزػء عمى التأثيخ الكبيخ لمػبي اإلسخائيمي في سياسة ال
باإلضافة إلى السذخوع الرييػني وضخوؼ نذأتو مخوًرا باأليجولػجية الرييػنية ومذاريع التقديع، 
والحجيث عغ صخاع أكثخ مغ خسديغ عاًما بيغ القػميتيغ الفمدصيشية واإلسخائيمية والتجخل العخبي 

ة بعج قخار التقديع عمى مجار اإلدارات في فمدصيغ، والسداعي التي قامت بيا الػاليات الستحج
 ارة الرخاع الفمدصيشي اإلسخائيمي.األمخيكية الستعاقبة، ودورىا في إد

بعشهان : أوىام الذخق األوسط ، تخجسة شيخين فيسي ، مكتبة  ،دراسة ناعهم تذهمدكي -0
  .8114الذخوق الجولية ، القاىخة 

الـ في الذخؽ مكانات الد  وإ ،مخيكية العالسيةستخاتيجية األعسمية الدالـ في اإل تشاوؿ الكاتب
والدياسة  ،، والػاليات الستحجة ما بيغ إسخائيل وفمدصيغ 6111نتفاضة األقرى عاـ ااألوسط و 

الشتائج  ىل الباحث إل، وقج تػص   6110الخارجية األمخيكية بعج أحجاث الحادي عذخ مغ سبتسبخ
 :التالية

   ىي فخض ىيسشة  ،خؽ األوسط أو دوؿ العالع الثالثستخاتيجية األمخيكية في الذاإل أف
 .خائيمياإلس وىي استخاتيجية اتبعتيا في أحجاث الرخاع العخبي، وسيصخة

   عسميات الدالـ التي رعتيا الػاليات الستحجة األمخيكية مع الجوؿ العخبية كانت لرالح  أف
 . سخائيميةاإلإسخائيل ولخجمة السرالح 

   نت مجحفة وضالسة بحق مع مشطسة التحخيخ الفمدصيشية كا تفاقيات السبخمةاال إف
 .الفمدصيشييغ

سخائيمي اإلىيخبخت كيمسان، حل الجولة ثشائية القهمية: حل الجولتين: الرخاع دراسة   -8
 .8101 عام الفمدطيشي

استعخض الكاتب في دراستو معػقات فخص حل الجولتيغ بيغ "اإلسخائيمييغ" والفمدصيشييغ 
مشطػر الجولة الفمدصيشية مغ وجية نطخ بشياميغ نتشياىػ رئيذ وزراء االحتالؿ  عمى اعتبار أف  

سخائيمي ال يتصابق بل ويبتعج عغ مشطػر الجولة الفمدصيشية التي تتصمع القيادة الفمدصيشية اإل
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سخائيمية، وكحلظ حجود اإللحجود الجولة وشكميا مغ وجية الشطخ  تحقيقيا، حيث يقجـ الكاتب تفرياًل ل
 كل الجولة التي يدعى إلييا الفمدصيشيػف.وش

سخائيميػف أكثخ مغ اإلعخض الكاتب فكخة الجولة ثشائية القػمية، التي يعتخض عمى إقامتيا 
 حيث إف   ،مغ الفمدصيشييغ في السشفى، ويخفس تمظ الفكخة الييػد اوتجج التأييج غالبً  ،الفمدصيشييغ
 سثل بإقامة وشغ لمييػد بحدب الكاتب.عغ جػىخ السذخوع الرييػني الست افييا تخميً 

 0523حجود عاـ  إلىية نطخه بخرػص العػدة ثع تحجث الكاتب عغ الحل مغ وج
 ئيغ الفمدصيشييغ، وتحجث الكاتب عغيجاد حل عادؿ لقزية الالجإوكحلظ  ،وسيادة األماكغ السقجسة

األمخيكية في إقشاع الصخفيغ  عب دور السذجع والػسيط مثل الػاليات الستحجةم  ػى الخارجية ل  دور الق  
 بججوى الحل التاريخي إلنياء الرخاع.

 ت الجراسة عمي التهصيات التالية:احته 

  الدعي نحػ السرالحة الػششية ، فاالنقداـ يزعف السػقف الفمدصيشي سػاء عمي السدتػي
 الجاخمي أـ عمي السدتػي الجولي .

 حق مذخوع كفمتيا الذخائع والقػانيغ  التأكيج عمي أف السقاومة بكافة أشكاليا ضج السحتل
 الجولية . 

  إف أفزل وسيمة لمترجي لمتعشت اإلسخائيمي ىػ التأكيج عمي الثػابت الفمدصيشية غيخ قابمة
 لمترخؼ والتي ىي محل إجساع وششي .

  استغالؿ الػجػد الفمدصيشي في األمع الستحجة والتكثيف عمي حسالت تعخية إسخائيل
 الفمدصيشي . العجوانية بحق الذعب

 :تعقيب عمى الجراسات الدابقة

استصاع الباحث مغ حيث ، مغ نػعيا في جامعات غدة ىاألولتعتبخ ىحه الجراسة ىي 
ػصفي يحجد السشيج العمسي السدتخجـ في دراستو وىػ السشيج ال خالؿ تشاولو  لمجراسات الدابقة أف  

سة وثخية كاف ليا األثخ الدابقة معمػمات قي  مت الجراسات ، وقج  والسشيج الػصفي التحميمي ،التاريخي
  .البالغ في جػانب الجراسة



53 
 

ستصاع الباحث الػقػؼ عمى الشقاط السيسة اشالعو عمى الجراسات الدابقة اومغ خالؿ 
 والتخكيد عمييا في الجراسة.

 ف  إحيث  ،الباحث بإعجادىا قاـ ختالؼ بيغ الجراسات الدابقة والجراسة التياوىشاؾ  
، في أوقات سابقة ات الدابقة تشاولت الدياسة الخارجية األمخيكية اتجاه القزية الفمدصيشيةالجراس

أما ىحه الجراسة تتشاوؿ الساضي  ،القزية الفمدصيشية ىتجرس نتائج وأثخ ىحه الدياسات عموكانت 
 سع البياناتواستخجمت الجراسات الدابقة السشيج الػصفي التحميمي في ج ،والحاضخ والسدتقبل
قارنة بيغ ستخجمت السشيج السقارف لمساوتػجج دراسات سابقة  ،نتائج محجدة ىوتحميميا والػصػؿ إل
لمكذف عغ أوجو التذابو واالختالؼ لمدياسات األمخيكية في عيج الخؤساء  افتختيغ مختمفتيغ زمشيً 

يشية في عيج ومدتقبل الجولة الفمدص ،الدابقيغ لمػاليات الستحجة لمدياسة األمخيكية في السشصقة
 الخئيذ تخامب.

مغ نػعيا التي تتشاوؿ الخؤية األمخيكية لمجولة الفمدصيشية في عيج  ىوتعج ىحه الجراسة األول
وتحجيج متغيخات ، خاد دراستوبإعجاد رؤية عامة عغ السػضػع الس   حيث قست   ،الخئيذ دونالج تخامب

 .يج الفجػة البحثيةوقست بتحج، اغة السذكمة والجراسة وتداؤالتياوصي ،الجراسة
 الفجهة البحثية                                        

 الجراسة الحالية الفجهة البحثية الجراسة الدابقة
تشاولػػػت التصػػػػر التػػػاريخي 
لػػػػجور الدياسػػػػة األمخيكيػػػػة 
حػػػػػػػػػػػػػػؿ إقامػػػػػػػػػػػػػة الجولػػػػػػػػػػػػػة 

ودور  ،الفمدػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػصيشية
الدياسػػػػػػػػػػػػػػػػػػة الخارجيػػػػػػػػػػػػػػػػػػػة 
األمخيكيػػة اتجػػاه العالقػػات 

 الفمدصيشية.
 

األمخيكية في عيج الخئيذ  ى لع تتشاوؿ الخؤ 
ى الخؤساء الدابقيغ، وأثخىا دونالج تخامب وحت  

ولع يتع استخجاـ ، عمى مدتقبل الجولة الفمدصيشية
السشيج االستذخافي لتحجيج مدتقبل الجولة 

حيث تذيج ىحه الفتخة قزايا كبيخة  ،الفمدصيشية
 ،ومتغيخات ميسة لع تكغ مػجػدة مغ قبل 

ىا قخار نقل الدفارة األمخيكية إلى مجيشة وأبخز 
  ،القجس

تشاولػػت الجراسػػة الحاليػػة الخؤيػػة  
األمخيكية لمجولػة الفمدػصيشية فػي 

مػػػغ  ،دونالػػج تخامػػب عيػػجالخئيذ
خػػػػػػػػػخ آومػػػػػػػػػغ جانػػػػػػػػػب  ،جانػػػػػػػػػب

استذػػػخاؼ السدػػػتقبل فػػػي الخؤيػػػة 
األمخيكيػػػة وأثخىػػػا عمػػػى مدػػػتقبل 

 الجولة الفمدصيشية. 
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 انفصم انثانً
 سٍاق انتارخيً نفكرةان

 اندونت انفهسطٍنٍت
   

 الدياق التاريخي السعاصخ لمجولة الفمدطيشية: السبحث األول 
  :تجاه الجولة الفمدطيشيةاالتطهر التاريخي لمسهقف األمخيكي  السبحث الثاني 
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 املبحث األول
 انسٍاق انتارخيً املعاصر نهدونت انفهسطٍنٍت

 تسييج:
مغ والية الذاـ التابعة لمجولة العثسانية ، ولكغ مع التغيخات  اجدءً  فمدصيغ تذكل   كانت

،  سانية في نياية القخف التاسع عذختحالفات أوروبية كبخى في ضل ضعف الجولة العث ووجػدالجولية 
العثسانية ، التي انعكدت عمى  الجوؿ  أدت إلى تسديق أواصخ الجولةوبخوز أزمات داخمية وخارجية 

 في دوامة تقديسات وحجود ججيجة.  مية ودخمتالعخبية واإلسال

قة في ضسانات السعاىجات غار في ضل ىيسشة الجوؿ االستعسارية وضمت القزية الفمدصيشية 
بالخغع مغ تصػر السقاومة الفمدصيشية بذقييا الذعبي  ،حقق دولة مدتقمة في فمدصيغتفمع تالجولية 

وتذتت  أكثخ مغ  وتيجيخ،  االستيصافع  نتيجة بال سيادة  وبال معالعمى إثخىا أصبحت فوالسدمح، 
 يذيج مثميا التاريخ.  الجئيغ برػرة قدخية لع كنرف شعبيا ليدجمػا 

والػاقع الفمدصيشي  مشح أواخخ جحور الجولة الفمدصيشية ، الباحث  يشاقروفي ىحا السبحث 
 ومغ ثع التعقيب. صخ،قخاءة في الػضع الفمدصيشي السعا ى وقتشا الحالي، والقخف التاسع عذخ حت  

 :امهقع فمدطين جغخافيً  
خصي  وبيغ ،33، 01و65، 31تقع فمدصيغ في الغخب مغ قارة أسيا بيغ خصي عخض

فخيقيا وأوروبا أسيا و آوتتػسط مفارؽ الصخؽ بيغ  ،شخقي خط غخيشتر 31ر1و 31ر 01شػؿ
ػسط ومغ الذخؽ ، ويحجىا مغ الغخب البحخ األبيس الستالستػسط  وترل ما بيغ البحخ األبيس

 ومغ الذساؿ لبشاف وسػريا ومغ الجشػب مرخ وخميج العقبة،  وتبمغ مداحتيا سػريا واألردف،
 (.03: 0551) الكيالي، امخبعً  اكيمػ متخً  (63115 )

جي الحي تصسح أي دولة سيادية يستخاتفمدصيغ  يمسذ تسيدىا اإلوالشاضخ إلى مػقع وحجود  
ستعسارية متتابعة عمى مجار التاريخ، باإلضافة اجعل ليا مصامع  ريب فيو، وىحا مايكػف ليا ن أف  

 التي جسعت أكبخ ديانات في العالع.إلى السكانة الجيشية 
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 ىوفي ىحا السبحث سشمقي الزػء عمى الػاقع الفمدصيشي  مشح أواخخ القخف التاسع عذخ حت  
 .6104 عاـ

 فمدطين في أواخخ القخن التاسع عذخ 
نحاؾ آوكاف يصمق عمييا  ،العثسانية مغ الجولة اجدءً  ه السخحمة تذكلفي ىح فمدصيغكانت  

 .عغ مػقعيا الجغخافي ووضعيا اإلداري  اسػريا الجشػبية تعبيخً 

، وكانت فمدصيغ مغ الشاحية اإلدارية تذتسل عمى سشجق) مترخفية ( القجس السدتقل
تشطيع والية ػالية بيخوت بعج إعادة  لحقا بأ   لى أف  إوعمى سشجقي عكا ونابمذ التابعيغ لػالية الذاـ 

 ( .33: 0551) الكيالي ، 0443الذاـ عاـ 

بتعجيل قانػف ممكية األرض، سامحيغ بحلظ تسخيخ  0415قاـ الحكاـ العثسانيػف عاـ 
(، مسا أدى إلى تفاقع التجاوزات 13:  6100صفقات شخاء الييػد الغخبييغ لألراضي ) قسيرة ،

استغالؿ قػانيغ الجولة العثسانية لألراضي ، وتسمظ مداحات كبيخة مغ والسشاورات الرييػنية في 
 األراضي لبشاء مدتعسخاتيع الخاصة بيع عمييا.

ؿ إلقشاع الدمصاف عبج الحسيج عغ ؤسذ الحخكة الرييػنية ثيػدور ىختد ورغع محاوالت م
أىجافو  ع تحقيقوعخوضو الدخية السختمفة لع يدتص، شخيق صجيقو )نيػلشدكي( بيع فمدصيغ لمييػد 

بدبب وقػؼ الدمصاف عقبة في وجو السذاريع الييػدية شيمة سشػات  ؛التي شالسا سعى لتحقيقيا
 (.34: 0552في فمدصيغ ) صالح،  حكسو، لسعخفتو في حقيقة األشساع الييػدية

ويعج سشجق القجس الحي شسل معطع أجداء فمدصيغ وأكثخ مغ ثالثة أرباع سكانيا،  ؛ىحا
لػزيخ الجاخمية العثسانية  اقخية ، تابعً  ( 364 )لف ندسة  متزسشةأ (311)خ مغ إلى نحػ أكث

التاريخية والدياحية ، أما سشجق و  ،نطخًا ألىسية بيت السقجس الجيشية؛ بالسدتقل ي  س  ولحا س   -مباشخة
بيشسا ضع سشجق لف ندسة ، أ (33)جر عجد سكانو بحػالي وق   ،قخية (666) عكا فقج كاف يزع

 .(33: 0551) الكيالي ،لف ندسة أ (15)وقجر عجد سكانو بحػالي  ،قخية (606)نابمذ

في مقاومة التيجيجات الرييػنية ،   اميسً  ادورً تاب وغيخىع مغ ك   فقج لعب الفمدصيشيػف 
ر مغ خصػرة السذخوع الرييػني في فمدصيغ في كتابو )استيقاا أمثاؿ نجيب عازوري  الحي حح  
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(،  إلى جانب العجد الكبيخ الحيغ Virilio،0553 :64"  )0511عاـ  األمة العخبية( الحي نذخ
تحجثػا  بذجاعة وصخاحة عغ الخصخ الرييػني مثل السقجسي  بشجلي الجػزي، الحي تع إبعاده مغ 

لكذفو السخاشخ الرييػنية ومخاشخ االنقدامات الرغيخة في السجتسع  ؛بخيصانيا إلى فخندا
 (.Pape،6111 :611) الفمدصيشي

 االحتالؿلخصػرة  اعب فمدصيغ كاف مجركً ش يالحظ مغ خالؿ قخاءة ما سبق أف  و 
ال ا ولكغ في شبيعة الحاؿ بقيت جدءً  ،بل الستاحةالد   بجسيعوكاف  يحاربيا ويعتخضيا ، الرييػني

 يتجدأ  مغ الحكػمة العثسانية  صاحبة القخارات الخسسية والسدؤولية.

 (0942 -0902)ميحتالل البخيطاني بين عاال مقاومة
،  0503عاشت فمدصيغ في ىحه السخحمة مؤامخة رىيبة مع صجور ترخيح بمفػر عاـ 

حيث حخصت فيو بخيصانيا بكل ما تسمظ عمى تحػيل فمدصيغ إلى وشغ قػمي لمييػد، وتذجيع 
يقت عمييع الدبل والعير اليجخة الييػدية ، فحخمت أىل فمدصيغ مغ حقػقيع الدياسية ، وض  

  (.011:0552) صالح، قدامات العائميةاالنعت الفداد ، وعسمت عمى تحقيق ج  شوالخزؽ، و 

وضيخت بػادر السقاومة الفمدصيشية لمسذخوع الرييػني مع إنذاء جسعية  )الفجائية( في 
نت ليا فخوع  في يافا والقجس وغدة ونابمذ وشػلكـخ والخممة والخميل، ػ  ، إذ ك  0505 عاـ أوائل
ًة دمحم الجباغ ثع محسػد عديد الجشجي، ونذصت الجسعية في تجشيج األعزاء مغ ى زعامتيا بجايوتػل  

مػا عشاصخ القبس عمى الكثيخ مغ عشاصخىا الحيغ شك   و تع  رجاؿ الذخشة الفمدصيشية، رغع أن  
نتفاضات السعارضة االوقج جخت العجيج مغ السطاىخات و (، 663: 0546تحخيس ميسة ) خمة،

  ومشيا:،  حتالؿ البخيصانيلال

 (:0981)نتفاضة مهسم الشبي مهسى إ -

بخيل لعاـ أ 1نصمقت شخارتيا األولى بتاريخ ااالنتفاضات الذعبية في فمدصيغ،  أولى عج  ت  
، بيشسا كانت وفػد القخى السحتذجة في القجس لمسذاركة في ىحا السػسع الجيشي الدشػي، 0561

والحاج أميغ  ،ػسى كاضع الحديشيم :مشيع ،وخصب في ىحه الحذػد عجد مغ رجاالت فمدصيغ
 و مغ الػاضح أف  إال أن   اعفػيً  يخ؛ وبثت انفعااًل الجساى وعارؼ العارؼ، فأليبػا حساس ،الحديشي
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مغ القيادات الػششية والجسعيات والسشطسات التي يقػدونيا قامت بجور تحخيزي، وندقت  اعجدً 
يشة الخميل، وتػسعت لتذسل مجيشة ما أدى إلى مياجستيع لمييػد في مج ،اليجسات بذكل مشطع
 عذخ ىخسدة ييػد وجخح مئتاف وإحج (، التي أدت إلى مقتل311: 6112القجس) أبػ عامخ، 

 (.14: 6106آخخيغ )صالح، آخخيغ ومقتل أربعة عخب وجخح أربع وعذخوف 

 (:0980)ثهرة يافا -

ساؿ في أوؿ عشجما اعتجت مجسػعة مغ الييػد السحتفميغ بعيج الع االنتفاضةوقعت شخارة 
وحجث إشالؽ نار عمى السارة عمى الفمدصيشييغ القاششيغ في حي السشذية بسجيشة يافا،  0560مايػ 

ضخابات فذسمت بقية أحياء يافا االوامتجت  ،، ودار القتاؿ بيغ الصخفيغ(063: 0551)حدػنة،
، وامتجت إلى السدتعسخات الييػدية السحيصة، واستسخت الثػرة مجة  أسبػعيغ وكادت ومشصقة شػلكـخ

 :نت(.6116) الجباغ، لػال تجخل الجير البخيصانيا تقزي عمى آماؿ الرييػنية نيائيً 

   (:0989)ثهرة البخاق  -

الحائط الغخبي لمسدجج األقرى ويدسيو الييػد حائط السبكى، وكاف السدمسػف يدسحػف  ىػ
: 6112بػ عامخ، ) ألمييػد بديارة السكاف الحي ىػ وقف إسالمي مغ باب التدامح الجيشي

وتحػيل السكاف ، ألمخ الػاقعل ىحا أوؿ ترعيج خصيخ عشجما حاوؿ الييػد تغييخ اوشك   (321
ؽ سبتسبخ )لجشة الجفاع( عغ البخا 31ما يذبو الكشيذ الييػدي، فأسذ السدمسػف في  ىال

، حزختو وفػد مغ 0564في األوؿ مغ نػفسبخ  اإسالميً  اوعقجوا في القجس مؤتسخً  ،الذخيف
األردف والعخاؽ ولبشاف وسػريا واليشج، وقخر السؤتسخ تذكيل جسعية حخاسة السدجج األقرى 

وإثخ رفس الييػد القخار البخيصاني إزالة (، 310:  0544)الكيالي، واألماكغ اإلسالمية السقجسة
باألحياء  مخوًرابتطاىخات اتجيت إلى الحائط  الحاجد الحي وضع في الداحة، وخخوجيع

نذيجىع الػششي )ىاتكفا(  وشتسيع  عمع الرييػني عمى الججار، وإنذادىعرافعيغ ال اإلسالمية
وفػر وصػؿ األخبار إلى الفمدصيشييغ تحػؿ غزبيع إلى  (،10: 6100)قسيرة، الخسػؿ ملسو هيلع هللا ىلص

أغدصذ  63نفجار الكبيخ يـػ الجسعة في االى حرل حت االشتباكات تتػالى حت  اشتباكات، وأخ
: 0551)ارشيجات، بثػرة البخاؽ، ووقفت الدمصات البخيصانية إلى جانب الييػد ؼخ لحي ع  ا 0565

وأسفخت ىحه الثػرة عغ سقػط القتمى والجخحى والذيجاء الفمدصيشييغ، وعمى إثخ ذلظ قاـ   (،023
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، أشمق عمييا اسع لجشة البخاؽ التي أوصت فييا عمى (لجشة تحقيق)وزيخ السدتعسخات بتذكيل 
 (.023: 6116ضع حائط البخاؽ عمى ما كاف عميو )الجباغ،إبقاء و 

، ولػػػع تأبػػػو بالييئػػػات الػششيػػػة اخيصانيػػػة عمػػػى قػػػخار المجشػػػة مغػػػايخً ولكػػػغ كػػػاف رد الحكػمػػػة الب
 0531 فػػي عػػاـالفمدػصيشية، ووسػػاشة الدعامػػات العخبيػة وأصػػخت عمػػى تشفيػح ثالثػػة أحكػػاـ باإلعػجاـ، 

، وفػػػػػػػػػػػػػؤاد حجػػػػػػػػػػػػػازي ىػػػػػػػػػػػػػع: عصػػػػػػػػػػػػػا الديػػػػػػػػػػػػػخ،   ،عمػػػػػػػػػػػػػى ثالثػػػػػػػػػػػػػة مػػػػػػػػػػػػػغ الثػػػػػػػػػػػػػػار  .دمحم جسجػػػػػػػػػػػػػـػ
   (.313: 6112) أبػ عامخ، 

 (:0921-0989 )ثهرة الكف األخزخ: -

كد بعج ثػرة البخاؽ، وقج تخ  اولى السجسػعات الثػرية ضيػرً كانت الكف األخزخ ىي أ  
مغ الثػار الحيغ  ( رجاًل 63اء صفج وعكا، وبجأت بػ )في قز انذاشيا في شساؿ فمدصيغ وخرػًص 

بقيادة أحسج  اًل لى ثسانيغ رجإمغ الفمدصيشييغ ليرمػا  وف آخخ  لييعإرة البخاؽ، وانزع شاركػا في ثػ 
 (. 30: 6101)خخيذ،  شافر

القت  يا عسمت في مشصقة ريفيةوتسيدت ىحه السجسػعة بقجرتيا عمى الحخكة والسشاورة؛ ألن  
االفتقار إلى التشديق والتعاوف  ج أف  ي  يقجمػف إلييا السداعجات السختمفة، ب   وأخح الفالحػف  ًجاتأيي  افيي

بيغ السجسػعة والقيادة الدياسة الفمدصيشية مع اتباع السقاومة السدمحة واعتسادىا عمى مشاشق 
سا مشصقة نابمذ، ساعج سمصات االنتجاب عمى شغ عسميات عدكخية كثيفة ضج الكف أخخى، وال سي  

مغ أفخادىا  ( مشاضاًل 02اعتقاؿ )، و 0531سا خالؿ الذيخيغ األوليغ مغ عاـ األخزخ، ال سي  
أدى إلى تػقف السجسػعة عغ العسل برػرة مؤقتة لتعيج تشطيع صفػفيا، وعادت مسا؛ السؤسديغ

 :نت(.6102)السػسػعة الفمدصيشة،  0531عاـإلى نذاشيا برػرة محجودة في ربيع 

 (:0929- 0922 )الثهرة الفمدطيشية الكبخى  -

مدصيغ العخبي ومشع تحػيميا، أو أجداء مشيا، إلى جاءت ىحه الثػرة لمحفاا عمى شابع ف
ة، ونتيجة لحلظ، لحقت دولة ييػدية؛ مسا دفعيع لبحؿ جيػد مزشية وتقجيع تزحيات ضخس

 ، وبسجى لع يعيجوه مغ قبل في مخاحل صخاعاتيع السختمفةاوماديً  اأضخار كبيخة، بذخيً  بالريايشة

يػدي مكمف ببشاء ثالث مجارس في مجيشة رفس مقاوؿ ي 0532وفي فبخايخ  (،12: 0541)جخيذ،
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يافا مغ تذغيل عامل عخبي واحج؛ مسا أدى بالفمدصيشييغ إلى تأليف مجسػعة مغ العساؿ لتصػيق 
وكانت ىحه الذخارة األولى  ،مػقع إحجى السجارس ومشع العساؿ الييػد مغ الػصػؿ إلى عسميع

ا ييػدي وجخح اثشاف بجخوح خصيخة عمى ( حادثة ق ت ل فييبخيلأ 01بيا بعج ذلظ في )لمثػرة، أعق
الصخيق العاـ بيغ نابمذ وشػلكـخ مغ قبل الجساعات السدمحة العخبية، في الميمة الثالثة ق تل 

لسقتل الييػدي، وعشج تذييع جشازة الييػدي حجث  انتقامً اصيشياف  حيث اعتبخه الفمدصيشيػف فمد
ال الجانبيغ وأصيب عجد مغ ك   ،وتل أبيباصصجاـ مع الفمدصيشيغ العخب عشج حجود مجيشة يافا 

 (.10: 0551)البشا، بجخوح

نتيجة ليحه الحػادث أعمغ مشع التجػاؿ في مجيشة يافا وتل أبيب، كسا أعمشت حالة الصػارئ 
( ونتيجة االشتباكات أصيب العذخات مغ الفمدصيشييغ بخيلأ 05جسيع أنحاء فمدصيغ، وفي )في 

 ا؛دصيشي في جسيع أنحاء البالد عشيفً مشازليع، وكاف رد الفعل الفمالعخب بجخوح وأحخقت العجيج مغ 
انجلعت حخب العرابات ثع  ،القداـ وقتل ثالثة ييػد عدالجيغ فقج ضيخ فخحاف الدعجي أحج أعػاف

، وتع  تذكيل لجشة قػمية عخبية في نابمذ حيث قخر إعالف حتالؿ والبخيصانييغاالضج سمصات 
 الب السقجمة إلييا في أكتػبخى يتع مػافقة الحكػمة عمى السصميا حت  اإلضخاب العاـ في البالد ك

نيداف( تع  تذكيل لجاف قػمية مساثمة في كل مغ حيفا ويافا وغدة بقيادة  60في )و الساضي، 
االستقاللييغ والذباب السشاضميغ، واجتسع )واكيػب( السشجوب الدامي مع عجد مغ زعساء األحداب 

زيخ السدتعسخات في الخابع مغ وتذكيل وفج لسقابمة و  ،ع لػقف اإلضخابوشالبيع باستخجاـ نفػذى
 ،وإعادة الشطاـ ،، وجاء رد الدعساء الفمدصيشييغ بخغبتيع األكيجة بالتعاوف  (10: 0551) البشا، مايػ

 وشالبػا بػقف اليجخة عمى الفػر.

جة الثػرة شعب فمدصيغ في ىحه الفتخة بجػ عريب تبع خخوجيع في حالة إنياؾ نتي مخ  
، كسا شيجت نسػ 0511ية الثانية، التي انتيت سشة الكبخى، ودخػؿ العالع في مخحمة الحخب العالس
وصمتيع إلى نكبة ، التي أ (015: 0552) صالح ،  الشفػذ الييػدي العالسي واتداع السؤامخة الجولية

 .0514فمدصيغ عاـ 
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 (:0922-0942فمدطين من )
 خحت السقاومة الفمدصيشية أشكاالً ات ،الكياف اإلسخائيميياـ نتيجة لشكبة فمدصيغ وإعالف ق

ات عسميات اختخاؽ الحجود ، يشيج الشرف األوؿ مغ الخسديش ابديصة محجودة التأثيخ ، كس
، وفي غدة أنذأ لمكياف اإلسخائيمي واستخجاع مستمكات العائمة السذخدة أو لتػجيو ضخبات انتقامية

شبيعة عدكخية، قاـ بعجد محجود مغ العسميات في الشقب،  ذو اسخيً  االسدمسػف تشطيسً  اإلخػاف
واستفادوا مغ وجػد الزابط اإلخػاني في الجير السرخي عبج السشعع عبج الخؤوؼ، إثخ نجاح 

 .(6106:31ل ليع التجريب العدكخي ) صالح، الثػرة السرخية، فديً 

( تقخر تكميف أحسج 0521يخيشا03األوؿ في القاىخة في )عشجما انعقج مؤتسخ القسة العخبي و 
الذقيخي لالتراؿ بالجوؿ العخبية والذعب الفمدصيشي لمػصػؿ إلى القػاعج الدميسة لتشطيع الذعب 
الفمدصيشي، وتسكيشو مغ تحخيخ وششو ومريخه، فقاـ الذقيخي مدتفيًجا مغ الجعع السرخي، بتشفيح 

ي الفمدصيشي، والشطاـ األساسي جػالت في مشاشق التجسعات الفمدصيشية، واعتساد السيثاؽ الػشش
( 166(، بحزػر)0521مايػ64ؤتسخ فمدصيغ بالقجس في )لسشطسة التحخيخ الفمدصيشية، وعقج م

مسثاًل لمفمدصيشييغ اعتبخوا أعزاء السجمذ الػششي األوؿ، وأعمغ خاللو عغ إنذاء مشطسة التحخيخ 
التحخيخ جؼ مغ إنذاء مشطسة وكاف الي (.005:6113)أبػ ستة،ليا، ارئيدً  ي أحسج شقيخ  وانتخاب

 ادة الحقػؽ الفمدصيشية السدمػبة.ثػابت القزية الفمدصيشية، وإع ىػ الجفاع عغ

انصمقت أوؿ العسميات العدكخية ضج الكياف اإلسخائيمي، وكانت ميستيا  0521وفي عاـ 
شية التشطيسات الفمدصي تمظ رأتفقج  ،تذكيل مجسػعات فجائية مغ مختمف التيارات الفمدصيشية

لفجائي لتجاوز اليأس الحي يدعى ب ج  مغ العسل ا و الالسقاومة السجنية ال تكفي، وأن   السدمحة أف  
بعج اليديسة العخبية في  وتخسخ ذلظ (،43: 0544)الجيػسي، لفخضو عمى الفمدصيشييغ،  االحتالؿ
ية الفمدصيش ( التي قادتيا السقاومة0524 مارس 60عخكة الكخامة في )كانت مثع ، و 0523حخب 

لمسقاومة ا معشػيً ا نرخً ت حققو كب جت الريايشة خدائخ فادحة ف بالتعاوف  مع الجير األردني
ي الفمدصيشية، فانجفع عذخات اآلالؼ مغ الفمدصيشييغ لمتصػع لمقتاؿ، وقج تصػر العسل الفجائ

ولى مغ في األشيخ األ ا( عسمية شيخيً 635إلى ) 0523سشة  ا( عسمية شيخيً 00الفمدصيشي مغ )
 (.53: 0552) صالح ،  (0531)عاـ 
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( تصػػػػًرا كبيػػػًخا عمػػػى الدػػػاحة الجوليػػػة، 0525ومػػػع تقػػػجـ الجبمػماسػػػية الفمدػػػصيشية شػػػيج عػػػاـ )
ػػوأث ػػ دولػػة، وفػػي مقػػجمتيا  مػػغ مائػػةاؿ لرػػالح الذػػعب الفمدػػصيشي، فكدػػبت تأييػػج أكثػػخ خت بذػػكل فع 
االنحيػػػػػػاز فػػػػػػي القػػػػػػارات اآلسػػػػػػيػية،  الدػػػػػػػفيتي، ودوؿ السشطػمػػػػػػة االشػػػػػػتخاكية، ودوؿ عػػػػػػجـتحػػػػػػاد اال

فخيقيػػػة، واألمخيكيػػػة، وعػػػجد كبيػػػخ مػػػغ السؤسدػػػات الجوليػػػة، واألحػػػداب، واالتحػػػادات، واألواألوروبيػػػة، 
  والتجسعػػػػػػػػػػػات الذػػػػػػػػػػػعبية، والشقابيػػػػػػػػػػػة، والثقافيػػػػػػػػػػػة، واالجتساعيػػػػػػػػػػػة لرػػػػػػػػػػػالح القزػػػػػػػػػػػية الفمدػػػػػػػػػػػصيشية

 (.613:6113)أبػ عفيفة،

الدػاحة الجوليػة بعػج قػخار مجمػذ الجامعػة العخبيػة وضيخ العسل الجبمػماسي الفمدصيشي عمى 
 (، بإيفػػػػػػػػاد مبعػػػػػػػػػثيغ عػػػػػػػػغ مشطسػػػػػػػػة التحخيػػػػػػػػخ 0530فػػػػػػػػي دورتػػػػػػػػو السشعقػػػػػػػػجة فػػػػػػػػي سػػػػػػػػبتسبخ عػػػػػػػػاـ )

 لمعسػػػػػػػل فػػػػػػػػي السكاتػػػػػػػػب اإلعالميػػػػػػػة لمجامعػػػػػػػػة العخبيػػػػػػػػة فػػػػػػػي الػػػػػػػػجوؿ األجشبيػػػػػػػػة، حيػػػػػػػث تػػػػػػػػع إيفػػػػػػػػاد 
دػػخا، واليشػػج، والدػػشغاؿ، وأسػػبانيا، مسثمػػيغ فمدػػصيشييغ فػػي كشػػجا، والبخازيػػل، وبخيصانيػػا، وألسانيػػا، وسػي

 (.61:6113وفخندا، وإيصاليا )عبجهللا،

وقج شجد البخنامج الدياسػي لمسشطسػة عمػى إضػفاء صػفات ثػريػة عمػى الدػمصة الػششيػة التػي 
الػسػػائل وعمػػى رأسػػيا الكفػػاح بجسيػػع شصمػػق أنيػػا سػػتأتي تتػيًجػػا لمشزػػاؿ سػػتقاـ بعػػج التحخيػػخ، مػػغ م

سػػػتسخار فػػػي الشزػػػاؿ مػػػغ أجػػػل إقامػػػة الجولػػػة الفمدػػػصيشية الجيسقخاشيػػػة لالمختكػػػًدا السدػػػمح، وسػػػتكػف 
فرائل الثػػرة الفمدػصيشية فػي  السشرػص عمييا في قخارات السجالذ الػششية الدابقة، بالخغع مغ أف  

 ضػػػػػػػػل مػػػػػػػػػازيغ القػػػػػػػػػى القائسػػػػػػػػة )آنػػػػػػػػحاؾ( لػػػػػػػػع تكػػػػػػػػغ فػػػػػػػػي وضػػػػػػػػع يدػػػػػػػػسح ليػػػػػػػػا بتحخيػػػػػػػػخ األرض 
 (.661-663: 0534)خمف، 

تفاقيػػػة كامػػػب ديفيػػػج بػػػيغ اتػقيػػػع  (0535- 0534 )شػػػيج عػػػاـ 0533تػػػػبخ كأوبعػػػج حػػػخب 
ندػػحاب اإلسػػخائيمي مػػغ سػػيشاء، االعمػػى  الصخفػػافتفػػق فييػػا اانػػب اإلسػػخائيمي والجانػػب السرػػخي، الج

تخػػػز القزػػػية الفمدػػػصيشية  اوتتزػػػسغ فػػػي أجػػػداءه بشػػػػدً  ،اإلسػػػخائيمية –وتصبيػػػع العالقػػػات السرػػػخية 
ػػوت  ، مػػع  اتعاقػػجيً  امي، تػقػػع فييػػا دولػػة عخبيػػة اتفاًقػػاإلسػػخائي -اريخ الرػػخاع العخبػػيج أوؿ اتفاقيػػة فػػي تػػع 

 (.001: 6111)دويجار، إسخائيل
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وكاف رد مشطسة التحخيخ الفمدصيشية، رفزيا لشتائج اتفاقية كامب ديفيج فيسا يتعمق بالجدء 
القجس عغ  (، كسا استبعج مػضػع012: 6111وقصاع غدة  )بجر، الغخبية الحي يتشاوؿ: الزفة
 السباحثات السرخية. 

م ت  لباحث أف  ويخى ا اإلسخائيمي، ولكغ لع  االحتالؿمتالحقة مع  التفاقياتىحه االتفاقية أص 
بذخعية  االعتخاؼتحقق إنجازات تحكخ لرالح القزية الفمدصيشية، فكاف مغ مخخجات كامب ديفيج 

اضي وضست مختفعات الجػالف ب األر وسم االستيصافلتشازؿ عغ عخوبة فمدصيغ، فداد سخائيل، واإ
يا لع تحقق آماؿ ومصالب الفمدصيشييغ السذخوعة، بالخغع مغ الجيػد الجبمػماسية التي وأن  ،  والقجس

 التحجيات الجولية  كانت أكبخ مشيا بكثيخ. إال أف  ، بحلتيا  مشطسة التحخيخ

، 0546مبشاف عاـ اإلسخائيمي  ل االجتياححخيخ مغ بيخوت بعج وبعج خخوج مشطسة الت  
ثػرة وبجأت ال ،ى القيادات الفمدصيشية في الذتاتقت عمالستالحقة ضي   الدياسيةوالتصػرات 

عمى ، عادؿ لمقزية الفمدصيشية  حل   ىلمػصػؿ إل الـمع مبادرات الد   االفمدصيشية  تتعاشى إيجابيً 
بيا سيؤدي  السشطسةبػؿ د ق  مجخ  إف  بل صادقة وفاعمة، ىحه السبادرات ليدت  أف  الخغع مغ إيسانيا 

تحافظ عمى وجػدىا كتجديج لمكيانية واليػية الفمدصيشية  لكيإلى قياـ الجولة الفمدصيشية السدتقمة، 
 (.6101:3وعجـ شصبيا وإلغائيا مغ الخخيصة الدياسية ) سامي،

 :0992-0922أوسمه  تفاقااألولى إلى  النتفاضة
ألنيا نبعت مغ الجاخل السحتل، مغ  ؛دلة الرخاعفي معا األولى تحػاًل  االنتفاضةمت مث   
الحي التحع مع الصميعة التي تدايجت قجراتيا ، ػض جساىيخي شامل لمذعب الفمدصيشيخالؿ ني

يا تزع جسيع األجياؿ ابتجاًء مغ ابغ الدابعة حتى كسا وصفيا مخاسل ياباني بأن   ،الشزالية وخبخاتيا
 (.03: 0544)الخػلي،ابغ الدبعيغ

تغيخات عمى السدتػى العخبي والجولي أضعفت السػقف الفمدصيشي والعخبي  قج حجثتوكانت 
العخاؽ لمكػيت، وقياـ قػات  اجتياح فعمى السدتػى العخبي ،في أواخخ الثسانيشات والتدعيشات

أجبخت في نيايتيا العخاؽ  التحالف الجولي بذغ غارات قاسية عمى الجير العخاقي والسجف العخاقية
ثع تالىا تيجيخ مئات اآلالؼ مغ الفمدصيشييغ مغ الكػيت، وحجب  ،حاب مغ الكػيتنداالعمى 

، لجولي، وعمى السدتػى اةفمدصيشالقزية الكارثية عمى  اآثارً  تخؾمسا  مشطسة التحخيخ،الجعع عغ 
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الدػفيتي وتفككو، وكحلظ الجوؿ االشتخاكية، وتحػليا في  االتحادشيجت انييار  وفي تمظ الفقخة 
 .واالستخضاءإلى حالة التػافق  الػاليات الستحجةمع  تحػؿ الججيج مغ حالة السشافدة والعجاءضػء ال

 :نت(.6103)مػقع الجديخة،

يا لع فعمى الخغع مغ الجيػد التي بحلتيا الجبمػماسية الفمدصيشية عمى الرعيج الجولي، إال أن  
وذلظ بدبب ، مغ الجوليالفمدصيشي في مجمذ األ تتسكغ مغ استرجار قخارات مشاصخة لمذعب

الحي تدتخجمو اإلدارة األمخيكية ضج أي قخار  (حق الشقس )شخيقة الترػيت الستعبة في السجمذ
حيث لع يرجر  (،0543نتفاضة الفمدصيشية عاـ )االى انجالع لرالح القزية الفمدصيشية، حت  

ئيمية، بخعاية الخأي مجمذ األمغ أي قخارات سػى الذجب واإلدانة واالستشكار لمسسارسات اإلسخا
 (.061-005: 0566) حافظ ،العالسي الجولي. 

إلػػػى تخاجػػع دوره فػػي الذػػػخؽ  االدػػػفيتي عالسًيػػ االتحػػػادتخاجػػع مكانػػة  ومػػغ جيػػة أخػػػخى أدى
األوسط، وتخميو عغ تقجيع السعػنات العدكخية؛ مسا اضصخ العخب إلى التػجو نحػ التدػية الدمسية 

تسخػػس  ،قػػج مػػؤتسخ مجريػػج لمدػػالـ بسذػػاركة مشطسػػة التحخيػػخ فع(، 64: 0556بذػػكل رئػػيذ )ىيكػػل،
، 0553فػي عػاـأوسػمػ  تفػاؽاعغ التػصل إلػى  الكياف اإلسخائيميمع دخية السفاوضات إلى جانب ال
األراضػػػػػػػػي الفمدػػػػػػػػصيشية السحتمػػػػػػػػة مشػػػػػػػػح عػػػػػػػػاـ عمػػػػػػػػى جػػػػػػػػدء مػػػػػػػػغ  الفمدػػػػػػػػصيشيةالدػػػػػػػػمصة وتذػػػػػػػػكيل 

الفمدػػػػصيشية  بالالمبػػػػاالة والتعػػػػالي  وقػػػػج تعامػػػػل نتشيػػػػاىػ مػػػػع الدػػػػمصة ، (64: 0556)ىيكػػػػل،0523
ضػػي، وتيػيػػج سػػتيالء عمػػى األرااالخ فػػي مجػػاؿ تػسػػيع السدػػتػششات، و واالزدراء، ونذػػط برػػػرة أكبػػ

فػي  (%011 )تفاقيات، أو التعاوف مع الدػمصة مػا لػع يثػب فاعميتيػا بشدػبةاالالقجس، ورفس تصبيق 
درجػػات التعػػػاوف قرػػى مػػا لػػع تقػػجـ أفرػػائل السقاومػػػة، و ا ًصػػمكافحػػة السعارضػػة الفمدػػصيشية وخرػ 

 (.6101حتالؿ )السخكد الفمدصيشي لإلعالـ:االاألمشي مع دولة 

 :(8112 – 8111)نتفاضة األقرى ا
زعيع قتحاـ اعقب  (6111سبتسبخ  64نجلعت شخارة االنتفاضة الفمدصيشية الثانية في )ا

الحـخ  حتالؿ ، وقاؿ إف  االألقرى ومعو قػات كبيخة مغ جير أرييل شاروف السدجج ا حدب الميكػد
السرميغ القجسي سيبقى مشصقة إسخائيمية، مسا أثار استفداز الفمدصيشييغ، فانجلعت السػاجيات بيغ 
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 ا( جشجيً 03( آخخوف، كسا أ صيب )611ستذيج سبعة مقاوميغ وج خح )او  والجشػد اإلسخائيمييغ،
  .: نت( 6102)الجديخة، ايً إسخائيم

ج الفمدصيشي في مفاوضات ججيجة في مجيشة شابا السرخية بع وبخغع مغ ذلظ دخل الصخؼ
تفاؽ عمى االوتع ، جيل مػضػع السدجج األقرىتفق الصخفاف عمى تأاكامب ديفيج، وفييا  قسةفذل 

في قزية الديادة،  تعصي الفمدصيشييغ حق الػصاية دوف البنتقالية لسجة خسذ سشػات ت  امخحمة 
 .عتبخ شخؽ القجس عاصسة الجولة الفمدصيشيةا حيث ى الجانب الفمدصيشي تحفًطا، وأبج

 (.12: 6113)خسايدي،

قبيل  (باراؾييػد )ىحه السباحثات جاءت كخصػة استباقية لجعع  ولكغ مغ السالحظ أف  
رئيل يغ الصخفيغ السفاوضيغ، ولكغ فػز أنتخابات اإلسخائيمية، بخغع الترخيحات اإليجابية باال

أدخل القزية الفمدصيشية بذكل عاـ والقجس بذكل خاص في  (6110)شاروف  في انتخابات عاـ 
 دائخة صخاع أعقج عمى مجار األعػاـ القادمة.

إلى  اإلسخائيمي االحتالؿدفع إلى  وتسدكيا بخيار السقاومة أدى تػافق الفرائل الفمدصيشيةو 
دي إلى فيو لتشفيح مخصط يؤ األحادي مغ السدتػششات  االندحابيقخر  وأف  حداباتو،  مخاجعة

حساس في مخحمة التيجئة ما ىػ  حخكة دخػؿ ، وأف  االنقداـ وإلغاء قياـ دولة فمدصيشية وحق العػدة 
 الغخبية الستتالية لمقيادات والزخبات الستالحقة في الزفة االغتياالتإال مخحمة التقاط األنفاس بعج 

،غدة عمى الرعيج الجاخمي وقصاع   (. :نت6103والخارجي)فمدصيغ اليـػ

 :(8112 – 8112)التذخيعية  النتخابات
بأغمبية 6112 عاـ نتخابات التذخيعية الفمدصيشية في مصمعاالفازت حخكة حساس في 

نتخابي لتػسيع االستثسار السكدب اخيعي، وعسمت في ىحه السخحمة عمى السقاعج في السجمذ التذ
امل داخمية وخارجية سعت إلى بفعل عػ  امتراعجً  ايا شيجت مأزقً رقعة عالقتيا الجولية، إال أن  

وىػ ما  ،في السعادلة الجولية مقبػاًل  اكي تكػف شخفً  ،تقػيس شخعيتيا، وفخض شخوط دولية عمييا
حتالؿ اإلسخائيمي الحرار عمى الدمصة الفمدصيشية عغ االعمى ضػء ذلظ فخض  ،رفزتو حساس

ع التيار الكيخبائي ، وعمى وقص ،شخيق إغالؽ جسيع السعابخ بذكل مشطع ومدتسخ تحت مداعع أمشية
 عاـ سيصخة حخكة حساس عمى قصاع غدة في يػنيػإثخىا زادت االعتجاءات اإلسخائيمية خاصة بعج 
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نقداـ الدياسي بيغ قصاع غدة والزفة الغخبية، وتذكيل حكػمتيغ فمدصيشيتيغ في اال، ووقػع 6113
 (.6115:621خخوف،آغدة والزفة الغخبية)رميح و  قصاع مغ كل  

 بعج أف   (6113)مت الدمصة الفمدصيشية مفاوضاتيا فعقج مؤتسخ أنابػليذ لمدالـ عاـ وواص
فاؽ تاالغ الفمدصيشييغ وإسخائيل، وتع تفاقية سالـ بياػصل إلى سعت واششصغ إلى السداعجة في الت

عمى أف يجخي  الخئيذ الفمدصيشي محسػد عباس ورئيذ الػزراء  اإلسخائيمي "أييػد أولسخت" لقاءات 
ذتخكة بيشيسا كل أسبػعيغ لستابعة السفاوضات، ولكغ لع يرل الجانباف إلى حدع السدائل م

 (.6103:61الخالفية بيشيسا)شعث،

أوليا: العجواف عمى غدة  ،وشيجت ىحه السخحمة ثالثة اعتجاءات عدكخية  متتالية عمى قصاع غدة  
ية بتػجيو ضخبة جػية مفاجئة بجأ االحتالؿ اإلسخائيمي عسميتو العدكخ  إذ، (6115 -6114 )عاـ

 شائخة حخبية مدتيجفة كل السقخات األمشية في قصاع غدة والسقخات (41)باستعساؿ ما ال يقل عغ 
، والتي كانت تيجؼ مشو إلى ردع السقاومة ومشعيا مغ واحجةالتابعة لحخكة حساس في لحطة 

في القصاع وفخض الحرار ،  إشالؽ الرػاريخ عمى البمجات والسجف اإلسخائيمية ، وتغييخ الدمصة
شاليط  ، فخدت السقاومة الفمدصيشية بسا فييا حخكة حساس عمى جمعاد واستعادة الجشجي األسيخ 

العجواف بعجما استعادت تػازنيا، فانصمقت في عسمية الخد الراروخي الستجرج السجى مدتيجفة 
 .(36: 6115الكيالي،)البمجات والسجف اإلسخائيمية، ومجبخة سكانيا عمى مالزمة السالجئ

وفاء وتال عسمية وقف إشالؽ الشار سمدمة مبادرات واتفاقيات تػصمت فييا حساس لرفقة    
أسيخة  (63) واإلفخاج عغ افمدصيشيً  اأسيخً  (0111) بسػجبيا اإلفخاج عغ تع  ، 6100عاـ  األحخار

، بالتدامغ اإلسخائيميومغ ثع لمصخؼ  ،شاليط لمصخؼ السرخي  صيشية مقابل تدميع الجشجي األسيخفمد
)شبكة فمدصيغ لمحػار،نت(، واستسخ العجواف  مع وصػؿ األسخى السفخج عشيع لمصخؼ السرخي 

قاـ الصيخاف اإلسخائيمي باغتياؿ قائج الجشاح العدكخي  6106عمى قصاع غدة ففي عاـ اإلسخائيمي 
بجء السعخكة وحذج القػات  عغ اإلسخائيمييػف  القادة  لكتائب عد الجيغ القداـ أحسج الجعبخي، وأعمغ 

:نت(، فيسا ردت فرائل السقاومة بإشالؽ صػاريخ عمى  مشاشق متعجدة 6106)الخسالة ،  العدكخية
 بإجخاء تيجئة.في وسط إسخائيل ، عمى إثخىا شالبت إسخائيل 
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مغ شخوط  وكاف ،تيجئة مع الكياف اإلسخائيميمت السقاومة بإجساع الفرائل إلى وتػص    
والدساح لمرياديغ ، فقة االحتالؿ عمى البجء بالخفع التجريجي لمحرار عغ قصاع غدة التيجئة مػا

خيار أماـ فرائل السقاومة ( أمياؿ بحخية، ولكشيا لع تمتـد بيا مسا جعل ال5بالػصػؿ إلى مدافة )
حتالؿ اإلسخائيمي االقاـ فيو  مدتػششػ  بعجماعمى قصاع غدة  6101نتيى بالعجواف عاـ ا، امفتػحً 

بجأ اإلسخائيميػف سمدمة مغ  ،ثع"باختصاؼ الصفل دمحم أبػ خزيخ مغ مجيشة القجس وحخقو حياً 
، أعمشت فييا بجء الحسمة العدكخية وأشمقت عمييا اسع )الجخؼ الرامج( ، "الغارات عمى قصاع غدة

، بيشسا اختارت فيسا رد   سخايا ت كتائب القداـ بإشالقيا اسع )العرف السأكػؿ( عمى ترجييا لميجـػ
ًما ستسخت واحج وخسدػف يػ اوقج :نت(،8104)الجديخة ، القجس اسع )"البشياف السخصػص( لعسمياتيا

 مع الكياف اإلسخائيمي بػاسصة مرخ. تيجئةأسفخت عغ تػقيع 

 (:8102-8102) عام القجس ىبة
ػجة سالدكاكيغ، بقياميا بػ انتفاضة الثالثة أو اليبة التي أشمق عمييا باالنتفاضةبخزت ىحه 

 مشح بجاية أكتػبخ والقجس السحتمة وحجود قصاع غدة ، الزفة الغخبيةوأعساؿ عشف في  احتجاجات
شيػف بتشفيحىع عسميات شعغ ودىذ لعدكخييغ ومدتػششيغ ، تسيد فييا الفمدصي6101 عاـ

عمى ا وجاءت ىحه العسميات ردً  ،إسخائيمييغ، وكحلظ قياـ إسخائيمييغ ييػد بصعغ فمدصيشييغ
، ااألقرى السبارؾ زمانيًا ومكانيً  االعتجاءات الرييػنية الستكخرة التي استيجفت تقديع السدجج

 :نت(.6101التيػيجية)وكالة القجس، إلسخائيميةانتفاضة مغ إحباط السخصصات اال فتسكشت

 :الحاليالهضع  الفمدطيشي  
الفمدصيشي بيغ حخكتي حساس وفتح عمى القزية الفمدصيشية  في شتى  االنقداـخ أث   
وركػًدا  ،جتساعًيا وتفاقًسا لمبصالةاوالدياسية، مسا أوجج شخًخا  واالجتساعية االقتراديةالسجاالت 

، وشغ  ثالث  االستخاتيجيةاستغميا الكياف اإلسخائيمي بذكل واضح لتحقيق أىجافو  لمحالة االقترادية
 .(6101-6106-6114سشػات ) ما بيغاعتجاءات عمى قصاع غدة 

لى إقميسية ودولية إالفمدصيشي كانت ىشاؾ دعػات  -ونتيجة انقداـ  السذيج الفمدصيشي 
تمظ الجيػد قج فذمت  العالع مػحًجا، إال أف  ضخورة تػحيج الخصاب الدياسي الفمدصيشي ليطيخ أماـ 

 واتفاؽ(، 6101اتفاؽ الجوحة )و (، 6100القاىخة ) اتفاؽو (، 6113كل مغ اتفاؽ مكة ) تشفيح في

https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D8%B6%D9%81%D8%A9_%D8%A7%D9%84%D8%BA%D8%B1%D8%A8%D9%8A%D8%A9
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عمى وثيقة الػفاؽ  ارتكدت االتفاقات والمقاءات(، تمظ 6102لقاءات الجوحة )و ، (6101) الذاشئ
أبخز الخالفات بيغ الصخفيغ  عمى مػضػع تثبيت  زالت تتسحػر الػششي والػرقة السرخية، حيث ما

، والخالؼ عمى بخنامج  6113حساس بعج عاـ  حخكة السػضفيغ في قصاع غدة الحيغ عيشػا مغ قبل
اإلشار القيادي لسشطسة التحخيخ ، باإلضافة إلى األمشاء  انعقادالحكػمة الدياسي، والجعػة الى 

جياد اإلسالمي، وسيصخة حكػمة التػافق الػششي عمى العامػف لمفرائل بسا فييا حخكتي حساس وال
السعابخ الحجودية خاصة معبخ رفح، ونذخ الحخس الخئاسي بشاء عمى رغبة مرخ مغ أجل فتح 

التذخيعية والخئاسية والسجمذ الػششي  االنتخابات، وتحجيج مػعج إلجخاء باستسخارمعبخ رفح البخى 
جارية لمػصػؿ إلى حل لخأب  والمقاءات االتفاقاتوال زالت ، :نت(6102)القصخاوي، الفمدصيشي

 .حساس والدمصة الفمدصيشية  حخكةالرجع بيغ 

لع محمية وعخبية ودولية، القزية الفمدصيشية دخمت في معتخؾ مفاوضات  ويخى الباحث أف       
 الستكساؿتحقق ليا أي أىجاؼ وششية  تدتحق الحكخ، كميا تديخ في صالح السذخوع الرييػني 

 لحا جاءت، ولتسخيخ صفقة القخف التي باتت تحمق في األفق ،في فمدصيغ لمييػدوشغ قػمي  امةإق
 لمفمدصيشييغ. وانتكاساتأغمب السعاىجات الجولية لتحقيق إنجازات لمكياف اإلسخائيمي 

عمى القزية   وعجد مغ الجوؿ العخبية دوليو  ،وتأتي ىحه السآسي في ضل تػاشؤ إقميسي        
ستغالليع ألقرى الطخوؼ التي يسخ بيا الذعب الفمدصيشي ، ليقبل بالػاقع الججيج اية ، و الفمدصيش

 ، وتيجيخ السقجسييغ، خائيمي مغ خالؿ تػسيع السدتػششاتالحي يعسل عمى تخسيخو العجو اإلس
 وإغالؽ السعابخ وقصع التيار الكيخبائي.العخبية ،وحرار غدة وفرميا عغ الزفة 

أساليب السقاومة بذكمييا  باستخجاـىحا الػاقع الجائخ ،  الفمدصيشيػف فس وبصبيعة الحاؿ يخ    
 الذعبي والسدمح.
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 املبحث انثانً
 جتاه اندونت انفهسطٍنٍتاانتطىر انتارخيً نهمىقف األمرٌكً 

 تسييج:
في كدب دعع اإلدارة األمخيكية في كثيخ مغ السػاقف التي تصمبت   نجح الكياف اإلسخائيمي

، أو في مسارسة ضغػط عمى بخيصانيا العخبية التي تحج مغ شسػحاتيا في فمدصيغرفس السصالب 
 (.364: 0552لى فمدصيغ ) أبػ لغج،مغ الييػد إأكبخ  مغ أجل  الدساح بيجخة أعجاد 

اإلسػػػخائيمية المجشػػػة األمخيكيػػػة : الرػػػييػنية  فػػػي الدػػػاحة األمخيكيػػػة ومػػػغ أشػػػيخ السشطسػػػات
رؤسػاء السشطسػات الييػديػة األمخيكيػة الكبػخى، والتػي نذػصت داخػل ومػؤتسخ  ف العامػة "إيبػاؾ"،و لمذؤ 

الشطػػاـ الدياسػػي األمخيكػػي مػػغ خػػالؿ تخشػػيح أنرػػارىا فػػي إدارات ومجػػالذ الػاليػػات والسػػجف أروقػػة 
 فػػػػػػي السخاكػػػػػػد القياديػػػػػػة فػػػػػػػي اإلدارة يع لتعييػػػػػػش األمخيكيػػػػػػة والزػػػػػػغط عمػػػػػػى الحكػمػػػػػػة ، األميخكيػػػػػػة

 :  نت(.6111) السخاشحي ،

تجػاه الجولػػة االتصػػر التػػاريخي لمسػقػف األمخيكػػي  مخاحػػلعػػخض الباحػث يالسبحػث  وفػي ىػػحا
 0523، والسخحمػػة الثانيػػة مشػػح 0523حتػى  0503الفمدػصيشية، والػػحي يتزػػسغ السخحمػة األولػػى مشػػح 

 .6102حتى  6111، السخحمة الثالثة  مشح 6111حتى 

 : 0922 حّتىم  0902 مشح :السخحمة األولى 
فديا السترخؼ وكانت تعتبخ ن ،البخيصاني لالنتجاب 0503عاـ فمدصيغ في  خزعت

 اي ذلظ  الحيغ ترخيحً وزيخ الخارجية البخيصاني ف (ارثخ" بمفػر)أصجر المػرد، الػحيج بيا عمى ذلظ
حة وجػد ويتجاىل صخا ،لمييػد اقػميً  االحي يسشح فيو فمدصيغ وششً  ،(بمفػر)ترخيح أشمق عميو 

الفمدصيشييغ  كانػا  بتدسيتيع الجاليات غيخ الييػدية ، في حيغ أف   االذعب الفمدصيشي، مكتفيً 
 (.034: 6116تمظ الفتخة ) شخيف ، % ( مغ  الدكاف في 51يذكمػف أكثخ مغ )

لجانب الجيشي ا عمى والتي لع تقترخ  ،شعخت الػاليات الستحجة بأىسية فمدصيغ وبعج أف  
في ات  الججيجة عمى الداحة الجولية ، و التغيخ  أخخى خاصة بعج  استخاتيجيةفقط بل ىشاؾ عػامل 
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زية الستعاقبة اتجاه القورؤسائيا  الػاليات الستحجة إدارات  أبخز مػاقف   نحكخ ىحا السػضع
 .الفمدصيشية

 0504( في عاـ  (Woodrow Wilson0503ج الخئيذ األمخيكي" وودرو ويمدػف" أك  
ولكغ في االتجاه  ،استقاللوخ مريخه ونيل لكل شعب حق تقخي أف  مبادئو األربعة عذخ ، في 

الخئيذ  أف   فزاًل عغ ،مريخىع  تقخيخ تحقيق ادو يع أراألن   ؛الفمدصيشييغ حػربػا أف  السقابل نخى 
(،فقاـ 6:  0532رحب بفكخة إقامة وشغ قػمي لمييػد في فمدصيغ) شخاب ، غ  "ويمدػف" أوؿ م  

معخفة تػجيات الدكاف الحيغ جميع مغ و  ،في فمدصيغلتقري الحقائق  () كيشج كخايغ بإرساؿ لجشة 
وأصجرت المجشة تقخيخًا ختاميًا  %( مغ الدكاف،01الفمدصيشييغ، فكاف عجد الييػد لع يتجاوز )

 (.Howard ،0523يػصي بسشح الفمدصيشييغ حقيع في تقخيخ مريخىع دوف وصاية أحج)

مدتذاروا  فمدصيغ فقج "أعج   مع األمخيكية فيولع يقترخ األمخ عمى ذلظ بل زادت السصا
عتخاؼ اال، نرت عمى  0505ذ لمدالـ عاـ الخئيذ "ويمدػف" محكخة قجمت إلى مؤتسخ باري

 (.022:  0541بالجولة الييػدية حيشسا تبخز  إلى الػجػد) عبج الحسيج،

تسخ مؤ  انعقادالرييػني بالكامل في فمدصيغ بعج السذخوع الػاليات الستحجة وتبشت 
 عاـ مشيا: معارضة الكتاب األبيس عجة  أصجر فييا قخارات الحي، في مجيشة نيػيػرؾ "بالتيسػر"
يخ محجودة إلى فمدصيغ تحت سيصخة الػكالة غوىجخة  ،، وتأليف لػاء عدكخي ييػدي0535

 (.603: 0531الييػدية وإشخافيا )مشدي،

عقجه الريايشة في رسالة إلى مؤتسخ  0511وأكج الخئيذ األمخيكي فخانكميغ  روزفمت عاـ 
وجػد قػمية فمدصيشية في سياستو  متجاىاًل  التداـ حدبو بتحقيق األىجاؼ الرييػنية، األمخيكيػف،
 . (Margaret،0533 :1) نحػ فمدصيغ

فمدػصيغ إلػى دولػة عخبيػة وأخػخى ييػديػة  إصجار قخار تقديعوبخز دور الػاليات الستحجة في 
 ،0514عػاـ  مػايػتخاؼ فػػري سػخيع بيػا مػغ قبميػا فػي عا الحي أعقبو  ية الجوليةاوالقجس تحت الػص

(،  وفػػػي ىػػػحه الفتػػػخة أبػػػجى الػػػخئيذ ىػػػاري D. Smith،0556 :011وإعػػػالف قيػػػاـ دولػػػة إسػػػخائيل )
لكػػغ األمػػع  وذلػػظ إلعصػػاء شػػخعية دوليػػة، ؛جة عمػػى فمدػػصيغ تخومػػاف رغبتػػو فػػي وصػػاية األمػػع الستحػػ
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 ار التقدػػػػػػػػػػػػػػػػػيع الستحػػػػػػػػػػػػػػػػػجة لػػػػػػػػػػػػػػػػػع تػافػػػػػػػػػػػػػػػػػق عمػػػػػػػػػػػػػػػػػى وصػػػػػػػػػػػػػػػػػاية مؤقتػػػػػػػػػػػػػػػػػة ، فقػػػػػػػػػػػػػػػػػخر دعػػػػػػػػػػػػػػػػػع قػػػػػػػػػػػػػػػػػخ 
Spiegel)  ،0541 :31.) 

حاسػػسة فػػي الكيػػاف اإلسػػخائيمي وقػػج كانػػت الفتػػخة التػػي حكػػع فييا"دوايػػت أيدنياور"بعػػج إنذػػاء 
 تحجيػػػػػػج شػػػػػػكل األىػػػػػػجاؼ الدياسػػػػػػية والسػاقػػػػػػف العامػػػػػػة التػػػػػػي واصػػػػػػمت تأثيخىػػػػػػا نحػػػػػػػ الفمدػػػػػػصيشيغ

 افيػو غيػخ ميتسػيغ إشالًقػوالفػاعميغ (، ولكغ بقي الشطاـ الدياسي األمخيكي 016: 0542) سعػدي،
 الحي يشز عمى تأسيذ دولة عخبية . 040قخار البتشفيح 

 وأف   يػا مذػكمة الجئػيغ،ونطخت الػاليات الستحجة بعػج عػاـ  إلػى السذػكمة الفمدػصيشية عمػى أن  
اإلسػخائيمي وتدػػيتو ، لػحا  -إيجاد حل ليحه السذكمة سػؼ يقػد بالزخورة إلػى إنيػاء الرػخاع العخبػي

جػندػػػػػف""لجشة التػفيػػػػق"  -ى إيجػػػػاد مبػػػػادرات وحمػػػػػؿ مقتخحػػػػة ومشيػػػػا" مبػػػػادرة جػزيػػػػفركػػػػدت عمػػػػ
وقػج تبشػػت مجسػعػة مػغ الخصػػات التػي تقػػػد ، 0511ومذػخوع"داالس"وزيخ الخارجيػة األمخيكػي عػاـ 

إلػػى قترػػادية تيػػجؼ اقيػػاـ مذػػاريع  ؛صػػػات التػػي قامػػت بيػػاإلػػى حػػل قزػػية الالجيئػػيغ.ومغ أىػػع الخ
 ويدػتقخوا فييػا ستقبمت الالجئيغ وتػشيشيع في الجوؿ التي لجػأوا إلييػا اجوؿ التي تشسية اقتراديات ال

 (.613:6116) الدمصاف، 

إسخائيل، و   ،وعمى ذات الشيج أسذ الخئيذ جػف كشجي عالقة وشيجة بيغ الػاليات الستحجة 
غ بخنامج  السبيعات العدكخية إلى إسخائيل بعج أف   % ( مػغ 41حرل عمى دعع  أكثخ مغ ) فقج دش 

أماـ السؤتسخ  القػمي لمرييػنية األمخيكية فػي  ، والييػد التي حدست فػزه قائاًل أصػات الكػنغخوس
، بػػػػػػػػػػػل ىػػػػػػػػػػػي التػػػػػػػػػػػداـ احدبًيػػػػػػػػػػػ اخائيل ليدػػػػػػػػػػػت أمػػػػػػػػػػػخً مػػػػػػػػػػػع إسػػػػػػػػػػػ الرػػػػػػػػػػػجاقة   : "إف  0521أغدػػػػػػػػػػػصذ 

 (.Barhaaras،0512 :21قػمي)

بذػكل   اإلسػخائيميةرػالح وحاشيتو كانػا يػجعػف إلػى دعػع الس  (ليشجوف جػندػف  )أما إدارة  
  الفمدػػػػػػػػػصيشييغاىتسػػػػػػػػػاـ بقزػػػػػػػػػية الالجئػػػػػػػػػيغ  أي (جػندػػػػػػػػػػف )ولػػػػػػػػػع يطيػػػػػػػػػخ  ،كبيػػػػػػػػػخ فػػػػػػػػػي السشصقػػػػػػػػػة

 (033: 6113)شخيف،
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 : 8111 حتى 0922عاممشح  :السخحمة الثانية
أمخًا يخاود الداسة  إقامة اتراالت مباشخة بيغ واششصغ ومشطسة التحخيخ كانت فكخة   

الـ مع عتجاؿ بذأف الد  االل دفع مػقف مشطسة التحخيخ إلى أج األمخيكييغ بذكل مدتسخ، مغ
يا السسثل تثبت أن   ستصاعت فيو السشطسة أف  ا الحي ( ، في الػقتRoss،6111 :15إسخائيل )

الذخعي لمذعب الفمدصيشي ، مغ خالؿ رفس أي متحجث أو وكيل عغ الذعب الفمدصيشي في 
 ( .0541:031صخاعو مع اإلسخائيمييغ )وحيج،

كاف لحادثة العسمية العدكخية التي نفحتيا مجسػعة تابعة لمجبية الذعبية لتحخيخ فمدصيغ و 
 ثالث شائخات في مصار أردني صحخاوي يزع باحتجاز،التي قامت 0531 عاـ( سبتسبخ( )2)في 

ريتذارد نيكدػف إلى تحخيخىع مغ خالؿ  الخئيذ  فقاـ، بيشيع مجسػعة مغ األمخيكاف اراكبً (  160 )
 (.031: 0530اوض مع مشطسة التحخيخ )نخمة،التف

وخاصة مغ الجانب األمخيكي  وبشاء عمى رغبة الصخفيغ في فتح قشػات االتراؿ، 
بيغ مسثميغ عغ  اجتساعاتبعقج  في تمظ الفتخة، الػاليات الستحجةسسح"ىشخي كيدشجخ"وزيخ خارجية 

 (.313: 0551مشطسة التحخيخ مع  ساسة أمخيكييغ )  كػانت ،

ولػع تكػغ  بيغ قادة مشطسة التحخيخ وبيغ شخريات أمخيكيػة واالتراالت االجتساعات واستسخت     
ليا أي صفة رسسية ، أىسيا لقاء الػخئيذ الخاحػل ياسػخ عخفػات مع"بػػؿ فشػجلي" عزػػ لجشػة الذػؤوف 

(، وتحػػجث  الػػخئيذ  10: 6113)سػػمساف، 0534 عػػاـالخارجيػػة بػػالكػنغخس فػػي "بيػػخوت" فػػي نػفسبخ 
،عغ مبادرة شخرية مشو عغ الػشغ الفمدصيشي لمػصػػؿ إلػى مفاوضػات بػيغ 0533 عاـ كارتخ في

 طسػػػػػػة القبػػػػػػػؿ بقػػػػػػخار مجمػػػػػػذ األمػػػػػػغإيجػػػػػػاد شخيػػػػػػق لػػػػػػجفع السش إلسػػػػػػخائيمييغ والفمدػػػػػػصيشييغ محػػػػػػاواًل ا
 (3: 0545)كػانت، (.616 )

يا كامب ديفيج" التي قاـ ب اتفاقيةسو محادثات الحكع الحاتي "تػقيع فتخة حك تجشيوقج  
سخائيل، ونتيجة لعجـ مذاركة السشطسة في تمظ السحادثات إالسرخييغ نيابة عغ الفمدصيشييغ مع 

 (.665: 6112السحادثات الذاقة التي تست بيشيع) تيخي،   مغ يعشي الخفس بأي نتائج ، بالخغع
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بزخورة  عقج عخًضا  0533الدػفيتي عاـ  االتحادمع  باالتفاؽ األمخيكيةمت اإلدارة وقج   
نجاح إعقج مؤتسخ جشيف بحزػر األشخاؼ السعشية كميا، فأدى ذلظ إلى  فتع   ،الـ مؤتسخ لمد  

 (.045: 0541ة الفمدصيشية) شجيج، صياغة حل كامل لمرخاع العخبي اإلسخائيمي بسا فييا القزي

  ،حقق أي تصػر في الرخاع اإلسخائيمي الفمدصيشييجشيف  لع  مؤتسخ ف  ولكغ يالحظ أ
إلسخائيل  التي رأت إدارتو أف   0540تػلى رونالج ريجاف الخئاسة عاـ  إلى أف   ىػكسا وبقي الحاؿ 
الحخب الباردة كانت عمى أشجىا ،  قميسي وخاصة أف  يجية يعػؿ فييا الرخاع العخبي اإلأىسية استخات

الشطخ يع  أو تعػيزيع دوف مغ تػشيش ج  وال ب   ئػف يع الجئوعادت الشطخة إلى الفمدصيشييغ عمى أن  
 (.Cf Rhein ،0552 :35) لرسيع السذكمة اسياسيً 

إدارة ريجاف عمى إعادة تقييع السػقف  اضصخت 0543األولى عاـ  االنتفاضةومع حمػؿ 
وتػسيع دائخة الحػار مع مشطسة  ،(312: 0551تجاه القزية الفمدصيشية )كػانت ،ااألمخيكي 

ت عمى الػاليات الستحجة االعتخاؼ بسخكدية موسي   ،التحخيخ،ألف االنتفاضة عسل فمدصيشي بامتياز
البعج الفمدصيشي ومشطسة التحخيخ كعشرخ حاسع ال يسكغ تجاوزه خاصة بعجما دعا ياسخ عخفات 

ونجاحو في  ،بالجدائخ 0544نػفسبخ  01-06لإلجتساع ما بيغ السجمذ الػششي الفمدصيشي 
 (33: 0555ة فمدصيغ )شاش،دول االستقالؿ بقياـ وإعالف ،ػيت عمى بخنامجو الدياسيالتر

لجيج شاؽ وعبخ جػالت كثيخة مغ أمخيكي فمدصيشي مذتخؾ نتيجة  فاؽالتوجاء التػصل 
مػماسية السكثفة ، التي تخمميا الكثيخ مغ اإلشكاليات عمى أثخىا قامت بالدياسية الج تراالتاال

 مشطسة التحخيخل مع كانت تفخضو في التعام الحيالػاليات الستحجة  في اليـػ نفدو بخفع الحطخ 
 (.050: 0551) شاش، 

أنيػػت نطخيػػة القصبػػيغ فػػي   وقػػج شػػيجت إدارة جػػػرج بػػػش األب تحػػػالت دراماتيكيػػة عالسيػػة،
فأصػػبحت  العػػخاؽ، ةتحػػاد الدػػػفيتي والقزػػاء عمػػى قػػػ االنييػػار با ،العػػالع لسرػػمحة الػاليػػات الستحػػجة 

سشاسػػػػب لبػػػػجء حػػػػل القزػػػػية الػقػػػػت الووجػػػػجت  ل مػػػػا تذػػػػاء،يػػػػالدػػػػاحة الجوليػػػػة مفتػحػػػػة أماميػػػػا لتفع
الـ الذامل الد   وإعالف الخئيذ "بػش" مبادرتو ، لتدػية الرخاع العخبي اإلسخائيمي :" أف  ، الفمدصيشية
(،ومبػػجأ األرض مقابػػل الدػػالـ ، ويجػػب 334( و)616يعتسػػج عمػػى قػػخاري مجمػػذ األمػػغ ) يجػػب أف  
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 اؼ بيػػػػػػػػػػػػػػػاعتػػػػػػػػػػػػػػػخ االػسػػػػػػػػػػػػػػػيع نصػػػػػػػػػػػػػػػاؽ ىػػػػػػػػػػػػػػػحا السبػػػػػػػػػػػػػػػجأ لكػػػػػػػػػػػػػػػي يتزػػػػػػػػػػػػػػػسغ أمػػػػػػػػػػػػػػػغ إسػػػػػػػػػػػػػػػخائيل و ت
(Hudson ،0552 :300.) 

بػػػادئ التػػػي لسوا مػقفػػػو 0550 عػػػاـ ( مػػػارس06السفػػػاوض فػػػي مجريػػػج فػػػي ) وقػػػج حػػػجد الػفػػػج
 باعتبارىػابسشطسة التحخيخ  عتخاؼاالومشيا  ،دالـسمية ال  في ع شتخاؾلال ستعجاداعمى  بسػجبيا يكػف 

 يػنيػػػػ حتمػػػت فػػػيي اي التػػػعمػػػى األراضػػػ السسثػػل الذػػػخعي الػحيػػػج لمفمدػػػصيشييغ وقيػػػاـ دولػػػة فمدػػصيشية
قػخارات األمػع الستحػجة  وأف  ، ليػا عاصػسةغدة والقجس الذػخقية وقصاع  الزفة الغخبية  في 0523عاـ

سػخائيمي الػحي رفػس التجػاوب بػالسػقف اإل اصصجمتولكغ ىحه السصالب ، الـسمية الد  ىي أساس ع
خػػخ كػػاف اآل االتجػػاه،  وفػػي  نيػػائي فػػي ىػػحه السفاوضػػات اتفػػاؽيػػا، وبالتػػالي لػػع يػػتع التػصػػل إلػػى مع

تفػاؽ عمػػى إعػالف مبػػادئ االة التحخيػػخ تسخػس عشيػا التػصػػل إلػى ىشػاؾ مفاوضػات سػػخية مػع مشطسػ
 (022: 0550)سالمة ، 0553عاـفي أغدصذ "أوسمػ" 

،  إشػارة 0552كميشتػف إلى  األراضي الفمدصيشية عاـ  بل مت زيارة الخئيذ األمخيكيوشك    
وفػي تمػظ الفتػخة رعػػت  ،الػصػػؿ إلػى حػل القزػية الفمدػصيشيةارجيػة بيػجؼ إيجابيػة  فػي الدياسػة الخ

تفػػاؽ افمدػػصيشييغ واإلسػػخائيمييغ لتصبيػػق الػاليػػات الستحػػجة األمخيكيػػة مفاوضػػات ثشائيػػة مباشػػخة بػػيغ ال
تفػاؽ عميػو، وأرادت تشفيػح مرػالحيا اال لقزػاء عميػو، وعػجـ تشفيػح مػا تػع  أوسمػ الحي حاولت إسخائيل ا

عمػػى إسػػخائيل والمػػػػبي  اتزػػغط فعمًيػػػ فػػي كػػػل األحػػػاؿ لػػع تدػػػتصع الػاليػػات الستحػػجة أف  فقػػط ، لكػػغ 
صػػليا إلػى غػدة وأريحػا و الدمصة الفمدصيشية مشػح اع أف الػاليات الستحجة دعست ماليً الرييػني ، بخغ

 (16: 6113)والت، الحي ال يقارف بصبيعة الحاؿ بسا يقجـ لرالح إسخائيل 

كميشتػػػػف دعػػػػة الصػػػخفيغ ،لسفاوضػػػات الحػػػل  الػػػخئيذ صػػػخفيغ قػػػخرونتيجػػػة لمخالفػػػات بػػػيغ ال
عمػػػػى السفاوضػػػػيغ  اشػػػػجيجً  احيػػػػث مارسػػػػت الػاليػػػػات الستحػػػػجة ضػػػػغصً  ،الشيػػػػائي فػػػػي "كامػػػػب ديفيػػػػج"

ػػػوكػػػاف رفزػػػيع ل   ،(24:  6111الفمدػػػصيشييغ مػػػغ أجػػػل القبػػػػؿ بسػػػا ىػػػػ معػػػخوض ) نرػػػخ، ا ىػػػػ س 
 معخوض أشج مغ مسارسة الزغػط األمخيكية عمييع. 

يكغ دور الػاليات  ولع السفاوضات لع تكغ لرالح القزية الفمدصيشية، ويالحظ أف    
فانتيت والية الخئيذ كميشتػف  مشطخ،لواإلسخائيمييغ بذكل الفت  الفمدصيشييغبيغ  يافي حالستحجة ندييً 

 ( .612: 0551) كػانت ، الػصػؿ ألي نتائج تحكخ دوف 
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 :(8102 – 8111 )السخحمة الثالثة  مشح 
شػػيجت ىػػحه السخحمػػة تغيػػخات كثيػػخة عمػػى الدػػاحة الفمدػػصيشية أضيػػخت فييػػا الػاليػػات الستحػػجة  

قترادي لتحقيق أىػجافيا وحسايتيػا االمى الرعيج الدياسي والعدكخي  و إلسخائيل ع الستػاصلدعسيا 
فػي الحػادي عذػخ مػغ  الػاليػات الستحػجةفي كػل السجػاالت خاصػة بعػج اليجسػات التػي تعخضػت ليػا 

عمػػى إثخىػػا سػػعت إدارة الػػخئيذ بة قاسػػية لدياسػػاتيا الخارجيػػة ، وتمقييػػا ضػػخ  ، 6110 عػػاـ سػػبتسبخ
 فػػػػػػػػػي العػػػػػػػػػالسيغ العخبػػػػػػػػػي واإلسػػػػػػػػػالمي  لجولتػػػػػػػػػو بػػػػػػػػػػش إلػػػػػػػػػى التخفيػػػػػػػػػف مػػػػػػػػػغ الذػػػػػػػػػعػر السعػػػػػػػػػادي

 (.14: 6113) مرصفى، 

شػػػاورف" إلبػػػجاء بعػػػس مػػػغ  أرئيلعمػػػى رئػػػيذ وزراء إسػػػخائيل" بػػػػش "بالزػػػغطوبػػجأ الػػػخئيذ "
يبػحؿ مػا فػي وسػعو  ليػو أف  إوشمػب ،  والتخفيف مغ حجة سياستو عمى األرض السحتمة ضبط الشفذ،

 (.Perlez  andQ.Seelye،6110 :2الثانية ) نتفاضة األقرىإ حتػاءال

تقػػػـػ الػاليػػػػات   ولكػػػغ ىػػػحه التصػػػػرات أثػػػػارت حفيطػػػة الداسػػػة اإلسػػػخائيمييغ الػػػػحيغ خذػػػػا أف  
بػػػش بسحاولػػة  يػػعات  شػػاروف  خائيل إلػػى درجػػة أف  حدػػاب إسػػالستحػػجة بكدػػب العػػخب إلػػى جانبيػػا عمػػى 

ق ىاجسػػت قػػػات إسػخائيمية عػػجة مشػػاش االتيامػاتوبعػػج سػاعات مػػغ تمػػظ ، حدػػابشا تيجئػة العػػخب عمػى
يػا مدػتسخة فػي حخبيػا ضػج وأن  ، ةيا لغ تدتجيب لصمػب اإلدارة األمخيكيػلتبيغ أن  ؛ فمدصيشية في الخميل

ذلػػػػػػظ مػػػػػػػع مرػػػػػػػالح اإلدارة األمخيكيػػػػػػة فػػػػػػػي تمػػػػػػػظ   خغع مػػػػػػػغ تعػػػػػػػارضالبػػػػػػ الفمدػػػػػػػصيشية، نتفاضػػػػػػةاال
 (.Bennet ،6110 :1الفتخة)

وضػغط  ،السجتسػع األمخيكػي لمرػجمة مترػاصابعج  حث أف األمػر لع تجـ شػياًل ويخى البا
فػي أفغاندػتاف وسػيصختيا  عمػى  الػاليات الستحجة نترارواالرييػني عمى السػقف األمخيكي  المػبي

فػي  فمدػصيغ  سػتعساريةاالبخامجيػا  السػتئشاؼ، فعادت مغ ججيػج  عجة يو في دوؿاإلرىاب الحي تجع
 حػػػتالؿااللرػػػالح  عػػػجة تفاقيػػػاتاوتسخػػػس عػػػغ ذلػػػظ ، لرػػػالح تحقيػػػق  الػػػػشغ اإلسػػػخائيمي السدعػػػـػ

 :نحكخ مشيا ،اإلسخائيمي

وروسيا ،الػاليات الستحجة :ىي ،ةشخاؼ دولية عغ أربعة أوىي خصة صادر خارطة الطخيق : 
واألمع الستحجة ، بيجؼ إنجاز تدػية نيائية وشاممة لمشػداع الفمدػصيشي  األوروبي، تحادواال، تحاديةاال
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 عػػػاـ ( نيدػػػاف31بتػػػاريخ ) تػزيعيػػػا عمػػػى الفخقػػػاء الستيسػػػيغ، تػػػعاإلسػػػخائيمي عمػػػى أسػػػاس دولتػػػيغ  -
 (.013: 6113شة الصخيق إلى أيغ ، التاريخ الخسسي إلعالنيا)  خار  ، وىػ: 6113

ومدتذػػػارة  (كػػػػلغ بػػػاوؿ )وزيػػػخ الخارجيػػػة اف عػػػغ البيػػػت األبػػػيس،مػػػايػ صػػػجر بيػػػ 63وفػػػي 
أف  جاء فيو :" قجمت خارشة الصخيق إلى إسخائيل بصمب مػغ الػخئيذ، (كػنجاليدا رايد)األمغ القػمي 

تمقػػت وقػػج  ،تػػجفع عجمػػة الدػػالـ الحقيقػػي إلػػى األمػػاـ أف   بسدػػاىسات ليػػحه الػثيقػػة مػػغ شػػأنيا يدػػتجيب
 مػغ حكػمػة إسػػخائيل يػضػح مخاوفيػا الجػىخيػة بذػأف خارشػة الصخيػػق، اردً حكػمػة الػاليػات الستحػجة 

 اوسػػػؼ نعالجيػػا كمًيػػ حقيقػػة ىتسامػػاتا ىػػحه  بػػأف   وتذػػاشخ الػاليػػات الستحػػجة حكػمػػة إسػػخائيل رأييػػا،
) وزارة الخارجيػة  6116عػاـلتحقيػق رؤيػة الػخئيذ السعمشػة فػي حديػخاف  في تشفيح خصة الصخيػق، اوجحريً 

 :نت(6110األمخيكية ،

السشحػػػازة  لرػػػالح التػػػي تقػػػجميا الػاليػػػات الستحػػػجة  تفاقيػػػاتاالو بػػػخغع ويدػػػتشتج مػػػغ ذلػػػظ أن ػػػ
الخبػػاعي قػػج يحقػػق  تفػػاؽاالىػػحا  ، وأف   يػػا كانػػت تتسػػخد وتػػخفس لخغبتيػػا بسصػامع كثيػػخة، إال أن  إسػخائيل

 اسػتحالةى أدى إلػسػا م؛ رقابة دولية ال تقبل بيا إسػخائيلنجازات بديصة  لمفمدصيشييغ في ضل وجػد إ
 تصبيقيا عمى أرض الػاقع.

ػػ مذررخوع الذررخق األوسررط الكبيررخ كسػػجخل  عمػػى ثالثػػة أبعػػاد رئيدػػيةىػػحا السذػػخوع دت : رك 
، والحكػع الرػػالح ، وىػػي: تذػجيع الجيسقخاشيػػة ،لعسميػة اإلصػػالح  فػي مشصقػػة الذػخؽ األوسػػط الكبيػخ

 (.01: 6111) حخوب، قتراديةاالوتػسيع الفخص  وبشاء مجتسع معخفي،

لتشفيػػػػح سياسػػػػاتيا  ةالػاليػػػػات الستحػػػػجة األمخيكيػػػػ تخحتػػػػواغصػػػػاء  بسكانػػػػة ىػػػػحه األمػػػػػروكانػػػػت 
دػػػػمصة و عمػػػػى الح الػػػػخئيذ بػػػػػش أن ػػػػفقػػػػج صػػػػخ   الخارجيػػػػة اتجػػػػاه القزػػػػية الفمدػػػػصيشية بذػػػػكل خػػػػاص،

ػػ نتخػػاباو ،الفمدػػصيشية محاربػػة الفدػػاد   الـ ،قيػػادة فمدػػصيشية قػػادرة عمػػى محاربػػة اإلرىػػاب وتحقيػػق الد 
السذػخوع مػا ىػػ إال   اىػح وأف  ، اسخ عخفات الحي بات غيخ مخضي عشػويقرج فييا الخئيذ الخاحل ي

جدػع غخيػب غيػخ  التثبيت إسخائيل وتقػيتيا في الذخؽ األوسط والتخمز مػغ عقػجة الشطػخ إلييػا بأنيػ
بعػج  خاصػة ،قترػادياالو  جتسػاعياالعػب عمػى الػػتخ مبال الػاليػات الستحػجةت أبػج  لحا ؛مخغػب بو

 .6111أحجاث أيمػؿ عاـ
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إلسػػػػػػػخائيمي بخرػػػػػػػػص الػػػػػػػخئيذ وضػػػػػػػل السػقػػػػػػػف األمخيكػػػػػػػي  الستقػػػػػػػاشع مػػػػػػػع السػقػػػػػػػف ا 
وغيخ  إلسخائيل في عسمية التدػية ايعج شخيكً و لع وأن   مغ السذكمة وليذ الحل، ءأعتباره جد اب،عخفات

األمخيكيػة واضػحة  أصػبحت اإلدارةباتجػاه التدػػية الدػمسية، فػي ضػػء ذلػظ قادر لقيػادة الفمدػصيشييغ 
أعمػغ الػخئيذ  لمذػعب الفمدػصيشي مشػح أف   باالنتخػابالقزية الفمدػصيشية ، السسثمػة تجاه افي سياستيا 

 اإلصػػػالح ضػػػخورة حتسيػػػة ال يسكػػػغ تجاوزىػػػا، ،أف   6116عػػػاـ يػنيػػػػ 61بػػػػش فػػػي خصابػػػو بتػػػاريخ 
 :نت(. 6111قيادة فمدصيشية ) الكيالي،  نتخاباوأىسيا 

مدػػصيشية فػي أراضػي الدػمصة الف مػا يقػـػ بػو الكيػاف اإلسػخائيمي ألمخيكيػة أف  اإلدارة ا عتبػختا و 
أف شػاروف رجػل  يبػاؾ "آح بػػش فػي السػؤتسخ الدػشػي لسػشطع "وقػج صػخ  ، مػا ىػػ إال دفػاع عػغ الػشفذ

ػػ ػػمدػػؤو إسػػخائيل بحاجػػة إلػػى شػػخيظ فمدػػصيشي  وأف   ،الـيعسػػل مػػغ أجػػل الد   الـؿ مػػغ أجػػل تحقيػػق الد 
 (.013: 6111) أحسج،

"لذاروف " بخرػص تأييجه لػجية الشطخ عجة  ضسانات االبغ بػش ـ الخئيذ األمخيكيوقج  
واحج ، وتأييجه لخصة الفرل مغ جانب  والسدتػششات، وحق العػدة، اإلسخائيمية بخرػص الحجود،

 (.13: 0531)صالح، عمى الكياف اإلسخائيميوحقيا في الحفاا  بحساية أمغ إسخائيل، اوتعيج أيًز 

ىسا ، عمى الداحة الفمدصيشيةفقجاف شخريتيغ قيادتيغ ليسا أثخ كبيخ  6111ج عاـ وشي
ة الخئيذ الحادثة الثانية بػفاالو الكياف اإلسخائيمي، و يغتا الحي  حساسزعيع حخكة الذيخ أحسج ياسيغ 

ولكغ  كاف غياب عخفات  عغ السذيج الفمدصيشي   ،كثيخة ستفياـاياسخ عخفات تحت عالمات 
 عتقادىعال اإيجابيً ا خائيمييغ غيابو أمخً األمخيكييغ واإلس بعس الداسة   اعتبخ، فيسا ادراماتيكيً و  اً مؤثخ 
ػد عباس (،  وعشجما تػلى الخئيذ محس01603: 6111الـ) نػفل،ل عقبة  في شخيق الد  و شك  بأن  

عجتو في أي شيء مغ شأنو مدا الع تقجـ عسميً  فإف الػاليات الستحجة، رئاسة الدمصة الفمدصيشية
 (366:  6113)والت،فمدصيشية مدتقمة  والػصػؿ إلى دولة عسمية السفاوضات،

الدياسية االلتدامات  وأعفاه مغ ،ذاروف ليفعل ما يذاءل اتفػيًز  االبغ وأعصى الخئيذ بػش
(،ولع تأت  8112: 312)عاروري، تجاه الفمدصيشييغ اومدؤولياتو أماـ القانػف الجولي  واألخالقية،
ورساالت وضسانات بيشيسا  فقج كاف ىشاؾ بيانات متبادلة، مغ دوف دعع أمخيكي االرتباطخصة فظ 
 (.13: 6111) صالح، 
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تسخزت عشو ضغػشات داخمية بيغ  كبيخلت قصاع غدة إلى سجغ كل ىحه التغيخات حػ  
وفذل السفاوضات والػعػد الجولية  بتحقيق مكاسب  ا،يسات الفمدصيشية وأساليب مقاومتيالتشط

، (53:   6113)محسػد ،  6112التذخيعية  عاـ  نتخاباتاالدصيشية ، وفػز حخكة حساس في فم
اإلدارة األمخيكية ستػاصل تقجيع  مباشخة، بأف   ذلظوقالت وزيخة الخارجية كػنجليدا رايذ عقب 

الػاليات الستحجة غيخ مدتعجة  مداعجاتيا إلى الدمصة الحالية التي يخأسيا محسػد عباس ، وأف  
 تفاؽافي إشار  لتداماتيااػ إلى تجميخ إسخائيل،وتخفس تغيخ تجع التي لتسػيل مشطسة)حساس(

 (41: 6111دالـ) الجخباوي،ال

إسالمي  اختخاؽحخكة حساس إلى سجة الحكع، كأوؿ  الػاليات الستحجة وصػؿ واعتبخت
كسيا يعشي أف ىحه مختبط بجساعة اإلخػاف السدمسيغ لمحكع في العالع العخبي ، ونجاح الحخكة في ح

 (.062: 6115لعخبية األخخى)قاسع ،التجخبة ستشتقل إلى البمجاف ا

لحرار عمى حخكة حساس لسشعيا ااإلدارة األمخيكية وسائل عجيجة لفخض  ستخجمتاوقج 
 حرار  بفخض  ، فقامت الػاليات الستحجة فمدصيغمغ تحقيق انجازات في مذاريعيا الػششية في  

فححرت اإلدارة  فذاؿ الخط  الدياسي الحي تشتيجو الحخكة،إ ئوورامغ ىجفت  ،سياسي شامل
حساس في أي  حخكة  مغ مذاركة أعزاء مغ التذخيعية، االنتخاباتاألمخيكية عقب ضيػر نتائج 

 (002: 6113) جاد  حكػمة

الػقت الحي تعتخؼ فيو  ففي وبحلظ وضعت اإلدارة األمخيكية  نفديا في مػقف متشاقس،
 دعاءكاإلتشقمب عمى الجيسقخاشية الفمدصيشية تحت مدػغات واىية ، ونتائجيا، اباتنتخاالبذخعية 

 (.11: 6112الجيسقخاشية واإلرىاب ال يشدجساف مع بعزيسا)خميل، بأف  

السػاقف األمخيكية واألوروبية إجخاءات بحجب السداعجات  تخحتاوعمى السدتػى الجولي 
لع تستثل الحخكة لسصالبيع  إف  ، االحخكة سياسيً  ابتدازولية عغ الدمصة الفمدصيشية بيجؼ الج
 أوبتشفيح كل الذخوط الدابقة دوف قيج  وااللتداـ  ،تخمي عغ خيار السقاومةفي إسخائيل وال عتخاؼباال
 (061: 6112) الجسػقي،  شخط

وضمت  يا لع تقبل بشتائجو،إال أن  ، تفاؽ مكة اة األمخيكية مغ عقج وبخغع سساح  اإلدار 
حساس عقب فػزىا في حخكة لتي شكمتيا الحي فخض عمى الحكػمة ا ،الحرار تسارس نفذ
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عمى  احاد األوروبي ثابتً (، كسا بقي االت011:6113) محسػد ، 6112التذخيعية عاـ  نتخاباتاال
بشػع مغ التعامل الجبمػماسي مع حكػمة الػحجة الػششية  بعس الجوؿ التي سسحت، ستثشاءباحالو ،

يا أرسمت عشجما أعمشت اإلدارة األمخيكية بأن   اوما زاد مغ األمخ سػءً   (،030: 6113قاسع، )
وأعمشت اإلدارة األمخيكية   حساس، حخكة الجشخاؿ "دايتػف" لتجريب وتعديد القجرات األمشية في مػاجية

 وأف   ييجد وجػدىا، اخصخً  حساس بأف   حخكة  فذعخت (،031:6113ىحا اليجؼ عمى السأل)قاسع،
 حخكة  دفع مسا ؛الفمدصيشيةتحجة وإسخائيل تدعياف إلى إزالتيا مغ خالؿ أجيدة الدمصة الػاليات الس

ىاجست  بعج أف   بأي ثسغ، غدة قصاعوالديصخة عمى ، مغ وجية نطخىا ستباقيةاحساس إلى خصػة 
 (.031:6115وقتمت بعزيع ) قاسع، ،فييا غ  عتقمت م  ا ات األجيدة األمشية الفمدصيشية و مقخ 

رئ في راـ هللا ،وحطيت باشخ الخئيذ محسػد عباس بتذكيل حكػمة شػاوعمى إثخىا 
 ( 02013: 6113دولي ) الحخوب ، عتخاؼباالحكػمة 

في شـخ الذيخ  نعقجاذ محسػد عباس  وحكػمتو في مؤتسخ وسانجت اإلدارة األمخيكية الخئي
 ىحا السؤتسخ لحخكة حساس. وضع  دبمػماسيفي عدؿ  اق الخالؼ بيغ حساس وفتح ، إمعانً لتعسي

حدشي مبارؾ وعاىل األردف  دمحم يغ الخئيذ السرخي يف  سز  لسخت وال  و يػد أآيعباس و الخئيذ محسػد 
لمخئيذ  اوماليً  اضخورة تػفيخ الجعع الالـز سياسيً وقج أكجوا في ىحا السؤتسخ عمى ،  عبجهللا الثاني

إقامة الجولة الفمدصيشية  حتى في السفاوضات الدياسية ازي قجمً مغ أجل تسكيشو مغ الس   ؛عباس
بخلسانية مبكخة داخل األراضي الفمدصيشية  نتخاباتاوتييئة األمػر لمخئيذ عباس لعقج السدتقمة ، 

 (033:6115)قاسع ،

الجانباف عمى الذخوع في قزايا  تفق، وضات الشيائية لسؤتسخ أنابػليذالسفا نصالؽاوعقب 
يبجأ تشفيح الذق  عمى أف   األسخى،و  إقامة الجولة،و ، الحجودو الالجئيغ، : وىي ،الـ الشيائية العالقةالد  

سدمحة ، في والحي يصالب الفمدصيشييغ بػقف نذاشات الجيات ال الـ،األوؿ مغ خارشة الصخيق لمد  
 (.1ستيصاف )فاخخ، لالمقابل وقف إسخائيل 

الـ مغ لد  يا جادة في تحقيق االػاليات الستحجة لع تقجـ أي إشارة تػحي بأن   ويالحظ أف  
مغ خالؿ رفع ، اتية لمسػاششيغ في الزفة الغخبيةخالؿ الزغط عمى إسخائيل، لتدييخ األمػر الحي

 :نت(6111) زكي، نتفاضةاالإلى ما كانت عميو األمػر قبل  الحػاجد والعػدة
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لتحقيق  6114رايذ لمسشصقة في عاـ كػنجاليدا ستسخت زيارات وزيخة الخارجية األمخيكية او 
لزغط عمى عبخ اتيكية في محاولة مشيا إلحخاز أي تقجـ عمى صعيج السفاوضات ، أىجاؼ تك

قج يخجـ  ،نتراراحه الديارات السكػكية إلى تحقيق تدعى بيكسا الفمدصيشييغ لمػصػؿ إلى حل، 
تقجـ  لكشيا لع تدتصع أف  ، ويحدغ مغ صػرة بػش ،6115الخئاسة عاـ  انتخاباتالجسيػرييغ في 

 (.11114: 6114دوف الػصػؿ إلى أي تقجـ)رايذ، 6114ـ وانتيى عا ،يًئاش

بػػغ ألب مدػػمع وأـ اال بامػػا ذي األصػػػؿ األفخيقيػػةوكػػاف لػصػػػؿ الػػخئيذ األمخيكػػي بػػاراؾ أو 
كبػػػػادرة أمػػػػل فػػػػي مػقػػػػف أكثػػػػخ عجالػػػػة وحياديػػػػة فػػػػي  والسصمػػػػع عمػػػػى الثقافػػػػة اإلسػػػػالمية. مدػػػػيحية،

جاد حل عادؿ لمقزية الفمدػصيشية وبخاصػة بعػج بسا يسكغ مغ إي السفاوضات الفمدصيشية اإلسخائيمية،
 6115العػالع اإلسػالمي فػي عػاـ  مخاشًبػاقػخة والقػاىخة الػحي ألقاىسػا خصابي التدامح والتقػارب فػي أن

 بذكل عاـ والذعب الفمدصيشي بذكل خاص بػعجه في إنياء معاناة الذعب الفمدصيشي وحل الرػخاع
أوبامػػا أنػػو مػػغ حػػق اإلسػػخائيمييغ  ذبػػخر الػػخئيج قػػ،عمػػى الػػخغع مػػغ ذلػػظ ف  (664: 6101)أبػػػ ختمػػة،

تجػاه ا 6115عػاـى وحت ػ 6114 عػاـ ديدػسبخ 63خػالؿ  الحػخب عمػى غػدة فػي  الجفاع عغ أنفديع 
رغػع إدراكػو التػاـ ىػػ  جتياح اإلسخائيمي عمى قصػاع غػدة وتدايػج أعػجد الذػيجاء والجخحػى،واالالقرف 

ػػذلػػظ العػػجواف سػػجد ضػػخبة قػيػػة لمتػصػػل إ أف   ووفخيقػػ  الـ فػػي وقػػت مبكػػخ مػػغ رئاسػػتو لػػى صػػفقة الد 
 :نت(6115) فخحات ،

بالبيػػػػت  6115عػػػػاـمػػػػايػ 64نعقػػػػجت أوؿ قسػػػػة فمدػػػػصيشية أمخيكيػػػػة فػػػػي عيػػػػج أوبامػػػػا فػػػػي او 
دة شػت ترػػرات الػػخئيذ األمخيكػي بػاراؾ أوبامػا لحػػل الرػخاع الفمدػصيشي اإلسػخائيمي مختكػػبي   األبػيس،

 وإقامة الجولة الفمدػصيشية، وتشفيح حل الجولتيغ، مغ إسخائيل،بأ االلتداـ عمى ثالثة ركائد أساسية،ىي:
 (.6103:013وإقامة عالقات عخبية إسخائيمية والسداعجة في تصبيع العالقات بيشيسا ) السرخي،

سياسػػػة أوبامػػػا صػػػارت عمػػػى نيػػػج البيػػػت األبػػػيس الػػػحي يعسػػػل لخجمػػػة  الكيػػػاف  ويالحػػػظ أف  
 اإلسخائيمي.

العػخاؽ  ة في الػػشغ والذػتات خاصػة بعػج غػدوضغػشات كبيخ ض الفمدصيشيػف إلى وقج تعخ  
فػػػتسخس عشيػػا  مبػػػادرات  ومباحثػػػات  ،التحخيػػػخ وأزمػػة الكػيػػػت والزػػغػشات الساليػػػة عمػػػى مشطسػػة 

ستذػعخ الػخئيذ كميشتػػف أىسيػة معالجػة القزػية اخخ اآلجاه االتتفاقيات مثل: أوسمػ ، وفي باخخجت 
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ماؿ الذػعب الفمدػصيشي آسط، ولكغ ىحه االتفاقية لع تحقق  الفمدصيشية لتحقيق األمغ في الذخؽ األو 
عتػػجاءات متالحقػػة متتاليػػة جعمػػت خيػػار ا نتفاضػػات  و افتبعيػػا  ،حػػتالؿ اإلسػػخائيمياالى مصػػامع وال حت ػػ

 السقاومة بذقيو ىػ الدبيل األمثل.

 مػػخئيذ الدػػابق أوبامػا تخشػػح لإلنتخابػػات الخئاسػية الججيػػجة، كػػلليػػاء السػػجة الخئاسػية تنإومػع  
وأعمػػغ الحػدب الجسيػػػري رسػسًيا فػػز الػػخئيذ األمخيكػي دونالػػج نالػج تخامػب و د مػغ ىػيالري كميشتػػػف و
مػب حرػل عمػى اتخ  حيػث أعمػغ الحػدب أف  ،بفػػز سػاحق  6102عاـمايػ  3تخامب بالتخشيح بتاريخ 

نتخابػػات االصػػػًتا، مػػا يجعمػػو أعمػػى عػػجد أصػػػات حرػػل عميػػو مخشػػح واحػػج فػػي  (0101010553)
بالسئة مغ األصػػات وحػل (  14.3)تخامب حرل عمى  في الشياية أعمغ الحدب أف   ،ة لمحدباألولي

بالسائػػة مػػغ أصػػات مقتخعػػي الحػدب الجسيػػػري )السػسػػػعة  (61.0)تيػج كػػخوز ثانًيػا بحرػػػلو عمػى 
 :نت(.6104الحخة،

، وبعػػجما أصػػبح  0543تخامػػب عشػػجما كػػاف رجػػل أعسػػاؿ فػػي عػػاـ  دونالػػج نذػػخ الػػخئيذوقػػج 
 trmp:the art of the)( فػغ الرػفقة) بعشػػاف: وكتابػئيذ الخامذ واألربعػيغ لمػاليػات الستحػجة الخ 

deal فػػي قائسػػة نيػػػرؾ تػػايسد فػػي عػػاـ صػػجوره،  اعمػػى السخكػػد األوؿ واألكثػػخ مبيًعػػ (،الػػحي حرػػل
ستشدػاخ ادياسية والبحثية عغ مؤشػخات وعقب وصػؿ تخامب إلى الخئاسة بجأ الحجيث في األوساط ال

فخيقػػو و  فعكػػف،  فييػػا مػػخاراً خبػػة تخامػػب بػػخزت فييػػا قػػخب شػػخح تخامػػب صػػفقة القػػخف التػػي تحػػجث تج
 (.6103:0)كخيع، صى سالـ ججيجةالخئاسي السعشي بعسمية الدالـ صياغة مدػدة خ  

يػػػا  تعسػػػل لسدػػػانجة  الكيػػػاف مػػػغ خػػػالؿ التتبػػػع التػػػاريخي لػػػإلدارة األمخيكيػػػة أن  ويػػػخى الباحػػػث 
ىػػي إال  عػػجادىا وتشفيػػحىا مػػع أي شػػخؼ مػػاالتػػي يػػتع إ  تفاقيػػاتاال وأف   فيػػا ،إلسػػخائيمي فػػي كػػل مػاقا

 . ستخاتيجياإل االستعساري اإلسخائيمي ضسغ السذخوع

والسعاديػة لمفمدػصيشييغ بحجػة  اإلسخائيميدور الحامي لمكياف  سثلتوال زالت اإلدارة األمخيكية 
ػ ال عيأن   نقدػاـ االة حسػاس وحالػة كػحخ اصػة بعػج فػػز خ ،ط الـ فػي الذػخؽ األوسػيخغبػف بتحقيػق الد 

 .الفمدصيشي التي شيجتيا الداحة الفمدصييشة
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 انفصم انثانث
انتغري يف املىقف األمرٌكً  اجتاهاث

جتاه اندونت انفهسطٍنٍت يف عهد ا
 انرئٍس ترامب





  تجاه الجولة الفمدطيشية في عيج الخئيذ تخامباالسبحث األول : السهقف األمخيكي 
 سبحث الثاني: تجاعيات السهقف األمخيكي حهل إقامة الجولة عمى القزية ال

 الفمدطيشية.
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 املبحث األول
 جتاه اندونت انفهسطٍنٍت يف عهد انرئٍس ترامبااملىقف األمرٌكً 

 تسييج:
ومدانجتيا  ،كأحج الجوؿ الكبخى في العالع الػاليات الستحجة ساعجت الطخوؼ الجولية وبخوز

ي، إيجاد دوائخ صخاع ال تشتي  عمى أرض فمدصيغ ستعساريةاالسخائيمي لتػسيع مصامعيا اإلياف كلم
لمحرػؿ عمى أىجاؼ شػيمة األمج، مغ خالؿ عقج اتفاقيات ومعاىجات دولية تجسع الصخفاف، مع 

 .الدبل بجسيعالحخص األكبخ الستفادة الكياف اإلسخائيمي مشيا  

تجاه الجولة استحجة تتالقى السػاقف األمخيكية ومع قجـو كل رئيذ ججيج في الػاليات ال
شي في قزايا ميا لع يخجـ الرالح الفمدصيالفمدصيشية في مػاشغ وتتباعج في مػاشغ أخخى،  ج  

التغيخ في السػقف  اتجاىاتلحا جاء ىحا الفرل ليعخض   غ،وحق العػدة والالجئي وقف االستيصاف
 .خئيذ تخامبية في عيج الالفمدصيشتجاه الجولة ااألمخيكي 

فمدصيشية في عيج الخئيذ تجاه الجولة الااألوؿ بعشػاف :السػقف األمخيكي  جاء السبحث لحا
: تجاعيات السػقف األمخيكي حػؿ إقامة الجولة عمى القزية بعشػاف الثانيالسبحث و ، تخامب

 الفمدصيشية.

 دونالج الخئيذتجاه الجولة الفمدصيشية في عيج اقبل الحجيث عغ مػقف الػاليات الستحجة 
وكيف تديخ مجخياتو الدياسية   ،أف نعخض الشطاـ الخئاسي لمجستػر األمخيكي ج  ال ب   ،تخامب

ى يحقق حت   تتػافخ في الخئيذ األمخيكي والتي تتسثل في الذخوط التي يشبغي أف   واالنتخابية
 .السشتخبتػى السحمي والعخبي والجولي دساألىجاؼ عمى ال

 :السشتخب سمطات وصالحيات الخئيذ األمخيكي
و خرو برالحيات أن  ، وضع األسذ األولى لمشطاـ الخئاسيلمجستػر األمخيكي الحي  اشبقً 

واختراصات واسعة وميسة مغ الشاحية التشفيحية والتذخيعية وعمى الرعيج الخارجي والعدكخي   
 نجسميا  باألتي:

لتي تكسغ في تخشيح الدفخاء وتعيغ الػزارء فيحية ، واشسمصات الخئيذ األمخيكي الت
 ،بسذػرة مجمذ الذيػخ ومػافقتو اتحادية العميا مدتعيشً االمييغ والقشاصل وقزاة  السحكسة العسػ 

وتعييغ جسيع السػضفيغ اآلخخيغ في الػاليات الستحجة األمخيكية الحيغ لع تخد في الجستػر نرػص 
التشفيحية، يقػـ  السػضف السختز في كل اإلدارات أييصمب ر  خاصة بتعييشيع، ويحق لمخئيذ أف  
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عغ شخيق مشح  جسيع السشاصب الذاغخة أثشاء عصمة مجمذ الذيػخ،  بسمئرئيذ  الدمصة 
 (.000-001: 6101) الغدالي،  تفػيزات تشتيي في ختاـ الجورة التالية

 الخئيذ األمخيكي عمى السدتهى الجولي: سمطات
فييا الجستػر األمخيكي مجمذ الذيػخ مع الخئيذ األمخيكي في :أشخؾ  عقج السعاىجات الجولية -

مخئيذ األمخيكي بشاًء عمى مذػرة و لمشو عمى أن   )6ؽ/6ج/6ت السادة )كسا نر   عقج معاىجات،
مثا أعزاء مجمذ الذيػخ يػافق عمييا ث   يعقج معاىجات بذخط أف   مػاقفة مجمذ الذيػخ أف  و 

 (630: 0541الحاضخيغ )عرفػر ، 

 :  تفاقيات تشفيحيةاعقج 

مشح الجستػر األمخيكي الػاليات الستحجة األمخيكية وعمى  تعيين سفخاء ومسثمين دبمهماسيين: -
عتساد السسثميغ ا األجانب ،وقج يخفس  عتساد مسثميا رفس  وجو الخرػص صالحية قبػؿ أو

ة تتعمق األجانب الجبمػماسييغ  إما ألسباب سياسية تتعمق بجولة السبعػث أو ألسباب  شخري
 (.033: 6106و ) الغدالي، بدسعة السبعػث ذاتو وأخالق

ستػر األمخيكي يكػف لمج اشبقً  :مخيكي في السجال العدكخي والحخبيسمطات الخئيذ األ -
 لمقػات السدمحة ، تسكشو مغ تػلي إدارة  القػات البحخية والبخية والجػية االخئيذ قائجً 

 (821: 0533) الذافعي، 

و نتخابي لمخئيذ األمخيكي يالحظ أن  واالمشطاـ الجستػري لاءة الدابقة ومغ خالؿ القخ    
في الػقت  يا تتجخلن  تداع صالحيتيا إال أامؤسداتية ، بخغع مخونتيا و  مجالذو يخزع لقػانيغ 

لقى الباحث أوفي  ىحا السبحث  .قترادية والدياسية لبالدىا وحمفائيااالالحي يعارض السرالح 
  تي:باآل وتع تحجيجىا ،ألمخيكي دونالج تخامب ومػاقفو اتجاة القزية الفمدصيشيةالزػء عمى  الخئيذ ا

و في العسل الدياسي والجبمهماسي في يمدتذار  من  اججيجً  ن طاقًساالخئيذ تخامب عيّ ويالحظ أنَّ 
  إيفانكا. الهليات الستحجة األمخيكية :مثل ابشتو
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 :الج تخامب رئيذ الهليات الستحجةدون
 د والشذةة: السيال

 0533 عاـ تدوج في، و  0512حديخاف  01ولج دونالج جػف تخامب في نيػيػرؾ في 
ورزؽ مشيا بثالثة أبشاء: دونالج تخامب  ،والخياضية التذيكية األصل إيفانا زليشكػفا األزياءعارضة 

مغ  0553عاـفي ا ليتدوج مججدً ـ  0556يشفرل عغ زوجتو عاـ  جػنيػر، إيفشكا وإيخيظ، قبل أف  
ورزؽ تخامب بصفمة  ،السسثمة ومقجمة التمفديػف األمخيكية مارال آف مابمذ بعج سشة واحجة مغ شالقو

 عاـ مغ السسثمة أسساىا تيفاني، وداـ زواجو ست سشػات قبل أف يشفرل عغ زوجتو الثانية في
ؽ مشيا ، تدوج مغ الدمػفانية وعارضة األزياء ميالنيا كشػس والتي رز  6111عاـ  وفي ، 0555
 :نت(6102سسو باروف ولياـ) الشيار ،ابػلج 

 الخمفية التعميسية: 
مب في مجرسة كيػ فػريدت في كػيشد، ولكغ بعج الستاعب في سغ الثالثة اتخ دونالج درس 

عذخة، أرسمو والجاه إلى أكاديسية نيػيػرؾ العدكخية عمى أمل تخكيد شاقتو ، فبيشسا ىػ في 
NYMAحرل تخامب عمى درجة الذخؼ األكاديسية، ومشح جائدة أفزل ، في شساؿ والية نيػيػرؾ ،

يشتقل إلى كمية وارتػف التابعة  ، ودرس في جامعة فػردىاـ لسجة عاميغ قبل أف   0521مجرب عاـ
قتراد والتخكيد في االوحرػلو عمى بكالػريػس في  0524بعج تخخجو في عاـ  ،لجامعة بشدمفانيا

  :نت(6104)السػسػعة الحخة،سل في العقارات في شخكات والجه. لتحق لمعاالتسػيل، وبعجىا مجاؿ 

شخفية في إدارة األعساؿ مغ جامعة روبخت غػردوف عاـ ة وحرل تخامب عمى دكتػرا 
وتػ ج بمقب شخرية الدشة في مجيشة ساراسػتا، السسشػحة مغ الحدب الجسيػري في  ،6101
كسا حرل عمى درع "نجع مسذى السذاىيخ" بيػليػد عاـ ، (6101- 6106)عامي  فمػريجا والية

 .:نت(6103) مػسػعة الجديخة،  6101

 التهجيات الفكخية: 
يب مغ اليسيغ الستذجد في الحدب الجسيػري، واشتيخ و قخ تخامب بأن   الخئيذ دونالج يرشف

الستحجريغ مغ أصػؿ مكديكية الحيغ يتيسيع بإغخاؽ البالد  اخرػًص  أميخكابعجائو لمسياجخيغ في 

http://www.aljazeera.net/home/getpage/37c0a303-0881-4323-898f-4d28bb5b7cd8/3cfe5383-95de-4588-862d-cf6d18a68667
http://www.aljazeera.net/home/getpage/37c0a303-0881-4323-898f-4d28bb5b7cd8/3cfe5383-95de-4588-862d-cf6d18a68667
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بالسخجرات والعشف، وال يتخدد في الجعػة إلعادة الشطخ في قػانيغ اليجخة، ووقف مشح الجشدية 
 :نت(6103ألراضي األميخكية.) مػسػعة الجديخة،األميخكية لألشفاؿ الحيغ يػلجوف فػؽ ا

 :والسدؤولياتالهظائف 
لمعسل مع والجه ضسغ مؤسدة تخامب العقارية التي كانت  0524عاـ الخئيذ تخامب نزع ا

متخررة في تأجيخ السداكغ لمصبقة الستػسصة بأحياء نيػيػرؾ، ثع أصبح الخئيذ التشفيحي ليا 
 : نت(.6103مجاالت ججيجة ) اليجؼ، ستثسار فياالبعج تػسعيا ودخػليا 

ما بيغ ا خرػًص زمات السالية التي واجيت شخكاتو في تجاوز اليدات واأل عجة ونجح مخات
تابعة  عجة ( والتي أدت إلى إعالف مؤسدات6115- 6114 )، وعامي(0553- 0543)عامي 

يات ضخسة داخل الػالستثسارات اة مغ الخخوج مغ األزمة والقياـ بغ كل مخ لو اإلفالس، حيث تسك  
سع تخامب "عالمة تجارية" تقجر بسالييغ الجوالرات في الدػؽ االستحجة وخارجيا. وقج أصبح 

في قشاة "أف بي سي"، حطيت  ح إنتاج وتشذيط بخامج تمفديػنيةتشفيـ  6113األميخكية ، وتػلى عاـ 

 .:نت(6103) مػسػعة الجديخة،.بالستابعة في الػاليات الستحجة

 نتخابية:وال الدياسية  تجخبتو
 -وفق بعس التقاريخ األميخكية-، لكشو امباشخً  اسياسيً  مارس عساًل  لتخامب أف   يدبقلع   

نتخابية رئاسية لسخشحيغ مغ الحدب الجسيػري ا ؿ عقجيغ مغ الدمغ تبخعات لحسالتـ خالقج  
 .:نت(6103") مػسػعة الجديخة،والجيسقخاشي

مشاضخة لمحدب الجسيػري وحرمت السشاضخات  (06 )مغ أصل (00 )شارؾ تخامب في
وبحمػؿ مصمع عاـ  ،نتخابيةاالحسمتو  في  شعبية   مسا أدى إلى زيادة   ؛التمفديػف  عمىبسذاىجة عالية 

يغ مع الديشاتػر تيج كخوز وحاكع والية أوىايػ السفزميغ السخشحمغ  اواحجً  كاف تخامب    6102
تخامب ىػ الحي سيحرل عمى تخشيح الحدب  ا أف  في بجاية شيخ مارس بجى واضحً و  ،جػف كيديظ
وكانت  :نت(.6102نتخابات األولية لمحدب عمى بقية السخشحيغ )عخبي،باالفػزه  بدببالجسيػري 

 نتخابات الخئاسية والػصػؿ إلى البيت األبيس.االالشتيجة فػزه في 
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 : تجاه القزية الفمدطيشيةاالسهقف األمخيكي -0
 تكسغ في: يا تجاه القزية الفمدصيشية أن  ا ة األمخيكيةمغ السالحظ عمى الدياسي 

تأكيج االنحياز األمخيكي السعمغ، وىػ ما يتزح في ترخيحات تخامب السختمفة ، حيث أكج  .0
 تخامب في عجد مغ السشاسبات عمى:

ى غيخ مسكغ، وعم اقج يكػف الحياد أمخً :"وتخامب أن  الخئيذ دونالج  : قاؿ  ستيطانالمهضهع أ.   
في بشاء السدتػششات في الزفة الغخبية"، وىحا الترخيح مغ تخامب أمخ  اجمً إسخائيل الديخ ق  

يتشاقس مع الدياسة األمخيكية السعمشة ومع رأي السدتذار القانػني لمحكػمة األمخيكية مشح ضيػر 
لكشيا لع ستيصاف، االمذكمة السدتػششات، ففي الدابق كانت الػاليات الستحجة تعمغ رفزيا لدياسة 

نتقل اتتخح أي إجخاء عسمي لمزغط عمى "إسخائيل" لػقف ىحه الدياسة، وىشا نجج أف تخامب قج 
 (.0: 6102ستخضاء لػ"إسخائيل" ) تخامب ،اخصػة أكثخ 

 القجس غ األشػاؽ االستيصانية  لسحاصختوبإحاشة مجسػعة م وباشخت سمصات االحتالؿ 
 ، (0514)نجماجيا واتراليا بالسشاشق السحتمة عاـوتدييل ا ،وعدليا عغ بقية الزفة الغخبية

(، بيجؼ محاصخة التجسع الدكاني داخل أسػار شخؽ القجس والعسل عمى 330: 6115)رباح ،
 : الحي الييػدي،الصػؽ األوؿ الحي يتزسغ ،، ومغ األمثمة عمى ىحه األحياءيموتفتتيو وتخح

ني يتزسغ: مدتػششات مغ الشاحية الذسالية والسخكد التجاري، أما الصػؽ الثا، الحجيقة الػششيةو 
 شسااًل حتى أشخاؼ سمدمة مدتػششات تستج مغ راـ هللا :والصػؽ الثالث يتزسغ، والجشػبية والذخقية

 (.330: 6115قخية فمدصيشية) رباح ، (21)ويزع ىحا الصػؽ  ،الخميل  جشػًبا

واضًحا  وذلظ يطيخ ؛يمييلمكياف اإلسخائبالشدبة إلى  االستيصاف في القجس أولػية   ويعج
وحكػمتو باالستيصاف كجدء مغ "حق الييػد في البشاء في أي جدء مغ الجولة  نتشياىػخالؿ تسدظ 

سا في القجس العاصسة". وقج شيجت أرقاًما غيخ مدبػقة عمى صعيج الشذاط العبخية وال سي  
 الحتالؿ. االستيصاني مقارنة بسا كاف األمخ عميو في عيج غيخه مغ رؤساء حكػمات ا

 مشطسػػػػػػة "الدػػػػػػالـ اآلف" ارتفعػػػػػػػت ندػػػػػػبة االسػػػػػػتيصاف فػػػػػػي القػػػػػػجس السحتمػػػػػػػة  لتقخيػػػػػػخووفًقػػػػػػا 
 (. 00:6101)درزي، وإبخاىيع، (%11)بشدبة 
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 األبػػػػيس البيػػػػت مػػػػغ متمفػػػػد خصػػػػاب فػػػػي تخمػػػػب دونالػػػػج األميخكػػػػي الػػػػخئيذ أعمػػػػغ وبالفعػػػػل 
 إلػى أبيػب تػل مػغ األميخكيػة دػفارةال بشقػل لمبجء أوامخه ووج   كسا إلسخائيل، عاصسة بالقجس االعتخاؼ

 : قشاة(. 6103) الجديخة، القجس

مغ السؤيجيغ لتخشيح بشياميغ نتشياىػ لخئاسة الحكػمة اإلسخائيمية،   6103 عاـب.  كاف تخامب في  
 لسػقفو الدابق في ضل  ىحا الديشاريػ. استسخارً امػقفو سيكػف  وىػ ما يعشي أف  

صخ الجسيػريػف عمى جشاحيو لو دور كبيخ في الدياسة أف الكػنجخس األمخيكي والحي يدي .6
تجاه السػقف مغ الرخاع االخارجية األمخيكية ، وال تذيخ مػاقف ىحا الحدب ألي تغيخ 

ستخاتيجي أقل إمكانية إالفمدصيشي اإلسخائيمي، وىػ ما يجعل قجرة الخئيذ عمى إحجاث تغيخ 
 :نت(.6102نة،لجيو رغبة في ذلظ) مخكد زيتػ  فتخضشا أف  اى لػ حت  

ستخاتيجية إ ستخاتيجية األمغ القػمي األمخيكية ، أف  إوأك ج تخامب نفدو خالؿ خصاب 
ىحا األمخ ىػ الحي  تعديد الشفػذ األمخيكي في العالع، مذيًخا إلى أف  عمى  العسلالػاليات الستحجة 

األمخيكي فيسا بعج، ولكشو يقػد الػاليات الستحجة إلى جشي ثخوات كبيخة، قج تعػد بالشفع عمى الجاخل 
نحغ ال ندعى إلى فخض شخيقة حياتشا عمى أي شخز، ولكششا سشجافع ؼ:" دو أضافي الػقت نف

 :نت( . 6104)ساسة بػست، ."عتحاراتا بقػة عغ قيسشا دوف 

 الجاعسة لمكياف اإلسخائيميالػاليات الستحجة وىي تدتسخ في سياستيا الثابتة  فإف   ؛وىكحا
 فيي تيجؼ إلى: ،خنامج الحدب الدياسي الحاكععمى الخغع مغ ب

بيغ القزية الفمدصيشية والسدائل التي تذكل جػىخ الرخاع في السشصقة كحق  رتباطاإلفظ  .0
تكػف عاصسة لمجولة الفمدصيشية السدتقمة  الفمدصيشييغ وقزية القجس في أف   لالجيئيغالعػدة 

حيث ال تيتع الدياسة األمخيكية إال  ،الـوالعسل عمى تقديع األىجاؼ الفمدصيشية مغ عسمية الد  
وفي وقت ترخ  ،بقزايا غيخ رئيدية كشبح العشف ومحاربة اإلرىاب والتشديق األمشي والتصبيع

 تفاقيةاخوج عغ السبادئ التي قامت عمييا والخ ستيصافاالسدظ بدياسة بو إسخائيل عمى الت
 :مقاؿ مشذػر(.6102خ،أوسمػ التي وقعت في عيج الخئيذ الجيسقخاشي كميشتػف) جب

تجدئة الػشغ العخبي  ألف   ،تتكخس تمظ الرخاعات وتتعسق مرمحة "إسخائيل" تقتزي أف   إف   .6
 (2: 0551ػاه ما يؤدي إلى بقاء  إسخائيل )السختار ،تؤدي إلى إضعافو وتذتيت ق  
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حيث سعت الػاليات الستحجة ، في الخصاب الدياسي العخبي الخسسينقدامي اإحجاث مػقف  .3
إسخائيل" بذكل خاص إلى محاصخة أي فخصة لسػقف عخبي مػحج، وإلى تقديع السقدع و"

ظ، تتخاءى في األفق أي صيغ لسػقف متساس ألمغ "اإلسخائيمي" ، وما أف  خجمة اوتجدئة السجد أ ل
عبخ حمفائيا أو الخاضعيغ لمشفػذ األميخكي "اإلسخائيمي" إلى  اتبادر الػاليات الستحجة سخيعً 

 اندياقياالفات بيشية عخبية مرصشعة لتبخر ب عمييا بخوز ختخ يتكيحه، و  إحباط مداع  
 : مقاؿ مشذػر(.6103)يػسف، في مذاريع خارجية وانخخاشيا

قترادية االفمدصيشي مغ خالؿ دعع إجخاءات  الخصة األمخيكية لمتحخؾ في السمف وتيجؼ
حافد لتذجيع الدمصة ك، رادي في مشاشق الدمصة الفمدصيشيةقتاالئية" لتحديغ الػضع "جد 

بحلظ  ستيصاف،اال  لسفاوضات دوف شخشي السخجعية ووقفالفمدصيشية مغ خالؿ العػدة إلى شاولة ا
القائع عمى أساس حل الجولتيغ ، وإقامة دولة  الـ الدياسيعغ الد   بجياًل  قترادياالالـ يربح الد  

في الدياسات  امتغيخً  ايالحظ أف ىحه الخصط تأخح شابعً  غ  م   (. وكل6103:1فمدصيغ)كخيع،
 اإلسخائيمي والفمدصيشي. غاألمخيكية بيغ الصخفي

 لالجيئين الفمدطيشين:اإلغاء حق العهدة  -ب  

الحالي لألونخوا وسيعسل عمى وقف تسػيل السشطسة األمسية في  سعاالإلى تغييخ  يدعى  
يسيغ داخل فمدصيغ ويبمغ عجد الالجئيغ الفمدصيشييغ السق ،الزفة الغخبية السحتمة بذكل كامل

بيجؼ ؛ و الجئ، بحدب أحجث بيانات إحرائية فمدصيشية رسسية  مالييغ (1.5)وخارجيا نحػ 
 ""إزاحة ىحه القزية عغ الصاولة في أي مفاوضات محتسمة بيغ اإلسخائيمييغ والفمدصيشييغ

 :نت(.6104)الخميج أوف اليغ،

 :القجس نقل الدفارة األمخيكية إلى -ج

 011خس األمخيكي في دورتو رقع ىػ تذخيع أقخه الكػنغ 0551س لعاـ جتذخيع سفارة الق 
حيث يعبخ برخاحة عغ رغبة الػاليات الستحجة بشقل سفارتيا في  0551أكتػبخ عاـ  63في 

اسخائيل إلي القجس بجاًل مغ تل أبيب واالعتخاؼ بالقجس كعاصسة لمجولة العبخية ولقج وعج عذخوف 
مجمذ الذيػخ بشقل الدفارة األمخيكية مغ تل أبيب إلي القجس ولكغ ىحا  رئيدًا ومخشحًا ومدؤواًل في

التذخيع يدسح لمخئيذ األمخيكي بتأجيل تصبيقو كل ستة أشيخ وىحا ما فعمو رؤساء الػاليات الستحجة 
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عتبار ا ،  6103ديدسبخ 2ي أعمغ الخئيذ األمخيكي، دونالج تخامب، ف إال أف 0551مشح عاـ 
عاصسة إلسخائيل، والبجء بشقل سفارة بالده إلييا، ما أشعل غزًبا في  ي والغخبيالقجس بذقييا الذخق

ب آماؿ الفمدصيشييغ الحيغ يخيجوف القجس األراضي الفمدصيشية، وتشجيًجا عخبًيا وإسالمًيا ودولًيا، وخي  
 :نت(.dw ،6104) مػقع .الذخقية عاصسة لجولتيع

فالدياسة  ،بالججيجليذ  ة الفمدصيشيةالسػقف األمخيكي مغ القزي أف   ويخى الباحث 
 واتخحمع الدياسات اإلسخائيمية،  باالندجاـتجاه قزية القجس اشػاؿ الصخيق  دستات  األمخيكية  

األغمبية  األمخيكيػف العجيج مغ السػاقف السترمبة والسشحازة بذكل واضح مع إسخائيل، كسا أف  
تحجة، جعل السػقف سع ييػدي في الػاليات السفى الكػنجخس مغ الريايشة ووجػد أكبخ تج الحاكسة

أماـ أي قخار يرجر عغ مجمذ األمغ ويتزسغ إدانة إسخائيل، بل  اوصارمً  معشًتااألمخيكي 
ة في سبيل عجـ صجور أي قخار يجيغ يجالػاليات الستحجة حق الشقس الفيتػ مخات عج واستخجمت

 مرالح الػاليات الستحجة لجىضخامة ، عمى الخغع مغ )إسخائيل(  حميفتيا األولى في السشصقة
  جخمت برػرة مباشخة بالثػابت الفمدصيشية التي تصالب فييا مشح سبعة عقػد.لحا ىي ت الجوؿ العخبية

 :مهقف تخامب من القزية الفمدطيشية
، وذلظ عشجما ألقى  6102مشح مارس عاـ اكبيخً  امػاقف تخامب مغ إسخائيل  تغييخً  شيجت

و"في اإلسخائيمية"إيباؾ"واششصغ، وأعمغ فيو أن -لمجشة الذؤوف األميخكية  الدشػي  أماـ السؤتسخًبا خصا
معاممة إسخائيل كسػاشغ مغ الجرجة الثانية ستشتيي" ، كسا تعيج  ، فأف  االيـػ الحي سأصبح فيو رئيدً 
جتسع و سي"إلى العاصسة األبجية لمذعب الييػدي، القجس"  وأن  تل أبيب بشقل الدفارة األمخيكية مغ

ستقخار والدالـ في إسخائيل والسشصقة االنتخابو رئيدًا لمعسل معًا عمى تحقيق امع نتشياىػ في حاؿ 
 :نت(Full  text  of  Donald،6102)“بأسخىا 

مب يجرس بججية اتخ  ، أك ج مايظ بيشذ نائب الخئيذ األمخيكي، أف  6103نػفسبخ  64في و 
نػفسبخ  31، فيسا أعمغ البيت األبيس في ى القجساألمخيكية إل وكيفية نقل الدفارةالتػقيت 

 ستعجاد الػاليات الستحجة لشقل سفارتيا سابقة ألوانيااالتي تتحجث عغ  السقجمة  التقاريخ 6103عاـ
 :نت(.6103) السخكد الفمدصيشي لإلعالـ،
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ل إعالف قخاره بذأف نقل تخامب أج   ، أعمغ البيت األبيس أف   6103ديدسبخ عاـ  1وفي 
مب ا، أبمغ تخ  6103ديدسبخ عاـ 1 وفيفارة، عمى أف يتخح القخار خالؿ األياـ القميمة القادمة، الد

مغ زعساء السشصقة عدمو نقل الدفارة، ومشيع رئيذ الدمصة محسػد عباس وممظ األردف ا عجدً  ارسسيً 
 :نت(.6103عبج هللا الثاني والخئيذ الديدي) الشادي الجولي،

ه بػعج والتدامو ستيصاني،االرخيحاتو الجاعسة إلسخائيل وتػسعيا وثبت تخامب في مػاقفو وت
متشاع عغ نقس باالفي نقل الدفارة األمخيكية إلى القجس ، وداف قخار الخئيذ الدابق باراؾ أوباما 

ستيصاني اإلسخائيمي في االالحي داف التػسع ( 6331  )قخار مجمذ األمغ التابع لألمع الستحجة رقع
محتمة  أراض   0523عتبخ األراضي السحتمة بعج حديخاف عاـ ا القجس الذخقية ، و الزفة الغخبية و 

 :نت(.Readout،6103السدتػششات التي فييا غيخ شخعية )و 

 :ثهابت بين أوباما وتخامب
تداىع الدياسة الخارجية األمخيكية ،في صشاعتيا وصياغتيا مجسػعة معقجة مغ 

، كسا تتدع بالثبات اإلستخاتيجي، في ضل تػجيات واضحة السؤسدات وتتشػع فييا األدوار والتأثيخات
وفي بعس األحياف في تختيب ، جخاءات واألدواتفي اإل اختالفات أحيانً االوأىجاؼ محجدة، وتطيخ 

 (.01-5: 6102األولػيات ) سميساف،

غ حيث مزسػنيا في األغمب متذابو ولكغ يختمف م ويالحظ في الدياسة األمخيكية أف  
فالدياسة الستبعة نحػ إسخائيل ثابتة ولغ تتغيخ، وشالسا سعت كل  ؛الجانب الجعائي التزخيع أو

اإلدارة األمخيكية إلى تعديد أمغ إسخائيل في السشصقة وخجمة مرالحيا، ويتع التزخيع في الفتخات 
نتخابية بيجؼ الحرػؿ عمى دعع وتأييج المػبي الرييػني القػي والسؤثخ في الجاخل األمخيكي اال
 ا ىػ حاؿ الحمفاء. كس
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 املبحث انثانً
 تداعٍاث املىقف األمرٌكً حىل إقامت اندونت عهى 

 انقضٍت انفهسطٍنٍت
 تسييج:

قامة دولة تقزي بإومخضية  ضمت الدياسة األمخيكية تشاور إليجاد حمػؿ واقعية
دصيغ في السشبثقة مغ السشطسات الجولية، والتي تشز عمى حق فم تفاقاتاال خاصة بعج،فمدصيشية

العػدة، حق ، و ستيصافاال :مثل حتالؿاال أنتجياوما يتزسشيا مغ إشكاليات  ،اصة بياإقامة دولة خ
 .وإقامة دولة فمدصيشية

 الػقتيا مجخد مشاورات ىجفيا إضاعة أن   تاريخ الدياسي لمػاليات الستحجةولكغ ما أثبتو ال
 خائيمي.اإلس حتالؿاالالقجيسة لرالح  االستخاتيجيةط لتحقيق الخص

يا خخجت مغ  ترخيحاتيا الدخية لمحجيث في السأل ألن   ؛فباتت التجاعيات األمخيكية واضحة
قط ،بل العسل عمى الذخؽ األوسط ، وليذ ذلظ ف تجعيع الكياف اإلسخائيمي فييا تعسل لرالح أن  

 .ألوقاتستقخار في جسيع اباالاألمشي والجيسغخافي حتى تشعع والدياسي و  قترادياالتػفيخ الجعع 

وليحا جاء ىحا السبحث ليعخض تجاعيات السػقف األمخيكي حػؿ إقامة الجولة الفمدصيشية 
 .صفقة القخف  مذخوع والتي بمػرتيا خصة عمى القزية الفمدصيشية

 صفقة القخن: مذخوع مفيهم
د أف تشجح إدارتو في نتخابات الخئاسة األمخيكية أرااتخامب في دونالج عقب فػز الخئيذ 

 صفقة القخف التي يخى فييا حل   مذخوع تفاؽ سالـ مع الذخؽ األوسط مغ خالؿ تشفيحا إلى التػصل
ج  ولحا  خالؿ الدبعة عقػد الساضية  اصيشية األشج تعقيجً القزية الفمد لرفقة القخف حدابات أ ع 

غ الصخفيغ الفمدصيشي خاصة عبخ تقجيع تشازالت بيجؼ الػصػؿ لحمػؿ وسط والتػافق بي
 (.6103:0) كخيع،لى السدتػى الجولي بخعاية األشخاؼ العخبية السؤثخة والشافحة، ميواإلسخائي

عمى   تجعيع الكياف اإلسخائيميمغ إعالف مأربيا في تخذى الػاليات الستحجة  ولحلظ لع تعج
حزخ لو مشح سشػات شػيمة ، وىػ ي   برفقة القخن" مذخوع"أرض فمدصيغ تحت مدسى قجيع ججيج 
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إال ، صيشي في سيشاءدلف فمأ ( 21)جاء فيو مذخوع تػشيغ  جساؿ عبج الشاصخ،مشح عيج الخئيذ 
إال   ءتػفيخ األمغ في سيشا عغغدة  نجحت في إفذالو بحجة أف الدمصة السرخية قج عجدت  أف  
ستذياد ثالثيغ شخرًا عمى أيجي اأسفخت عغ فقامت مػاجيات عارمة  ؛ذفتالسؤامخة  ك   أف  

لغاء السذخوع أماـ غزب الجساىيخ صخت  الحكػمة السرخية إضافيسا  ،ي الجير السرخ 
 (.6103:3)الخاية ،ا الفمدصيشية وىبتي

صفقة القخف عمى الدصح مغ ججيج في عيج الخئيذ مذخوع ولكغ عاودت محاوالت تشفيح 
اإلدارة األمخيكية ومؤسداتيا  ولعل   والخئيذ عبج الفتاح الديدي ،والخئيذ دمحم مخسي  حدشي مبارؾ 

ى القزية الفمدصيشية الرفقة واإلجياز عم مذخوع السختمفة لغ تجج أفزل مغ ىحه الطخوؼ لتشفيح
 ،ودويمة في غدة يمحق بيا بعس التجسعات الدكانية في الزفة الغخبية اقتراديمغ خالؿ حل 

 باآلتي:نجسميا  أثخت عمى القزية الفمدصيشية عجة وذلظ لتػافخ عػامل

، ومغ جية أخخى وجػد تبايشات بيغ  لتحخيخ والدمصة الفمدصيشيةوجػد تبايغ بيغ مشطسة ا   -
عمى  الجبمػماسيةالتي أثخت سمًبا عمى السديخة الدياسية  وأيجيػلػجياتياالفرائل الفمدصيشية 

السدتػى العخبي والجولي، فأدى ىحا االنقداـ إلى تقجـ في السخصصات اإلسخائيمية التي تدعى 
مى جسيع السشاشق الستكخرة عواالعتجاءات دة وتيخة البصر السدتسخ وزيا إلى تحقيقيا في القجس،

 (.003:6106ستثشاء )أبػ مصخ،االفمدصيشية دوف 

أثخ االنقداـ الفمدصيشي بيغ حخكتي فتح وحساس سمبًا عمى مكانة القزية الفمدصيشية بالشدبة  -
 (4: 6102لدمع األولػيات عمى السدتػى العخبي والجولي) مخكد غدة لمجراسات،

، ووقػع االنقداـ الدياسي بيغ (6113)يػنيػفي سيصخة حخكة حساس عمى قصاع غدة  وبعج
قصاع غدة والزفة الغخبية، وتذكيل حكػمتيغ فمدصيشيتيغ في كل مغ غدة والزفة الغخبية، ومشح 

التاريخ شجد االحتالؿ اإلسخائيمي الحرار عغ شخيق إغالؽ جسيع السعابخ بذكل مشطع  ذلظ
 اتع عدؿ قصاع غدة تسامً ف  . (0: 6113أبػ جامػس، ) شػيمة تحت مداعع أمشية اتلفتخ ومدتسخ 

شج ألعغ العالع الخارجي، ومشع التشقل والحخكة بيغ القصاع ومحيصو، ليؤدي ذلظ إلى خزػعو 
ا بعج أف وازداد األمخ تعقيجً أنػاع الحرار البخي والبحخي والجػي في التاريخ الفمدصيشي الحجيث، 
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ولع تدسح بفتحو إال  شخياف الحياة الػحيج لمفمدصيشييغصات السرخية بإغالؽ معبخ رفح قامت الدم
 .أسفخت عغ خدائخ مادية وبذخية فتخات متقصعة وألعجاد محجودة مغ السدافخيغ

حتالؿ اإلسخائيمي الحرار عمى قصاع غدة بسدانجة المجشة الخباعية، إثخ فػز حخكة االفخض  -
ثع شجدت حرارىا عميو، بعج سيصخة الحخكة  ،6112 عاـ عية فينتخابات التذخياالحساس في 

وشسل إغالؽ السعابخ بيغ القصاع واألراضي السحتمة،  ، 6113 عاـ عمى القصاع في يػنيػ
 (.1: 6100)مخكد زيتػنة،. باإلضافة إلى إغالؽ معبخ رفح

العاشخة مغ  سخائيمي  بعج تذكيل الحكػمة الفمدصيشيةمغ االحتالؿ اإلوبجأ الحرار بقخار 
بػقف مدتحقات الزخائب والخسـػ الفمدصيشية التي تحرميا  (6112)عاـ  حساسقبل حخكة 

ثع تمى ذلظ مصالبتو   . (64: 6113نافع، )  الدمصات اإلسخائيمية لحداب الدمصة الفمدصيشية،
ووقف السداعجات  ،بالتزييق عمى الفمدصيشييغ (،6112/شباط فبخايخ 05) لمسجتسع الجولي في

وذلظ بسشع أي مداعجات غخبية صالبة بل قاـ بخصػات عسمية خصيخة، بالس السقجمة ليع، ولع يكتف  
 مزاعفة. ااألمخ الحي ضاعف معاناة السػاششيغ أضعافً ؛ترل إلى الحكػمة الفمدصيشية 

 عمى ثالثة محاور رئيدية: باخترارالرفقة الكبخى  مذخوع تخكد
التػراتيػػػة "إسػػػخائيل"ة عمػػػى مػػػا ت دػػػسيو الرػػػييػنية العالسيػػػة أرض بشػػػاء الجولػػػة الييػديػػػ سػػػتكساؿا :أوًل  
، وىػى تستػج مػغ البحػخ الستػسػػط إلػى نيػخ األردف، وبػالصبع تزػع الزػفة الغخبيػػة أو ”إيختػد إسػخائيل“

 :مقاؿ مشذػر(.6103) سميساف،ييػدا والدامخة، والقجس السػحجة عاصسة ليا

القػجس الذػخقية، عبػخ التػسػع فػي فػي الزػفة الغخبيػة و ترفية ما تبقى مػغ الكيػاف الفمدػصيشي   :اثانيً 
ػػػ االسػػػتيصاف يسكػػػغ دمجيػػػع مػػػغ سياسػػػة  غ  الييػػػػدي فػػػي الزػػػفة، وعسميػػػات تيػيػػػج القػػػجس، ودمػػػج م 

ػػ يتبقػػػف يسكػػغ دمجيػػػع فػػي السجتسػػع اإلسػػخائيمي بأوضػػػاع  غ  الفمدػػصيشييغ فػػي كيػػاف دولػػػة األردف، وم 
 سجنيػػػػػػػػػػػػػػػػػػة السحميػػػػػػػػػػػػػػػػػػةنفدػػػػػػػػػػػػػػػػػػيا، مػػػػػػػػػػػػػػػػػػع إعصػػػػػػػػػػػػػػػػػػائيع بعػػػػػػػػػػػػػػػػػػس حقػػػػػػػػػػػػػػػػػػػؽ اإلدارة ال 14عػػػػػػػػػػػػػػػػػػخب 

 الحمػؿ الجغخافية السقتخحة::نت(، ومغ 6103قميسية،اإلمخكد الجراسات ) 
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سػػػتيصانية اال: وتذػػػسل ضػػع الكتػػل 6111خصػػة أفيغػػجور ليبخمػػاف وزيػػػخ الػػجفاع الرػػييػني عػػاـ  -
فػػػي الزػػفة الغخبيػػػة، مقابػػل ضػػػع أراض  يدػػكشيا عػػػخب خاضػػعة لمدػػػيصخة اإلسػػػخائيمية  "إلسػػخائيل"

 ولة الفمدصيشية السدتقبمية.)السثمث( إلى الج
خصط نفتالي بيشت )الػزيخ في حكػمة نتشيػاىػ وعزػػ السجمػذ الػػزاري السرػغخ( التػي شخحيػا  -

تفػػػاؽ ا( فػػي الزػػفة الغخبيػػة حدػػب  Cوتحػػجث فييػػا عػػغ ضػػع السشصقػػة السرػػشفة ) 6102عػػاـ 
كة ، وخمػػػق شػػػب"إسػػػخائيل"مػػػغ مدػػػاحة الزػػػفة الغخبيػػػة إلػػػى  (%20)والتػػػي تبمػػػغ حػػػػالي  ،أوسػػػمػ

 . اوربسػػػػػػػػػػػػػػػػػػا جدػػػػػػػػػػػػػػػػػػػرً  ًقػػػػػػػػػػػػػػػػػػاوأنفا شخًقػػػػػػػػػػػػػػػػػػاالزػػػػػػػػػػػػػػػػػػفة الغخبيػػػػػػػػػػػػػػػػػػة تذػػػػػػػػػػػػػػػػػػسل تػاصػػػػػػػػػػػػػػػػػػل فػػػػػػػػػػػػػػػػػػي 
 : مػقع العخبي الججيج( .6104) يػسف، 

ما يؤرقو تصػر السقاومة في قصاع  ف  فإ الكياف اإلسخائيميبغس الشطخ عغ وجػد مصامع   :اثالثً 
رانة العالية، السػاقع العدكخية، وأنطستيا األمشية ذات الح اختخاؽل ممحػا، فذكل بذك   غدة

ل أعمى درجات اإلىانة شك  والتسكغ مغ الػصػؿ إلى عسقيا، وأعساؿ القتل والتجخيح في أفخادىا، 
الشػعي الحي بمغتو السقاومة وتقجميا  التصػرلل عمى مدتػى ، مسا يج االحتالؿ اإلسخائيميلجير 

 (.44: 6115)أبػ عامخ،اإلسخائيمي حتالؿاالة مع السصخد في مزسار السػاجي

يتحػؿ قصاع غدة إلى ما  أقخب الحمػؿ السصخوحة أف   ولحلظ يخى الكثيخ مغ الدياسييغ أف  
الفمدصيشية التي تحسل اليػية وتخضي شسػحات وششية وىسية، بإقامة دولة عمى أرض  اإلمارةيذبو 

 القصاع، مع مذخوع إقميسي لتبادؿ األراضي، ييجؼ إلى تػسيع الخقعة الجغخافية لمقصاع
 :نت( ومغ الحمػؿ الجغخافية السقتخحة ليا:6103الجراسات االقميسية،) مخكد 

بزع ثالثة أضعاؼ مداحة قصاع غدة، مغ سيشاء، وإقامة القاضي  يالنج:آمذخوع الجشخال جيهرا 
 مغ صحخاء الشقب جشػب إسخائيل اكيمػمتخً ( 211 )مقابل مشح مرخ ،ميشاء بحخي ومصار دولي

 :نت(. 6104) عبج الحسيج،

قة بقصاع غدة، وتذسل بشاء )وزيخ السػاصالت في حكػمة نتشياىػ( الستعم إسخائيل كاتذخطة 
كع تترل بالداحل بػاسصة جدخ خاضع لمتفتير،  (1.1)صصشاعية في بحخ غدة عمى بعج اجديخة 

 : مػقع العخبي الججيج( .6104) يػسف،.امصارً  اميشاء ومشذآت لمصاقة وربسا أيًز  وتزع الجديخة
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عخؼ مالمحيا الكاممة تدػية سياسية لع ت   بسشدلة صفقة القخف  مذخوع سحممػف أف  ويؤكج ال  
بيجؼ ؛ يا تذسل إسخائيل والدمصة الفمدصيشية واألردف ومرخكاف مخاقبػف يتحجثػف عغ أن   عج، وإف  ب  

 إلنياء الرخاع العخبي اإلسخائيمي عبخ إيجاد حل مغ الدمغ احل الرخاع اإلسخائيمي الحي استسخ قخنً 
ما لمقزية الفمدصيشية يييئ الطخوؼ الدياسية واإلعالمية لإلعالف عغ تحالف سخي بيغ العخب 

 (.6103:6لسػاجية التسجد اإليخاني مغ جية والجساعات السدمحة مغ جية أخخى.)كخيع، ،وإسخائيل

 صفقة القخن واإلشكاليات التي قج تتعخض ليا: مذخوع عشى بياالجهانب التي ت  
 إلغاء ممف الالجئيغ الفمدصيشييغ، وشصب حقػقيع، وتػشيشيع دياسي: عمى السدتهى ال

ووقف السداعجة السالية السقجمة مشيا إلى )أونخوا( ، وذلظ إلنياء مبجأ :نت(، 6104العخبي الججيج،)
السصالبة بعػدة الفمدصيشييغ إلى أراضييع، عبخ إيجاد حل نيائي ليع في أماكغ وجػدىع 

 :نت(.6104)الججيج،

صفقة القخف  مذخوع جخاءاتو وما يخيجه مغقخاراتو وإ أف   ايعمع تخامب تسامً  في السقابل ولكغ 
في حيغ يستمظ الخئيذ  ،نتيكت ىحه القػانيغ والقخاراتايا خارات والقػانيغ الجولية؛ وأن  تتعارض مع الق
لألمع لجسعية العامة قميسية الجاعسة لو خاصة ااؽ قػة وىي السؤسدات الجولية واإلالفمدصيشي أور 

 اكسا يتدمح أيًز  ،سالميةالجوؿ العخبية ومشطسة الػحجة اإل وروبي وجامعةتحاد األواالالستحجة 
 وإف   (334)و ( 616 )الـ التي تقـػ عمى أساس قخاري مجمذ األمغعباس بسخجعية عسمية الد  

 سا مغ خالؿ شاولة السفاوضاتن  ال يكػف بفخض حمػؿ عمى الصخفيغ وإنياء الرخاع إ
 :نت(. 6104عيج العخبي لمجراسات، ) الس

فالػاليات الستحجة األمخيكية  تعسل عمى تذػيو  ،محاربة اإلسالـ السعتجؿعمى السدتهى الجيشي: 
مع ىحه صػرة السقاومة الفمدصيشية وإبخازىا كشسػذج إرىابي، وتتساشى الػاليات الستحجة األمخيكية 

( ، 6110أيمػؿ 00"وخاصة بعج أحجاث ) وسط،ستعسارية في الذخؽ األاالالحالة لتحقيق أىجافيا 
وجاء الخصاب الدياسي الجولي ليدتأثخ في مرصمح اإلرىاب، ومشح ذلظ الحيغ باتت اإلدارة 

يا وأن   ،يا) إرىابية(حتالؿ اإلسخائيمي عمى أن  لالعمى وصف السقاومة الفمدصيشية  رخ  األمخيكية ت  
 إال بعج تجخيج مشطسات السقاومة الفمدصيشية مغ سالحو الـ لغ يتحققالد   الـ(، وأف  )معادية لمد  

 (. 013: 6101) العقاد، 
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وىػ ربسا الجانب السغخي الحي مغ خاللو تحاوؿ اإلدارة األمخيكية قترادي: العمى السدتهى 
 أف   ايخة، لكشيا في الشياية تزسغ أيًز قترادية كبواالرفقة مغ خالؿ حـد مالية مذخوع سخيخ ت

ع، ومغ كبخ ىػ "إسخائيل" التي ستدتفيج بذكل مباشخ دوف تقجيع أي مقابل مغ أي نػ السدتفيج األ
سغ خصػرة السمفات وتك  (،02: 6104قترادية بيا ) الحسامي، ، االخالؿ ربط كل السقتخحات 

 بيا قزايا )الغاز(، وىي مدائل أمغ قػمي بالشدبة لمعجيج مغ الجوؿ، وأف   اقتراديً االتي تتشاوليا 
مسا قج يؤدي إلى  ؛ماالقخف  صفقة  مذخوع ة عبخه القزايا بالشدبة ليا ليذ بيحه الديػلحل ىح

 :نت(.6104) السعيج العخبي لمجراسات،  اًل قميسية مدتقبشتعاؿ حخب إا

 صفقة القخن:  مذخوع أبخز السعهقات التي تقف حائل أمام 
مى تػقف نسػ جيج، ، والعسل عالج اإلسخائيمي إحكاـ الحرار مع الفرل التاـ بيغ غدة والكياف -

الغدييغ إلى الجخػؿ في الحالة الججيجة بعج إنياء مذخوع  واضصخارالقجرات العدكخية، 
 السقاومة.

اد دولي تحسل غدة عمى التدميع، ضخبة عدكخية نػاتيا األصمية قػات عخبية ، وغصاء وإسش  -
 : مقاالت(.6104، حخب إسخائيمية شاممة عمى القصاع إلنياء حالة السقاومة ) عقيلو 

وىحا قج يؤدي إلى خخوج األمػر عغ الديصخة في  وشعًباحكػمًة  الخفس الذعبي الفمدصيشي -
 جيًجا، وىحه الحالة تخذاىا إسخائيل 14، وقج تستج آثاره إلى داخل خط الػجسيع مشاشق فمدصيغ

 مقاالت(. :6104عكدي) عقيل،  باتجاهأخح األمػر بسذخوع الجولة العبخية وقج توىػ ما يزخ 

تخحتيا إدارة تخامب ضج القزية الفمدصيشية، مشح إعالف الخئاسة القخارات التي أىع ا ومغ
تقميز ، و بالقجس عاصسة إلسخائيل االعتخاؼ صفقة القخف"،مذخوع لخصة " رفزياالفمدصيشية 

قف دعع قصع كامل السداعجات لمدمصة الفمدصيشية، و و و نقل الدفارة لمقجس، ، و السداعجات لػ"أونخوا
 6104خباري،اإل)الشجاح  بػاششصغإغالؽ مكتب مشطسة التحخيخ الفمدصيشية و مدتذفيات القجس، 

 :نت(.

تدعى  ،قميسية وتحالفات دولية ججيجةغيخات إقجـ عمى تم   العالع   أف   السحمميغ مغعجد ويخى 
دعى عمى تػفيخ لحا ت ؛ومػحج والتحكع في اقتراديديج العالع ،مغ خالؿ تصبيق نطاـ أمخيكا إلى ت
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ىحا لغ يتع حتى تثبت لمعالع، و  االستخاتيجيلذخؽ األوسط الحي يعتبخ العسق في ا واالستقخاراألمغ 
األكبخ في  الخصخ  والتخمز مغ السقاومة الفمدصيشية التي تذكل  ةسخائيل السدعػمأركاف دولة إ

 صفقة القخف. مذخوع تصبيقب تبجأ الػقت الحالي أف  

سدتػى الجولي في عيج تخامب عمى ال اأصبح واضحً لسػقف األمخيكي ا أف   ويخى الباحث
بحسمو سيشاريػىات السرمحة االقترادية لرالح الجوؿ األمخيكية وحساية أمغ ، والعخبي والفمدصيشي

الدمصة الفمدصيشية تحقيقيا في  ىػؽ والسصالب الفمدصيشية التي تدعإسخائيل برخؼ الشطخ عغ الحق
 .مفاوضاتيا برػر دائسة

لتحقيق  االستخاتيجية التي رسع ليا شػياًل صفقة القخف ضغ السخصصات مذخوع أتي يو 
يا تأتي ضسغ سياسات استعسارية ألن   ؛مرالح العخبي في ضاىخىا ومخاشخ ليع في باششيالمرالح 

 ،لتحقيق األمغ لمكياف اإلسخائيمي وعػلسة العالع وامتالؾ مخاكد القػة والديصخة عمى مخاكد الزعف
 الرفقة. مذخوع خض التعاير مع واقع ججيج في حاؿ تع تشفيح سيشاريػىاتوف

غالبية الفرائل  إال أف  الفمدصيشيػف، يتعخض ليا  بالخغع مغ كل التحجيات الجولية التي 
مذخوع  و االحتالؿا الذعبي والسدمح  كخدة فعل عمى إجخاءات متسدكة بخيار السقاومة بذقيي

ومغ جية أخخى تسارس الدمصة الفمدصيشية  ،ا ترفية القزية الفمدصيشيةاد مشيخ صفقة القخف التي ي  
تػاجو القزية يقاؼ السخاشخ والتحجيات التي إمفاوضاتيا الجبمػماسية العخبية والجولية بيجؼ 

 ثيخة.كالفمدصيشية مغ خالؿ السباحثات والشجوات والسؤتسخات الجولية في مػاشغ 
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 انفصم انرابع
ونت انفهسطٍنٍت يف ضىء تغري مستقبم اند

 انسٍاست األمرٌكٍت يف عهد 
 انرئٍس ترامب



 

  السبحث األول : مدتقبل العالقات الفمدطيشية األمخيكية في ضهء سياسات إدارة
 الخئيذ تخامب.

 السبحث الثاني : مدتقبل الجولة الفمدطيشية في ضهء سياسات إدارة الخئيذ تخامب 
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 املبحث األول
قاث انفهسطٍنٍت األمرٌكٍت يف ضىء سٍاساث إدارة مستقبم انعال

 انرئٍس ترامب.
 تسييج:

ت العالقات الفمدصيشية األمخيكية بسشعصفات عجيجة، نتجت عشيا تغيخات في السطاىخ مخ  
الشطخة األمخيكية ثابتة  الدياسية، لكشيا لع تخخج مغ السزسػف الذكمي الحي سخعاف ما يثبت أف  

 ، وتيػيج القجسلالجيئيغحق العػدة  ورفع، االستيصاني، مغ خالؿ التػسع يالكياف اإلسخائيملخجمة 
 عمى شاولة السفاوضات إليجاد حل لمرخاع العخبي اإلسخائيمي.

عمى  التجخالتلتعجد  امختمفة، نطخً  األمخيكية تأخح أدورً الفمدصيشية ا السفاوضاتلحا فكانت 
 .تحقق نتائج لرالح الفمدصيشيل شػياًل  اتغخؽ زمشً تد باتتيا لجرجة أن  السدتػى الجاخمي والخارجي،  

يعخض الباحث في ىحا الفرل مدتقبل الجولة الفمدصيشية في ضػء تغيخ الدياسة األمخيكية 
مدتقبل العالقات الفمدصيشية األمخيكية  السبحث األوؿ بعشػاف:  ، مغ خالؿ في عيج الخئيذ تخامب

: مدتقبل الجولة الفمدصيشية في بعشػاف  الثانيحث السبو  في ضػء سياسات إدارة الخئيذ تخامب ،
 ضػء سياسات إدارة الخئيذ تخامب.

 مدتقبل العالقات الفمدطيشية األمخيكية في ضهء سياسات إدارة تخامب 
قبل الحجيث عغ مدتقبل العالقات الجولية الفمدصيشية ال بج مغ تعخيف عاـ  لمعالقات 

نجازات تاريخية وسياسية وعدكخية  لتحقيق مرالح أو حساية إفي أي  اميسً  اًل لجولية التي تذكل ثقا
مخاشخ أو إعادة حقػؽ، ولحا  كثخت التعخيفات الستعمقة بالعالقات الجولية التي تذتخؾ في مفخدات 

لجوؿ االعالقات القائسة بيغ الجوؿ والسشطسات مغ غيخ  يذسل، مفيـػ فزفاض :محجدة  فيي
 :وىي ،(01: 6103)ويميكشيكذ.األوروبي(  االتحادة )يشطسات الجولوالس لجشديات ،ا)الذخكات متعجدة 

والدياسية والقانػنية واأليجولػجية والجبمػماسية بيغ الجوؿ  االقتراديةمجسػعة مغ العالقات 
والحخكات الذعبية عمى الداحة  واالقترادية واالجتساعيةػى الدياسية لجولية، وبيغ الق  والسشطسات ا

 (6101:06)شذصػش، الجولية
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 غػد السبحولة بيغ األشخاص الحيالعالقات الجولية ىي عبارة عغ الجي ويخى الباحث أف  
مغ خاللو يخاشبػف  مؤسدات ومشطسات  إقميسية ودولية لتحقيق أىجاؼ ، مػف بصابع رسسييتح

 ،والعدكخية والثقافية جتساعيةاالو  قتراديةاالو ع في جسيع الجػانب الدياسية لحاضشة لياالجولة 
لتحقيق  ويشبثق مشيا الرفة الجبمػماسية لسسارسة العسل عمى مدتػى دولي يخبط بيغ جيتيغ رسستيغ

                        .األىجاؼ السخادة

مجسػعة السفاىيع، والقػاعج، واإلجخاءات، والسخاسع، والسؤسدات، "بأنيا:  تعخؼ مػماسيةبالج
جوؿ، والسشطسات الجولية، والسسثميغ الجبمػماسييغ، واألعخاؼ الجولية التي تشطع العالقات بيغ ال

تػثيق بيغ مرالح الجوؿ ( والدياسات العامة، ولمواالقتراديةجمة السرالح العميا )األمشية بيجؼ خ
 "، والسعاىجات الجولية االتفاقياتخاء السفاوضات الدياسية، وعقج ، والتبادؿ، وإجاالتراؿبػاسصة 
 (. 226: 6106)الكيالي، 

تسارسو الجوؿ السدتقمة التي كانت مسارسة العسل الجبمػماسي مغ أعساؿ الديادة  وإذا
الجبمػماسية في حالتشا  السعتخؼ بيا، أي بػصفيا نذاًشا مؤسداتًيا يسارس بعج قياـ الجولة، فإف  

ستثشاًء لمقاعجة، فيي بخزت وتصػرت في ضخوؼ مختمفة عغ نطيخاتيا في معطع أماكغ االفمدصيشية 
 ( 3: 6115، كػنيا نذأت في ضل عجـ وجػد كياف فمدصيشي مدتقل ذي سيادة )أبػ عباه،العالع

بمػماسية تتزسغ العجيج مغ الػضائف، ولكغ مغ السالحظ في ىحا جوالعالقات الجولية وال
 بخزت في :العالقات الفمدصيشية الجولية  السبحث أف  

 دبمهماسية البعثات الخاصة:
أو البعثػػات السؤقتػػة: وىػػي التػػي تسثػػل الجولػػة فػػي دولػػة أخػػخى  ويقرػػج بيػػا البعثػػات الخاصػػة،

ػػة محػػجدة، وذلػػظ وفًقػػا لمفقػػخة ) ابخضػػ س  لسػػادة ( مػػغ ا0تمػػظ الجولػػة لسعالجػػة مدػػائل معيشػػة، أو ألداء م ي 
(، حيػث 3( ممحػق رقػع )0525البعثػات الخاصػة السعقػػدة عػاـ ) التفاقيػةاألولى مغ السذخوع األوؿ 

فتيا السادة األولى، بأن يػا: "بعثػة مؤقتػة تسثػل الجولػة، وتػفػجىا دولػة لجولػة أخػخى بخضػاىا لسعالجػة  عخ 
مدػائل محػػجدة، أو تػؤدي لػػجييا ميسػة محػػجدة، وقػػج زادت أىسيػة ىػػحا الشػػع مػػغ البعثػات فػػي الدػػشػات 

مجاالتيػػا، وكثػػخة تعقيػػجاتيا، والتػػي تيػػجؼ إلػػى تشسيػػة  دػػاعوات  جوليػػة، األخيػػخة؛ نطػػًخا لتدايػػج العالقػػات ال
 " واالجتساعيػػػػػػة، واالقترػػػػػػاديةأنطستيػػػػػػا الدياسػػػػػػية،  اختمفػػػػػػتالعالقػػػػػػات الػديػػػػػػة بػػػػػػيغ األمػػػػػػع ميسػػػػػػا 
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ات خاصػػة ليػػا مػػغ أكثػػخ ثػػبع سخت الجبمػماسػػية الفمدػػصيشية وجػػػد، وقػػج اسػػتث(31:6101) الفػػتالوي،
 مغ مائة دولة، لسعالجة القزية الفمدصيشية في جػانبيا الستعجدة.

 دبمهماسية السشعسات الجولية:
ز غالًبػػا بصػػابع الجيسػمػػة وتعػػج وفػػق مشصػػق العسػػل األقػػخب لمجبمػماسػػية البخلسانيػػة، حيػػث تستػػا

عبػػخ بعثػػات الػػجوؿ الجائسػػة لػػجى السشطسػػات الجوليػػة، وتخزػػع لقػاعػػج ثابتػػة مدػػتسجة مػػغ  واالسػػتسخارية
 القػػػػػػػػػػانػف األساسػػػػػػػػػػي لمسشطسػػػػػػػػػػة، والمػػػػػػػػػػػائح الجاخميػػػػػػػػػػة لييئاتيػػػػػػػػػػا العامػػػػػػػػػػة، وتقاليػػػػػػػػػػج العسػػػػػػػػػػل فيػػػػػػػػػػو

عالقاتيػػػا  :(، كسػػػا تستػػػاز بعالقاتيػػا الػاسػػػعة مػػػع أشػػػخاص دوليػػيغ آخػػػخيغ مثػػػل61:  6102)الشػػػر،
ببعزػػيا الػػبعس، أو مػػع دوؿ أعزػػاء أو غيػػخ أعزػػاء فييػػا، ومػػع حخكػػات تحخيػػخ ومشطسػػات دوليػػة 

ع إلػى عػجد كبيػخ مػغ مشطسة التحخيخ الفمدصيشية أف تشزػ ، واستصاعت(11:6115خاصة)أبػ عباه،
 تي ساىست في اتخاذ قخارات لرالح القزية الفمدصشية.السشطسات الجولية ال

ولكي تحجث مبادلة  العالقات الجولية وأي أسمػب مغ الجبمػماسية التي تيجؼ إلى 
الحافد السباشخ الشاشئ مغ البيئة الخارجية في فتخة "بسكانةدولي يعج  مػقفمغ  ج  التفاوض ال ب  

غ لمتعامل معو " ارجية الترخؼ بذكل معيزمشية معيشة، والحي يتصمب مغ صانع الدياسة الخ
 (.: نت6113)حديغ، 

 :الفمدطيشية دائخة العالقات الجولية
تأسدت دائخة العالقات الجولية تحت مدسى دائخة العالقات القػمية والجولية كإحجى الجوائخ 

ثة عذخة، التحخيخ الفمدصيشية، بقخار مغ السجمذ الػششي الفمدصيشي، بجورتو الثال لسشطسةالسخكدية 
وقج حجد السجمذ ميستيا السخكدية )األساسية(  (، 0533القاىخة في شيخ آذار )مارس  السشعقجة في

وتشطيع العالقة مع  تشطيع عالقة مشطسة التحخيخ الفمدصيشية باألحداب والسشطسات الدياسية العخبية؛
ات الدمع والتزامغ شخ والسشطسات العالسية، الجساىيخية غيخ الحكػمية وفي مقجمتيا مشطساأل  

 :نت(6104مشطسة التحخيخ الفمدصيشية الذعػب )وجسعيات الرجاقة مع 
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 : مخيكياألمرالح مقايزات سياسية في العالقات الفمدطيشية ل
 لمحكع ولقائو بشتشياىػ، وىشاؾ معصيػات وإشػارات بػأف   6103يشايخ  61في  مشح تػلي تخامب

وال يسػػػشح الفمدػػػصيشييغ الحػػػق الستدػػػاوي أو السػاششػػػة  حػػػل الػػػجولتيغ ، يشيػػػي اسياسػػػيً  اىشػػػاؾ مذػػػخوعً 
فالشخب الدياسية اإلسػخائيمية السسثمػة فػي التخويكػا اليسيشيػة  في دولة واحجة في الخيار اآلخخ،الكاممة 

عمػػى  سػػتخاتيجياإلالحاكسػػة )نتشيػػاىػ، بيشػػت وليبخمػػاف( ومعيػػع قػػادة األجيػػدة األمشيػػة ومخاكػػد البحػػث 
تحقيق مذخوع و خيار حل الجولتيغ،  إنياءألوضاع تسكغ مغ ا تػجج إلنياء الفخصة وقشاعة تامة، بأن

عجمػػة مذػػخوعو الججيػػج )صػػفقة  لتػػجويخويعسػػل )تخامػػب(  ،:نػػت(6103) اليػػجؼ.الدػػالـ اإلقترػػادي
بعػػػج القبػػػػؿ وإقامػػػة دولػػػة فػػػي غػػػدة السػسػػػعة  ،الفمدػػػصيشييغالقػػخف(، وذلػػػظ مػػػغ خػػػالؿ تحدػػػيغ أحػػػػاؿ 

 عمػػى األرض ميػػجانًيامخصػط بػػجأت تتزػػح معالسػو  ػوىػػ حػػتالؿاالبكيػاف  عتػػخاؼاالو  ،بييػديػة الجولػػة
 (6104،الخسالة:) بمػر

بتاريخ  في لقائو مع الخئيذ عباس غخيغ بالتدػف سحسل السدتذار الخاص جي فقج 
وضات بجوف عػدة لمسفاالسختكدة عمى مالمح الحل والسصالب األمخيكية لمتدػية ،  30/4/6104

ومخسمييع ومذغمييع، ووقف تسػيل "  السقاوميغ عتقاؿا و ، ستيصافا شخوط مدبقة وبجوف وقف
بحزػر " السحػر الدشي" العخبي )  ى جخ اإلرىابييغ" الذيجاء والجخحى، والسفاوضات ت  

 .:نت(6103اليجؼ.

لجرجة أف الػاليات الستحجة األمخيكية قامت بإغالؽ مكتب مشطسة التحخيخ الفمدصيشية في 
مغ اإلجخاءات والدياسات األميخكية الس جحفة بحق الفمدصيشييغ، والتي  ضسغ سمدمة مستجة واششصغ

:مػقع 6104)الييئة العامة لتمفديػف فمدصيغ، .تيجؼ إلى ترفية قزيتيع وإفخاغيا مغ مزسػنيا
 (لكتخونيإ

 تجاىاتاالوتحيط بيا التحجيات مغ كل  وانكدارفي مخحمة ضعف  الفمدصيشيةلحالة فا  
، يقـػ عمى أساس االحتالؿحالة العخبية تتجو نحػ ندج حمف عمشي مع دولة داخمية وخارجية، وال

بسا في ذلظ السشاورات العدكخية  التشديق والتعاوف العمشي في السجاالت األمشية والعدكخية،
    :نت(6103السذتخكة) اليجؼ.
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لسخكػدي لسجمػذ اأعمػغ  افقػج  ،السشحازة لمصخؼ اإلسخائيميعمى الخغع مغ الدياسة األمخيكية 
مػػػػػع اإلدارة  واالترػػػػػاالتبتجسيػػػػػج العالقػػػػػات  االسػػػػػتسخار6104  /65/01بتػػػػػاريخ  بجورتػػػػػو األخيػػػػػخة

القػػجس عاصػػسة إلسػػخائيل، وتػقفيػػا عػػغ الزػػغػط  اعتبػػاريػػة الحاليػػة، إلػػى حػػيغ تخاجعيػػا عػػغ األمخيك
صيشييغ، السكمفػػة بذػػؤوف الالجئػػيغ الفمدػػوكالػػة األونػػخوا  التػػي تسارسػػيا عمػػى الييئػػات الجوليػػة خاصػػة 

عتخافيػا بالجولػة الفمدػصيشية، ا حتالؿ لحيغ االعتخاؼ بجولة االة عشيع. كحلظ تجسيج إلسقاط حق العػد
تيػػجؼ إلػػى فرػػل التػػي أشػػكاؿ السذػػاريع السذػػبػىة التػػي تذػػكل جػػػىخ صػػفقة القػػخف  جسيػػعورفػػس 

 .مياإلسػػػخائي االحػػػتالؿأشػػػكاؿ التشدػػػيق األمشػػػي مػػػع  جسيػػػعوقػػػف و قصػػػاع غػػػدة عػػػغ الزػػػفة الغخبيػػػة، 
  : مػقع إسالف العخبي(.6104)العاصي، 

بشقػػل و القػػجس عاصػػسة إلسػػخائيل،  باعتبػػار مجيشػػة قػػخار الػػخئيذ األمخيكػػي دونالػػج تخامػػب وبعػػج
يػقػف ىػػحا القػػخار  عخبػي إسػػالمي ػي الدػفارة األمخيكيػػة مػغ تػػل أبيػب إلػػى القػجس، لػػع يطيػػخ رفػس قػػ

ة بأعسػػػاؿ سػػػفارة الػاليػػػات الستحػػػجة السغػػػخب قائسػػػ واسػػػتجعىمرػػػخ القػػػخار،  اسػػػتشكختالخصيػػػخ، فقػػػج 
بالخبػػاط، وسػػفخاء الػػجوؿ دائسػػة العزػػػية بسجمػػذ األمػػغ )روسػػيا والرػػيغ وفخندػػا وبخيصانيػػا(، وشػػجد 
ر السمظ دمحم الدادس عمى محػرية قزية القجس ورفس كل مداس بسخكدىا القانػني والدياسي، وقػخ  

كػػات شػػارئ عمػػى مدػػتػى و  اجتسػػاعمجمػػذ جامعػػة الػػجوؿ العخبيػػة عقػػج  زراء الخارجيػػة لسشاقذػػة التحخ 
عتػػخاؼ االمدػػألة  أف   :نػػت(، فيسػػا رأت تخكيػػا6103العخبيػػة إزاء الخصػػػة األمخيكيػػة)الخميج أوف اليػػع،

قػػػػػػج تػػػػػػؤدي لقصػػػػػػع عالقػػػػػػات أنقػػػػػػخة الجبمػماسػػػػػػية مػػػػػػع إسػػػػػػخائيل وبسػػػػػػا بالقػػػػػػجس عاصػػػػػػسة إلسػػػػػػخائيل 
 :نت(.6103)العخبية،

 لقػخار مرػيخي وخصيػخ بذػأف القػجس لػع يػخؽ    الميةواإلسػ السػاقف العخبية ومغ السالحظ أف  
و كػاف عتبػخ أن ػا ع  لتػقيعػو عمػى ىػحا القػخار الػحي لمسدتػى السصمػب، بالتالي يجبخ تخامب عغ التخاج

 (.0551يتع تشفيحه في عاـ ) يشبغي أف  

وبحلظ فالجبمػماسية الفمدصيشية دخمػت فػي مػقػف حػخج، فأصػبح صػػتيا وأدائيػا الجبمػماسػي 
تجػاه القػجس، االرعيج العخبي، خاصة بعج الػجور الدػمبي لسرػخ والدػعػدية  ىعم السصمػبقق ال يح

تجاه أمخيكا وفقجاف الثقة والتعػاشي معيػا بحػحر شػجيج، امسا أدى إلى اضصخاب العالقات الفمدصيشية 
 بعج ترخيحات وأفعاؿ الخئيذ تخامب برػر مباشخة.
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ال تتحػجد وال تتغيػػخ  يػػا" أن   ،اض رئػػيذ مػؤداه افتػخ  ىـ  الدياسػة الخارجيػػة بذػكل عػػاـ عمػتقػػ  
عزػيا إلى مجسػعة مغ الستغيخات التفديخية السدتقمة التي تتفاعػل مػع ب اوإنسا استشادً ، بفعل الرجفة

وبصخيقػة نسصيػة يسكػغ  عمى خرائز الػحجة الجولية محػل التحميػل، االبعس بذكل أو بآخخ،اعتسادً 
 .(011: 6110تحجيجىا وفيسيا" )سميع ،

عمى صانعي الدياسة الخارجية األمخيكية ىحه السؤسدات  تؤثخ:  والخأيسدات الفكخ مؤ  .0
تػليج أفكار وخيارات مبتكخة في الدياسة ، وتأميغ مجسػعات جاىدة  بخسدة شخؽ مختمفة،ىي:

وتػفيخ مكاف لشقاش عمى مدتػى رفيع، وتثقيف  مغ االختراصييغ لمعسل في الحكػمة،
وسيمة مكسمة لمجيػد الخسسية،وىي التػسط وحل  غ العالع،إضافةالػاليات الستحجة عمػاششي 

 (.6-0:  6116الشداعات)ىاس،

في تذكيل جساعات السرالح دوًرا رئيديًا  تؤديجساعات السرالح وقهى الزغط الخاصة :  .6
ففي القزايا  ،الدياسة األمخيكية،سػاء تمظ التي تسذ األوضاع الجاخمية أو األوضاع الخارجية

تقـػ الجساعات ذات الجسيػر االنتخابي الكبيخ بذكل متػاصل بحذج الشاخبيغ لتػفيخ  الجاخمية،
وتعسل كحلظ باتجاه التأثيخ في اإلجخاءات الخاصة باسترجار القخارات  قاعجة جساىخية تجعسيا،

تحقق  التذخيعية السالئسة،مغ خالؿ حث أعزاء الكػنغخوس عمى اتخاذ إجخاءات مغ شأنيا أف  
 (.114:  6114ػريشا،مرالحيا )في

تجة لألسمحة في حجع االستثسار السالي لمذخكات السش إف  السجسع الرشاعي العدكخي :  .3
والتخابط الحاصل بيغ السؤسدات العدكخية الخسسية وصشاعة األسمحة الػاليات الستحجة، 

ة في أتاح ليا مسارسة نفػذ أكبخ عمى الدياسة األمخيكية،تتجمى بعس أوجيو التأثيخي الزخسة،
سػاء لسسثمي الػاليات التي تشتذخ فييا الرشاعات الحخبية،أو  تسػيل الحسالت االنتخابية،

ذ يجفع ىحا االئتالؼ إلى التأثيخ في نسصيغ عيجوف بجعع مرالح تمظ الرشاعات، إلمسثميغ يت
يل الزغط في سب، والثاني: فع ميدانية الجفاع األمخيكيةر الزغط في سبيل  :أوليسا؛عدكخييغ

 (.011:  6101)عػاد، باع بخامج أسمحة أكثخ تصػًراات
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حكػميػػػة،ليا مخاتػػػب متقجمػػػة  الرػػػشاعات ذات الخػػػجمات العدػػػكخية صػػػشاعات غيػػػخ كسػػػا أف  
ػػػػػػػػ عالسًيػػػػػػػا  الح الجوليػػػػػػػػة مػػػػػػػػغ حيػػػػػػػػث الشفقػػػػػػػات واإلنتػػػػػػػػاج،أو مػػػػػػػػغ حيػػػػػػػث نرػػػػػػػػيبيا مػػػػػػػػغ تجػػػػػػػارة الد 

 (.115:  6111)سكػند ،

في الػاليات الستحجة األمخيكية بيغ أعزاء  ي كبيخػجج تشػع ايجولػجي  :  هى الزغط الجيشيةق   .1
ويذسل الصخؼ  الميبخالي، :ىسا؛التي تزع قصبيغ أيجيػلػجييغ رئيديغ، قػى الزغط الجيشية

الحي يخكد عمى : الخئيذ لمبخوتدتانت ، وبعس جساعات الكاثػليظ والييػد،والتيار السحافظ
البخوستانت ،وجساعة الكاثػليظ السعارضة القيع األخالقية التقميجية ، ومشو بعس الجساعات 

 (.Hertzke 036 ,0545 :لإلجياض)

استصاعت الرشاعات الشفصية مغ خالؿ المػبي تحقيق اإلنجازات  هى الزغط الشفطية :ق   .1
 :اآلتية

ما يخجـ مرالح االحتكارات  مرالح الصخفيغ واحجة ، وأف   إقشاع الحكػمة األمخيكية بأف   -
 في الػقت ذاتو مرالح الػاليات الستحجة االقترادية واإلستخاتيجية.الشفصية في الخارج ، 

 ستخجـ جدء  أمسا يؤدي لتحقيق أرباح خيالية،؛ التيخب مغ دفع الزخيبة لمخديشة األمخيكية -
 الحكػمييغ. السدؤوليغمشيا لذخاء والء بعس 

مية ذاتية،بل لع تكغ نابعة مغ قشاعة حكػ  وجيةً  تػجيو سياسة الػاليات الستحجة الخارجية، -
 (.52: 0551) ربيع، نتيجة لزغػط فئة معيشة استيجفت تحقيق مرالح خاصة.

 : ستبجاد اإلدارة األمخيكيةا
روسػػيا : تػػي تػػجعع السػقػػف الفمدػػصيشي، ومشيػػاضيػػخت عػػجد مػػغ الػػجوؿ الكبػػخى والسػػؤثخة  ال 
لػجولي، وبػجء ضيػػر اشػتجاد الرػخاع التجػاري االستغيخات الجولية السيسػة، و  ولكغ مع وجػد ، والريغ

األمخيكية واألوروبية، وسعي أمخيكا لكبح نسػ الياباف، وضيػر بجايػة العػػدة  السرالحتعارضات بيغ 
والشتػػائج الدػػمبية لدػػباؽ التدػػمح بػػيغ أمخيكػػا وروسػػيا، وفػػي ضػػل اشػػتجاد لييػػب الرػػخاعات اإلقميسيػػة، 

صيشي عػغ الجدػج العخبػي، لترػبح قامت الػاليات الستحجة  بفرل السمػف الفمدػلثػرات الخبيع العخبي 
كل دولة عخبية مشذغمة بقزاياىا الػششية الجاخميػة، والزػغط عمػى بعػس األنطسػة العخبيػة لسسارسػة 
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صػػػػفقة القػػػػخف   مذػػػػخوع ضػػػػغػط عمػػػػى الجانػػػػب الفمدػػػػصيشي لمتسػػػػاىي مػػػػع األفكػػػػار األمخيكيػػػػة، وتشفيػػػػح
 لكتخوني(إ:مػقع 6104)الجديخة،

 :صفقة القخن لسذخوع  الهضع الخاىن
 بثقة وتعاؿ   ـ6104 عاـ يشايخ األمخيكي يتحجث في كانػف الثاني : كاف الصخؼالسهقف األمخيكي 

الرفقة بغس الشطخ عغ مػافقة الفمدصيشييغ أو رفزيع؛ وعغ بيئة عخبية مذخوع  عغ فخض 
غيخ ،تدعى لدالـ إقميسي تكػف إسخائيل شخيكة فيو، في مػاجية إيخاف ومػاجية التصخؼ اإلسالمي

ج مع تدايوذلظ  ،الرفقة أكثخ مغ مخة مذخوع تأجيل اإلعالف عغ قخرتاألمخيكية اإلدارة  أف  
فخيق السفاوضات األمخيكي بحقائق السشصقة،  معخفة ومع  السراعب الحقيقية التي تػاجييا،

 .والستبشي لمخؤية اإلسخائيمية

 (. 014 6104) مخكد زيتػنة،

تداؤؿ لجى مختمف القػى  صيشية أصبح محل  سمػؾ القيادة الفمد مغ جية أخخى، فإف  
 لسذخوع الفمدصيشية ومتابعي الذأف الدياسي الفمدصيشي، ففي مقابل الدمػؾ الخسسي السعارض

لتقى الخئيذ تخامب لمسخة الخابعة، االخئيذ محسػد عباس عشجما  ف  ة بأرفقة، كاف ىشاؾ مالحطال
ػرؾ، قاؿ في حجيث متمفد وىػ إلى جانبو: في نيػي (ـ 61/5/6103)في العاـ األوؿ لخئاستو في 

نسا يجؿ  عمى ججية فخامة الخئيذ بأنو سيأتي برفقة العرخ في فإ  "دؿ  عمى شيء ىحا المقاء إف   إف  
. )انطخ: الحياة الججيجة، راـ هللا، "الذخؽ األوسط، خالؿ العاـ أو خالؿ األياـ القادمة

في مؤتسخ صحفي مذتخؾ مع تخامب  عة أشيخػه قبل ذلظ بأرب(. وكاف عباس قج ن  61/5/6103
 ( 3/1/6103بالعسل مع تخامب مغ أجل التػصل إلى صفقة سالـ تاريخية )وكالة وفا،  بالتدامو

قصعت القيادة الفمدصيشية االتراالت مع اإلدارة األمخيكية بدبب عجـ التداميا  ومشح ذلظ التاريخ
ولتيغ، واالنحياز الكامل لمكياف اإلسخائيمي بإيجاد حل لمقزية الفمدصيشية، عبخ مخاحل حل الج

 وإصجار قخار باعتبار القجس عاصسة لو.
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صفقة القخن وتةثيخىا عمى مدتقبل الجولة  لسذخوع الديشاريهىات السحتسمة
 الفمدطيشية:

ترل إلى الحج األدنى الحي  مذخوع إسخائيمي، ال كػنيا الرفقة: مذخوع الديشاريه األول: فذل
مػجػد الصخؼ الفمدصيشي  أف  وخاصة  فمدصيشي، فمغ تكػف ىشاؾ تدػية أو صفقةالصخؼ اليقبل بو 

لتدػية شػاؿ الدبع عقػد قادر عمى إفذاؿ الرفقة، كسا أفذل عذخات مذاريع او ، عمى أرضيا
 يتسكغ أي شخؼ عخبي مغ فخض إرادتو عمى الذعب الفمدصيشي.  وليذ مغ الستػقع أف   الساضية،

 (014 6104) مخكد زيتػنة،

الرفقة بعج تةىيل الحالة الفمدطيشية والعخبية واإلسالمية مذخوع الديشاريه الثاني: تسخيخ 
مي واألمخيكي عشيا، وتقجيع ذلظ إضيار تخاجع الصخؼ اإلسخائيعمى ويعتسج ذلظ  لقبهليا:

لمصخؼ الفمدصيشي والعخبي، في الػقت الحي يتع فيو تسخيخ قزايا جػىخية عالقة أو  كانترارات
في مػاضيع  اججيجة؛ وخرػًص بتشازالت  اججيجً  اتفاقً االشيائية و  تكػف السحرمةجيميا، بحيث تأ

 : نت(6104وكالة صفا،س والالجئيغ والديادة عمى األرض. )القج

أو  اسعاييخ األمخيكية السعخوضة حاليً الرفقة وفق الذخوط وال مذخوع الديشاريه الثالث: نجاح
جة عمى إنفاذ خصػط التدػية الػاليات الستحجبار إمى أساس ع الرفقة: مذخوع حدبسا تدخب من

الرفقة، مع مذخوع عمى األرض، ومتابعة الزغط عمى األنطسة العخبية إلجبارىا عمى دعع  اعسميً 
وعمى أساس تػفيخ  ،تيجيجىا بتخكيا إلى مريخىا في صخاعاتيا اإلقميسية أو في نداعاتيا مع شعػبيا

 (014 6104لسدار التدػية. ) مخكد زيتػنة، االالـز فمدصيشيً  الغصاء زعامة فمدصيشية ججيجة ت ػفخ

الخيار األوؿ الحي يتحجث عغ فذل الرفقة ىػ  يبجو وفق السعصيات الحالية أف   الخيار السخجح:
عمى رفزيا، وما زالت السقاومة قػية عمى  ايث ما زاؿ الػضع الفمدصيشي مجسعً الخيار السخجح، ح

رتباؾ التي يذيجىا األداء االالرفقة، مع حالة  مذخوع العخبي بذأف لحساساألرض، كسا تخاجع ا
 خباري(اإل: الشجاح 6104السشصقة )يػسف،الدياسي األمخيكي في 

عبخ مسارسة السديج الغخبية غدة عغ الزفة قصاع كحلظ تدعى اإلدارة األمخيكية إلى فرل 
بحيث تربح القزية األىع ىي قزايا غدة، قصاع  مغ الزغػط والحرار لديادة السعاناة ألىالي

إندانية متعمقة باحتياجات سكاف القصاع، وبسعالجة السذكمة االقترادية يجخي إسقاط البعج 
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. خعي الػحيج لمذعب الفمدصيشي، سقاط مشطسة التحخيخ الفمدصيشية، السسثل الذ، ومغ ثع إالدياسي
 : مػقع إسالف العخبي(.6104)العاصي،

 

 

سي الفمدطيشي عمى السدتهى إشكاليات وعقبات العسل الجبمهما لجباليا عبج الفتاحويخى 
 (.11:6102)عبج الفتاح،  ، باآلتي:الجولي

تتسثل في جانب ميع مغ عسل الجياز الجبمػماسي وسط محيط أجشبي  :ىشاؾ معػقات بيئية -
 رخ في السداعجات الفشية.تيسك غ الجولة السزيفة مغ فخض قيػد عميو وتق

تسثل في صعػبة السعالجة اإللكتخونية لسعطع السعمػمات التي يزصمع بيا، ت :عػائق تقشية -
 وغيخ مييكمة.

ختالؼ أحجاـ ال ؛يشاميكية وربط السقخ بالبعثاتستخاتيجية عامة دصعػبة الػصػؿ إلى إ -
 ختالؼ السعاييخ الفشية.االدفارات و 

يا العالقات التعقيجات والطخوؼ الرعبة التي تسخ ب في ضػء ذلظ يخى الباحث أف  
 لدمبمخ دولي خصيخ آالفمدصيشية مع الجوؿ الكبخى خاصة األمخيكية شيجت مقاييذ غيخ عادلة وت

مغ ذلظ لع تدتصع الجبمػماسية أف تحقق إنجازات ، وبالخغع حقػؽ السذخوعة عمى مجار التاريخالكل 
خاصة في مجاؿ السمفات لترجي اإلدارة األمخيكية لمجبمػماسية الفمدصيشية و  بعسممسػسة في 

 يا محػر الرخاع الفمدصيشي اإلسخائيمي الحي تسخكد فييا ألن   ؛بعس الػكاالت الجوليةاألمغ و 
قزية الفمدصيشية  بذكل الاألمع الستحجة تعاممت مع  بالجرجة األولى، بالخغع أف  الذعب الفمدصيشي 

مجخد قخارات األمع الستحجة  معتعاممت  السشفحة االستعسارية الجوؿؿ تجويميا، إال أف  مدتقل مغ خال
 برػرة أوضح في عيج الخئيذ تخامب. ذلظ حبخ عمى ورؽ، وضيخ
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 املبحث انثانً
 مستقبم اندونت انفهسطٍنٍت يف ضىء سٍاساث إدارة انرئٍس ترامب

 األمخيكية: لمدياسةالسحجدات الخارجية 
لػاقع الفمدصيشي السعاصخ األمخيكية تجاه االخارجية  لمدياسة  السحجداتتػجج الكثيخ مغ 

ليا  جتيجد وجػد مدتقبمي لجولة الفمدصيشية عمى الخارشة العخبية والجولية، ويسثل أكبخ تحجي
 باآلتي:ونجسميا  السدانجة األمخيكية اإلسخائيمية الجائسة ليا،

 السرالح الستخاتيجية في الذخق األوسط: -0

بعػامل عجة ،أىسيا :الرييػنية تأثخت سياسة الػاليات الستحجة اتجاه الذخؽ األوسط 
 اإلسخائيمي، وثخوة الشفط العخبية ،حخكة الػحجة العخبية  –العالسية ، والرخاع العخبي والفمدصيشي 

 والتي تديخ عمى أساسيغ: ،(0546:30)تشيخة ،

 البعج الدياسي:ُ- أ

شية تعديد الييسشة عمى العالع العخبي بإقامة نطاـ شخؽ أوسصي فيو، مغ خالؿ قياـ أسذ أم -
واقترادية وسياسية تتيح السجاؿ أماـ حميفتيا إسخائيل لتكػف محػر الشطاـ الذخؽ األوسصي 

 (.6113:36والستحكع بآلياتو) كيالي،

تأميغ الحساية والجعع لمشطع اإلقميسية والسحافطات ذات العالقة الػثيقة بػاششصغ، ومحاولة  -
 (.0551:40الية )مشرػر،استخجاميا كأداة ضغط عمى الشطع ذات الشداعات الخاديك
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استقصاب دوؿ السشصقة تجاه الػاليات الستحجة بيجؼ دعع الشفػذ األمخيكي والحج مغ نفػذ  -
أي قػة دولية أخخى صاعجة، وشخحيا مغ ساحة السشافدة معيا، وإعادة تذكيل العالع 

 (.52: 6113اإلسالمي بسا يتشاسب مع مرالح التحالف األمخيكي اإلسخائيمي )أحسج،

اؿ في السشصقة، مغ خالؿ تسخكد قػات الػاليات الستحجة في مشاشق رئيدية خ وجػد فع  تػفي -
 (. 53: 0553وقت الدمع بيجؼ مشع وقػع العجواف وحساية السرالح االستخاتيجية )عػني،

يا تعسل لخجمة مرالح ويالحظ مغ خالؿ السعصيات الدابقة لمدياسة الخارجية األمخيكية  أن  
 لتحقيق األىجاؼ االستعسارية في الذخؽ الفمدصيشي. ؛في جسيع السدتػياتالكياف اإلسخائيمي 

 البعج القترادي:ُ- ب

ة، وىي تشتيج سرادر الحيػية لمصاقالالػاليات الستحجة األمخيكية إلى الديصخة عمى  تدعى
ط إلى مسارسة الزغ يا تبادر غالًبان  إعغ الجوؿ الرشاعية األخخى، إذ  في ىحا السجاؿ نيًجا مخالًفا

سا ارتفع سعخه، وتبعث مسثمييا إلقشاع تمظ الجوؿ بديادة الدياسي عمى الجوؿ السرجرة لمبتخوؿ كم  
يسارس مشتجػ البتخوؿ حقيع السذخوع في  اإلنتاج وخفس األسعار، وال تقبل الػاليات الستحجة أف  

ال  خية قجًراالسشتجػف في الدػؽ مغ الحإدارة مخفق البتخوؿ، وتثػر ثائختيا عشجما يسارس ىؤالء 
 (.51: 6113يقارف بسا تساسكو شخكاتيا العالسية) الجالؿ،

 إسخائيل كسحجد استخاتيجي: -8

تقـػ العالقة بيغ الػاليات الستحجة األمخيكية والكياف اإلسخائيمي عمى أساس استخاتيجي 
 فإف   إسخائيل ىي قاعجة لحساية السرالح األمخيكية في مشصقة الذخؽ األوسط، لحا يختكد عمى أف  

، وحخصيا في كل ية عمى جيخانيا اقترادًيا وعدكخًياالػاليات الستحجة تدعى عمى بقاء إسخائيل قػ 
والحفاا عمى تػازف العدكخي بيشيا وبيغ  ،مشاسبة التأكيج عمى حساية إسخائيل ليـد أي شخؼ

أكثخ بسعشى قجرة إسخائيل عمى ىـد أي شخؼ عخبي يتكػف مغ دولة واحجة ف ؛األقصار العخبية
 (.13: 0545)ىالؿ،

وال زالت سياسة الػاليات الستحجة األمخيكية في الػقت الحالي بإدارة الخئيذ دونالج تخامب   
ستعسارية مغ خالؿ التزييق عمى الذعب االحساية الكياف اإلسخائيمي ودعع مذاريعو  عمىتعسل 
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 االسخائيمي في كيافقػي لم دصفقة القخف التي تجعع وجػ  وفخض مذخوع ،الفمدصيشي ومحاصختو
 قمب الػشغ العخبي.

 العالقات العخبية األمخيكية: -2

جػد إسخائيل و األمخيكية ىػ  –الخئيدي الحي يحكع تفاعالت العالقات العخبية  العامل إف  
يا صغيخة في قمب السشصقة العخبية ، حيث استسخت في ترػيخ نفديا أماـ الخأي األمخيكي بأن  

ياـ إسخائيل، أفرحت الػاليات أكغ العجاء والكخاىية ليا، ومشح عخبي ي   تتعاير مع بحخ تحاوؿ أف  
دوؿ العخبية استصاعت التعاير مع ىحا االنحياز، وألقت  الستحجة عغ انحيازىا الكامل ليا، غيخ أف  

 (.014: 6114بسدؤولية ذلظ عمى نفػذ المػبي الييػدي في الػاليات الستحجة)حسػدة،

 تجاه السفاوضات الفمدطيشية اإلسخائيمية:  مهقف اإلدارة األمخيكية
 تفاىسات الشقاط التالية :الع أوباما إدارة الحكع  تزسشت تدم  بعجما 

بسا تذسل القجس الذخقية والبحخ السيت  ،0523حديخاف 1السفاوضات ىي خارشة قاعجة  .0
 وقصاع غدة. السحخمةوغػر األردف، والسشاشق 

 بيغ قصاع غدة والزفة الغخبية. ويذسل ربًصا جغخافًيا راضي بذكل متفق عميو،مبجأ تبادؿ األ .6
 (.6103ليحا التفاىع) فخاعشة ، ىجؼ عسمية الدالـ ىػ تحقيق مبجأحل الجولتيغ استشاًدا .3

سخائيمي عمى دت ترػرات الخئيذ األمخيكي باراؾ أوباما لحل الرخاع الفمدصيشي اإلوقج رك  
 يل، وتشفيح حل الجولتيغ، وإقامة  الجولة الفمدصيشية.ىي: االلتداـ بأمغ إسخائركائد أساسية،  ثالثة

، د الخئيذ دونالج تخامب في الرخاع اإلسخائيمي الفمدصيشي عمى ثالث مختكداتكسا رك  
 :وىي

 .اإلقميع في تفػقيا وضساف االستخاتيجية اإلسخائيمية السرالح حساية: واًل أ

 مع اإلسخائيمي،-الفمدصيشي الرخاع تجاه يةالتقميج األميخكية االستخاتيجية عمى السحافطة: ثانًيا
 .تصمعاتيا تحقيق مغ إسخائيل ستسك  غ سمبية انعدالية سياسة بخوز إمكانية

 عمى لمسحافطة محاولة في األوسط، الذخؽ  مشصقة في السمتيبة التصػرات االعتبار بعيغ األخح: ثالًثا
   . :نت(6104) مػقع الجديخة،الحيػية الستحجة الػاليات مرالح
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في ضل   عجة اسة تخامب سيذيج سيشاريػىاتيمدتقبل الجولة الفمدصيشية في ضػء س كسا أف  
ومذاركتيا في إيجاد أوضاع سمبية عمى  ،الػاليات الستحجة األمخيكية بسػضػعية تعاشيعجـ 

 ،واالنقداـ الفمدصيشي الذعب الفمدصيشي وخالفات سياسية داخمية بيغ حخكتي فتح وحساس
فكل ىحه التخاكسات ، الفمدصيشية ما بيغ شعبية ومدمحة بيغ أساليب السقاومة لتػافقعجـ ااوأيًز 

 مشيا:نحكخ  ،خت عمى مدتقبل الجولة الفمدصيشيةأضيخت صخاعات  داخمية فمدصيشية أث  

 : غياب بخنامج سياسي فمدطيشي مهحج -

لسديخة الدياسية وجػد تبايغ بيغ الفرائل الفمدصيشية وأيجولػجياتيا التي أثخت سمًبا عمى ا
االنقداـ إلى تقجـ في السخصصات التبايغ و  الجبمػماسية عمى السدتػى العخبي والجولي، فأدى ىحا

الستكخرة  واالعتجاءاتوزيادة وتيخة البصر السدتسخ  اإلسخائيمية التي تدعى إلى تحقيقيا في القجس،
 (.003:6106)أبػ مصخ، استثشاءمى جسيع السشاشق الفمدصيشية دوف ع

 : غياب دور جامعة الجول العخبية -

لع تعج شخعيات اليػية العخبية التي تذكل خاصية أساسية لمشطاـ اإلقميسي العخبي عشرًخا 
ىحا األمخ أدى إلى أقمسة وتجويل التعامل مع القزايا ا عمى السدتػييغ الذعبى والخسسي ، مؤثخً 

ػمع تخاجع الجور العخبى فى ىحا ػ، عخبيةكحلظ األجشجة واألولػيات الالعخبية واإلقميسية الحيػية، و 
التي تيع و ، امعة العخبية في القزايا العخبيةتجاه تفعيل دور الجال بيئة سمبية الخرػص، شك  

 :نت(.6102العسل العخبي السذتخؾ)ناصيف،

 : التجخل الجولي -

األوروبي في أي حل  االتحاداألمع الستحجة أو  إلى وقف تجخلجة الػاليات الستح سعت
وتخكت تحجيج نتائج السفاوضات لصخفي العالقة الفمدصيشي واإلسخائيمي،  ،الفمدصيشية لمقزية اسيسي
ستخاتيجي في مػازيغ القػى بيغ ىحيغ الصخفيغ ليفعل ما يخيج ا يعشي فدح السجاؿ أماـ الخمل اإلمس

لتفاوضية يل البجء في السخحمة اوقب (،4:6101ضية.)عبج الحي،في شبيعة الشتائج ألي عسمية تفاو 
السجمذ السخكدي  (، كاف مغ السفتخض عقج0555تفاقية أوسمػ عاـ )انتقالية في االنتياء السخحمة او 

نتقالية وإعالـ الديادة عمى جسيع األراضي االنتياء السخحمة ابخيل إلعالف أ63الفمدصيشي في 
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تجخل الخئيذ  اعاالجتسا القجس، لكغ قبل يـػ واحج مغ (، بسا فيي0523ى حجود عاـ)السحتمة حت  
العسل عمى إتساـ التدػية  االلتداـل ىحا اإلعالف مقابل وعج كميشتػف بخسالة شييخة دعا إلى تأجي

 :نت(.6112ـ(. )أبػ شو،6111الذاممة في مػعج أقراه مايػ )

تالحقة يعمغ تخامب مذخوًعا ججيج وفي الػقت الحالي وفي ضل الترخيحات اإلعالمية الس
ستعسارية لرالح التحقيق ما بقي مغ أىجاؼ  ؛ة القخف صفق مذخوع مػ وىػألوس ااستشداخً  يبجو

والسػقف ، صفقة القخف" ليذ سياًل مذخوع إلى عقج " األجشجات األمخيكية اإلسخائيمية، ولكغ الصخيق
الفمدصيشي الخسسي والذعبي الخافس لمتػشيغ سمًفا يخفزو أيًزا اليـػ ضسغ صفقة تبادؿ 

ستجابة الذعب اخوع ذاتو، لرعػبة خصػرة عغ السذ اريػىات التشفيح ال تقلسيش األراضي، ويبجو أف  
 :نت(.6103الفمدصيشي الحي قاـو سابًقا التػشيغ، سيقف ضجه اليـػ وغًجا".) صفقة القخف،

 : تخاجع الجعم والسداعجات الجولية لجى الدمطة الفمدطيشية -

السػازنة الفمدصيشية لو عمى شكل الخارجي لمدمصة الفمدصيشية بطال الساليألقى تخاجع الجعع 
(، وبحدب بيانات وزارة السالية الفمدصيشية، فقج تجاوز حجػع الػجيغ العػاـ عمػى الدػمصة 6103لمعاـ )

سػتسخ االفمدصيشي في نفق مطمع فػي حػاؿ  االقتراد( مميار دوالر، ما يشحر بجخػؿ 6.1الفمدصيشية )
 .االقترػػػػػػػػػػػادغ خبػػػػػػػػػػػخاء بحدػػػػػػػػػػػب مػػػػػػػػػػػا أشػػػػػػػػػػػار العجيػػػػػػػػػػػج مػػػػػػػػػػػاالعتسػػػػػػػػػػػاد عمػػػػػػػػػػػى ىػػػػػػػػػػػحه القػػػػػػػػػػػخوض، 

ولكشيػػا جػاءت وفػػق ، تيػػا دوف مقابػلىػػحه السدػاعجات بحقيق:نػت(، ولػػع تكػغ 6103) وكالػة فمدػػصيغ،
لتػػأثيخ عمػػى القػػخارات والسفاوضػػات الستعمقػػة بالقزػػية واسياسػػي  وابتػػدازأوسػػمػ كعامػػل ضػػغط  اتفػػاؽ

 الفمدصيشية.

الفمدػػػػػصيشية  لدػػػػػمصةة دػػػػػتحقاإلسػػػػػخائيمي بحجػػػػػد الحػػػػػػاالت الساليػػػػػة الس االحػػػػػتالؿكسػػػػػا قػػػػػاـ 
 ة( مغ أجل  السداومة عمى الثػابت والتزييق عمى الذعب الفمدصيشي.)السقاص

 : ىيسشة الهليات الستحجة األمخيكية عمى دول العالم -

تطيخ السدانجة األمخيكية" إلسخائيل" في السحافل والسحكسة الجولية التي نطخت في مػضػع 
( قاضًيا، وكاف القاضي 01لرالح الصخؼ الفمدصيشي)ت فييا ، والتي صػ  العشرخي ججار الفرل 
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عغ السػقف األمخيكي في لجاف حقػؽ  فزال  األمخيكي ىػ الػحيج الحي لع يرػت لرالح القخار، 
 (.4:6101.)عبج الحي،اإلنداف، أو مغ تقاريخ التحقيق الجولي مثل ما جاء في تقخيخ جػلجستػف 

يغ ثابتة عمى حل الجولتيغ عبخ نيج رؤية الػاليات الستحجة لقزية فمدص كسا أف  
 السفاوضات، مع قابمية التغييخ في األساليب، ومع فدحة تفعيل أسمػب القػة الرمبة 

 :نت(.6103) الجعبخي، ()كشيج لجى الجسيػرييغ(، فػؽ مدار القػة الشاعسة )لجى الجيسقخاشييغ

الجولي مغ خالؿ  األمغ فدتطل السػاقف األمخيكية الجاعسة "إلسخائيل" في مجمذ ؛لحا
ستخجمت مغ إسخائيل .وقج إأيزخ ب شأنو أف   ستخجاميا لحق الفيتػ ضج أي قخار مغاتمػيحيا و 

( مخة 04( أكثخ مغ )6100 -0551فتخة السستجة ما بيغ )الػاليات الستحجة حق الشقس خالؿ ال
 (.30:6101.)عبج الحيضج السرالح الفمدصيشية

 :صفقة القخن  مذخوع من  مهقف السشعسة والدمطة الفمدطيشية
ثسة إجساع فمدصيشي رسسي وشعبي وعمى مدتػى الفرائل والقػى الفمدصيشية عمى رفس 

وقج تعدز ىحا اإلجساع شػاؿ األشيخ الساضية مغ  ،صفقة القخف أو ما تدخ ب مشيا عمى األقل
 31/3/6104مغ غدة مشح  انصمقتلعبت مديخات العػدة الكبخى التي كسا ، خالؿ مئات الفعاليات

وعمى مجى أسابيع متػاصمة، وما تخافق معيا مغ فعاليات شعبية وشائخات ورقية وبالليغ حارقة، 
وقج أسيع ذلظ في إيجاد بيئة معادية  ،اإلسخائيمي االحتالؿفي تأجيج الغزب ضج   اكبيخً  ادورً 

 (014 6104. ) مخكد زيتػنة،تدػيقيا وتشفيحىا عمى األرضلرفقة القخف، مع تدايج صعػبة 

 :صفقة القخن  مذخوع من  مهقف الفرائل الفمدطيشية
تخامب لع يغادر في خصابو جػىخ الدياسة األمخيكية الثابتة القائسة  أف   رأت الجبية الذعبية

في مشصقتشا  اعمى مقجرات وخيخات الذعػب خرػًص  ستيالءواالعمى القتل والعجواف واإلرىاب 
ف الرييػني الخاعي الخسسي لمتصخؼ واإلرىاب، والسدتفيج العخبية، والحفاا عمى أمغ وديسػمة الكيا
 كتخوني(.إل: مػقع 6104وكالة سسا،  (األعطع مغ العخبجة األمخيكية في السشصقة

ية لسشطسة وقاؿ األميغ العاـ لجبية الشزاؿ الذعبي الفمدصيشي عزػ المجشة التشفيح 
ادت العالقات الفمدصيشية األمخيكية إلى ما ادارة تخامب أع ف  التحخيخ الفمدصيشية د.أحسج مججالني، إ
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إدارتو شخيظ حرخي  أف  لة واضحة خصاب تخامب رسا أف   ا، معتبخً 0544قبل عاـ 
 .:وكالة وشغ(6104حتالؿ)مججالني،لال

جاريج كػششخ" الػسيط األمخيكي لعسمية الدالـ  وذكخ مدؤولػف كبار في حخكة فتح أف  
محسػد عباس بعجـ معارضة الخصة األمخيكية الججيجة يذ شمب مغ السمظ الدعػدي إقشاع الخئ

وأنو تست مسارسة  والسػافقة عمى تججيج السفاوضات مع إسخائيل في إشار مؤتسخ إقميسي،
ضغػشات شجيجة عميو وتيجيجه بػقف السداعجات السالية لمدمصة الفمدصيشية ودعع مشافدة الدياسي 

 (.6103: /00/06دمحم دحالف)جخيجة الحجث،

عخضيا عمى الخئيذ محسػد عباس في حاؿ  تزسغ الخصة األمخيكية الججيجة التي تع  وت
 (.6103:2كخيع، :(تشفيحىا العشاصخ التالية

 ومحادثات متدامشة تعقػج والفمدصيشييغ تحت مطمة إقميسية، السفاوضات السباشخة بيغ إسخائيل -
 .مغ أجل التصبيع الكامل بيغ إسخائيل والجوؿ العخبية

 عمػى شػػؿ وادي األردف، اتجريجي نحػ الػجولتيغ،بحيث يبقػى جػير االحػتالؿ مشتذػخً التقجـ ال -
 .وقت الحق ىوسيتع تأجيل السفاوضات حػؿ مدتقبل القجس إل

 .زسةستدمع إسخائيل مشاشق إضافية إلى الفمدصيشيغ في الزفة الغخبية مغ السشصقة الست -
 دارة األمخيكية.اإل مغستحرل الدمصة الفمدصييشة عمى مداعجلت مالية سخية  -

وصل  الذعب الفمدصيشي إلى دائخة ضيقة في السفاوضات الجولية والعخبية والسباحثات التي 
السػاشغ الفمدصيشي ، فعاودت مغ ججيج تدتخجـ أداة السقاومة الفمدصيشية، فبخزت فكخة  كاىلأثقمت 

 ما. مديخة العػدة وكدخ الحرار التي  غيخت في السػازيغ إلى حج  

 صفقة القخن:  مذخوع تفذل  تشفيح العهامل التي يسكن أن   ومن أىم
يػػا خيػػػارىع ى تكػػػف عرػػية أكثػػػخ عمػػى الكدػػػخ، ألن  دعػػع السقاومػػة فػػػي غػػدة وبػػػأي شػػكل حت ػػػ -

 :نت(6103دمػبة )فمدصيغ أوف اليغ،ى تحخيخ فمدصيغ وإعادة حقػقيا الساإلستخاتيجي حت  
نتفاضة شاممة في كل فمدصيغ، ايكػف اإلعالف عغ الرفقة ىػ إعالف عغ  العسل عمى أف   -

والتجييد لحلظ، تحريغ رأي عاـ مرخي يخفس فكخة بيع األرض وإثارة مػضػع الرفقة 
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نتجاوز ذلظ إلى شمب إعالف السػقف مغ بيع األرض مغ  بإلحاح مغ اآلف، بل يجب أف  
اآلف؛ مغ كل الذخريات العامة والحدبية واألحداب، بل شمب ذلظ مغ السؤسدة العدكخية 

 :مقاالت(. 6104كل شخفاء الػشغ ) عقيل، و 

 :مديخات العهدة الكبخى 
في سياؽ دولي   6104ج الفمدصيشيػف الحكخى الثانية واألربعيغ ليـػ األرض في العاـ خم  

ا دوليً  اي، تػاجو القزية الفمدصيشية مخصصً وإقميسي وداخمي بالغ الرعػبة والجقة؛ ففي الدياؽ الجول
في حيغ كاف  ،”صفقة القخف “األمخيكية بيجؼ ترفية القزية تحت مدسى  تقػده الػاليات الستحجة

دخي إلى السدتػى العمشي، تدارع األنطسة العخبية نحػ مديج مغ التصبيع وإخخاجو مغ شابعو ال
، مقابل تزييق البحخيغ عساف وقصخ واإلمارات مغ دوؿ الخميجنزساـ أنطسة ججيجة عمى رأسيا او 

 .: جساعة العجؿ اإلنداف(6104) دىباتي ،يشي الفمدصالخشاؽ عمى الذعب 

ومغ أىجاؼ مديخة العػدة فظ الحرار البخي والبحخي عغ قصاع غػدة عمػى نحػػ كامػل، بسػا 
في ذلػظ فػتح السعػابخ وتذػغيل ميشػاء غػدة، وإدخػاؿ جسيػع الدػمع والكيخبػاء والػقػػد ومػػاد البشػاء وكػل 

 مػياًل  06حخية الريج والسالحػة حتػى ضساف قترادي والسالي، و اال حتياجات شعبشا، وفظ الحرارا
 ، وحخيػػػػػػػة الحخكػػػػػػػة فػػػػػػػي السشػػػػػػػاشق الحجوديػػػػػػػة لقصػػػػػػػاع غػػػػػػػدة، وعػػػػػػػجـ وجػػػػػػػػد مشصقػػػػػػػة عازلػػػػػػػةابحخًيػػػػػػػ

 )السكتب الدياسي لحخكة حساس، )بياف صحفي(.

 ومن أبدر الشتائج التي حققتيا مديخة العهدة لمسدتقبل  الفمدطيشي:
كدػب السديػج و يمي وإربػاؾ لحدػاباتو ورفػع كمفتػو، اإلسخائ لالحتالؿ السؤسدة األمشية استشداؼ -

 .واالحتالؿمحخاؾ السصالب بإنياء الحرار مغ السؤيجيغ ل
أحيػػت القزػػية الػششيػػة عبػػخ وضػػعيا عمػػى شاولػػة كػػل السؤسدػػات الجوليػػة، وتبػػادؿ زيػػارات  -

 .العجو السجـخ استشداؼحه السديخات التي تذكل حالة مغ وفػد وشخريات لمقصاع بذأف ى
والػػحرائع التػػي  والحػج مػػغ السبػخرات االسػػتسخاريةلسدػػتججات الجوليػة مػػغ أجػل ضػػساف امػاكبػة  -

السذػػػػػػػػػػػػػاركيغ فػػػػػػػػػػػػػي الرػػػػػػػػػػػػػحفييغ  عمػػػػػػػػػػػػػى  لالعتػػػػػػػػػػػػػجاء االحػػػػػػػػػػػػػتالؿتدػػػػػػػػػػػػػتخجميا قػػػػػػػػػػػػػػات 
 .:فمدصيغ أوف اليغ(6104)سشػنػ.السديخة
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ػ أبجعت مدػيخات العػػدة أشػكااًل  - خت أخػخى مػغ السقاومػة إلػى جانػب السقاومػة السدػمحة، ورس 
وتبػػػػخز وجيػػػػو الحقيقػػػػي  ًيػػػػاة الذػػػػعبية الدػػػػمسية، التػػػػي تعػػػػدؿ الكيػػػػاف الرػػػػييػني دولالسقاومػػػػ

اليسجػػػػػػػػػػػػػػي، عكػػػػػػػػػػػػػػذ مػػػػػػػػػػػػػػا تخيػػػػػػػػػػػػػػج الجعايػػػػػػػػػػػػػػة الرػػػػػػػػػػػػػػييػنية ترػػػػػػػػػػػػػػػيخه لمعػػػػػػػػػػػػػػالع عػػػػػػػػػػػػػػغ 
 .:فمدصيغ أوف اليغ(6104الفمدصيشييغ)سشػنػ.

فػػػػي مؤسدػػػػات السجتسػػػػع السػػػػجني والقيػػػػادات الذػػػػابة والجاليػػػػة الفمدػػػػصيشية لبشػػػػاء  االسػػػػتثسار -
سػػتيصانية االى خصػػػرة السذػاريع اإلسػخائيمية ة بجسيػع لغػػات العػالع تذػيخ إلػجساعػات ضػاغص

 (. 06: 6103التػسعية ) سسارة وآخخوف، 

نصالؽ مديخات العػدة الكبخى، أوجج أجػاء ججيجة في محاولة مقاربة إدارة اكسا يالحظ 
اتجاه  مي أف  إذ وجج الصخؼ اإلسخائي ،6104 عاـ مشح أيار/ مايػ االػضع في قصاع غدة؛ خرػًص 

، أو الجخػؿ في الحخب ال 14جتياز حجود الػ انييار، أو واالنفجار والفػضى االاألوضاع نحػ 
نعكاسيا النييار األوضاع انفجار أو افي  الصخؼ السرخي لع يجج مرمحة إشالقً ا كسا أف   ،يخجمو

حة في تيجئة الدمبي عمى أمشو القػمي؛ ووججت األشخاؼ األمخيكية والعخبية السعتجلة مرم
 :تقخيخ مشذهر(.8102)صالح، الرفقةاألوضاع حتى ال تفدج أجػاء التصبيع وأجػاء 

الدياسة األمخيكية  لتخامب ومهقفو من  مدتقبل الجولة  ةويدتشتج الباحث من خالل قخاء
 :الفمدطيشية

ة ػبوصع ،السػاقف الدياسية الفمدصيشية األمخيكية كذفت تجىػر العالقات بيغ الصخفيغ أف   -
 نجازات مدتقبمية في القزية الفمدصيشية. لتحقيق إ الػصػؿ إلى نقاط تالؽ  

غياب قيادة مػحجة ذات ثقل سياسي تدتشج عمييا البعثات الجبمػماسية لتسثيل وتبشي  أف   -
 عمى الذعب الفمدصيشي. اسمبً  يؤثخمػضػعات القزية الفمدصيشية، 

عميو دعع الجولة الفمدصيشية نقز ممحػا في الحزػر الجولي العخبي الحي يجب  -
 .والحرػؿ عمى الحج األدنى مغ مصالبيا

دولة  مغ وجػدبقيادة تخامب جعل  االقتراديةأمخيكا  ةالتحالف الجولي الججيج وىيسش -
 إسخائيل.و  عمى أمخيكاااستخاتيجيً  اخصخً  افمدصيغ مدتقبميً 



72 
 

لجولة الفمدصيشية لبقاء مفيـػ ا استخاتيجيخات العػدة وكدخ الحرار ىي خيار مدي أفً  -
نجاز إفي الداحة األمخيكية في ضل حكػمة تخامب الحي يحاوؿ تحقيق أضخع  امػجػدً 

 .اإلسخائيمي حتالؿلال

صفقة مذخوع لتشفيح خالؿ تتبع خصػات الخئيذ تخامب و في ضػء ما سبق يخى الباحث أن  
تاريخي  امتجادكبخى ليا مؤامخات  ة، في ضل حياكالفمدصيشييغلجسيع كبيخ  ما ىػ إال تحج  ، القخف 

 ة الرييػنية .ػيل مختبط لتحقيق أىجاؼ الحخكش

وجاءت مديخات العػدة  الستفق عمييا مغ قبل المجشة الػششية العميا كعامل أساسي لمخد 
والسزي في ، ية في القجس وفظ الحرار وانتيائوصفقة القخف ونقل الدفارة األمخيك مذخوع عمى

دعاءات األمخيكية نحػ حل  أو اال سدادة، وكشقصة بارزة في الخد عمىال استخداد السصالب الفمدصيشية
لسرالحيع وأشسعاىع التاريخية ، فشتج عشيا معاودة القزية الفمدصيشية  اقامة دولة فمدصيشية شبقً إ

تجسيج مصامع أخخى في فمدصيغ، مسا يتصمب ،أو  في تأخيخ اججيجً  التفتح ممفً عمى الداحة الجولية 
 األمخيكية التفكيخ مخة أخخى في الديشاريػىات السدتقبمبة في الذخؽ األوسط.مغ الجولة 
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 اننتائج وانتىصٍاث 
 أوًل: نتائج الجراسة

 خمرت الجراسة بسجسهعة من الشتائج التي يسكن تمخيريا باآلتي:       

شييغ أنتج الخفس الفمدصيشي لسخصصات تخامب والخشاؽ الجائع عمى حقػؽ الفمدصي أف   .0
أسمػب السقاومة الذعبية "مديخات العػدة وكدخ الحرار"، باإلضافة إلى عسميات الصعغ 

تفاقات اتخاذ خصػات إجخائية متأخخة لمػصػؿ إلى اما أجبخىا عمى ؛ في الزفة الغخبية
 ى ال تسذ باألمغ اإلسخائيمي.ججيج حت  

ىا بالسصمق في ضل وجػد صفقة القخف  تحسل بخامج فزفاضة ال يسكغ تشفيح مذخوع أف   .6
 لسذخوع مقاومة شعبية ومدمحة في الزفة الغخبية وقصاع غدة ، بخغع  وجػد معارضة

 .صفقة القخف  مغ قبل الدمصة الفمدصيشية السسثمة بالخئيذ عباس
الجولية غيخ  تفاقيات والسعاىجاتاال جولة الفمدصيشية يذيج سمدة مغالػاقع التاريخي لم أف   .3

ط القزية الفمدصيشية في دائخة التجدئة التجريجية لمسخص ، أدى إلى وقػعةالعادل
 ستخاتيجي، إلقامة وشغ قػمي لمييػد في فمدصيغ عمى حداب أىل األرض األصمييغ.اإل

ذات  السقاومة السدمحة والذعبية ، ،أوجج الخفس الفمدصيشي لمسؤامخات الجولية والرييػنية .1
ت مغ خالليا  أدوار نزالية  شكمت موإبجاع أساليب ججيجة، قج   خرػصية في خيارتيا ،

 عقبة أماـ السصامع األمخيكية اإلسخائيمية. 
لتحقيق  اإلسخائيمي االستعساري ألمخيكية الحاضغ األكبخ لمسذخوع تعتبخ الػاليات الستحجة ا .1

وإنياء قزية  ،لغاء حق العػدةوإ، ستيصاففي تػسيع اإل أىجاؼ االحتالؿ اإلسخائيمي
   .كخية والدياسية، لحا تدتخجـ جسيع قػاىا العدتيػيج القجسو الالجئيغ 

الخالفات األيجولػجية بيغ الفرائل بيغ غدة والزفة الغخبية حالة االنقداـ  أوججت  .2
في السفاوضات مع الجيات  الفمدصيشية خاصة بيغ حساس وفتح والجياد اإلسالمي، عخاقيل  

مدتػى العالع ،بدبب التجخيع عمى   آرائيا السسثمة عمى الرعيج السحمي والجولي، وتزارب
 .غدة قصاع الجولي والحرار الجائع عمى 
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قياـ الخئيذ تخامب بخصػات عسمية أضعفت الجور الجبمػماسي الفمدصيشي، عشجما أغمق  .3
زو ح بجوره السعادي لمفمدصيشييغ، ورفمكتب مشطسة التحخيخ الفمدصيشية  في أمخيكا، وصخ  

القجس لتثبت أركاف  إلى مجيشةدفارة األمخيكية نقل الو مصالبتيع بأي حقػؽ في قزيتيع 
 .إسخائيل وإعالف مذخوعية ييػدية الجولة

صفقة القخف عمى الداحة الفمدصيشية واألمخيكية بقػة، فباتت  مذخوع ضيخت سيشاريػىات .4
الدياسي مغ الجػالت التفاوضية الحالية التي يعسل عمى تحقيقيا تخامب في عيجه  اجدءً 

 .قميسيةخبية وإبالتعاوف مع دوؿ ع
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 ثانًيا: التهصيات
تقجم الجراسة مجسهعة من التهصيات التي تم التهصل إلييا في ضهء الشتائج التي تهصل الباحث 

 : أىسيا ،إلييا ومن

وعجـ الدساح بتشفيحىا ، ا، وثقافيً  اصفقة القخف ومحاربتيا سياسً  مذخوع العسل عمى إبصاؿ .0
 .ذارؾ فييا جسيع الفمدصيشيغمغ خالؿ وضع خصة شاممة ي

دعع مديخة العػدة الكبخى وتصػيخىا لتحقيق نتائج أكبخ عمى مدتػى العالع وتقشيغ الخدائخ  .6
 التي أثقمت كاىل أبشاء قصاع غدة .

تفاقات ال اتجعػ الجراسة إلى عجـ  تساشي الجبمػماسية  الفمدصيشية والجيات السعشية مع أي  .3
 ة الفمدصيشية.تتزسغ رؤية واضحة لرالح القزي

خيار السقاومة الفمدصيشية ىػ الدالح األقػى لمجفاع عغ القزية الفمدصيشية ، والحمقة  ف  إ .1
 الفاعمة في الػقػؼ أماـ أي مؤامخات أمخيكية إسخائيمية أخخى.

ضخورة معالجة الخمل والقرػر الستخاكع في العالقات الجولية  نتيجة عػامل داخمية  .1
ة الفمدصيشية، والعسل عمى تعديد السرالحة ، وتػحيج الخصاب خت عمى القزيوخارجية أث  

 الفمدصيشي في جسيع السدتػيات.
دعع الجراسات والبحػث التي جخ مت الحقػؽ الفمدصيشية وبياف ما تسارسو إسخائيل مغ  .2

إرىاب الجولة، والتخكيد عمى السػاقف اإليجابية لمسشطسات الجولية التي تتبشى مػاقف أحادية 
 ػرة الفمدصيشي وحقػقو.لتعديد ص

حتالؿ اإلسخائيمي والتجاوزات األمخيكية مغ قبل الجيات االتقجيع دعاوى قزائية ضج دولة  .3
ستيصاف، االالسدتقمة في السؤسدات الجولية، والتخكيد عمى كل الجػانب الستعمقة بالالجئيغ، 

 تجميخ مشازؿ، وتقجيسو بذكل رسسي مجسع عمييا.  
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 مقتخحات لمجراسة
مجولة الفمدصيشية في عيج الخئيذ لخالؿ قخاءة تػصيات الجارسة في الخؤية األمخيكية مغ  

أذكخ  ،ل الباحث إلى عجد مغ السقتخحات التي تدتحق الباحث والجراسةاألمخيكي دونالج تخامب تػص  
 مشيا:

 يات الستحجة األمخيكية في تعديد االنقداـ الفمدصيشي.دور الػال .0
 .الي الفمدصيشيزديد العسل الشدور مديخات العػدة في تع .6
 .األداء اإلعالمي الفمدصيشي ومجى تأثيخة عمى السدتػى الجولي .3
 .العالقات األمخيكية اإلسخائيمية وانعكاساتتيا عمى القزية الفمدصيشية .1
 الفمدصيشية.صفقة القخف وانعكاستيا عمى الجولة مذخوع مدتقبل  .1
 اسية الجوليةأثخ االنقداـ الفمدصيشي عمى السفاوضات الجبمػم .2
 .الجور الجبمػماسي الفمدصيشي في تعديد الثػابت الفمدصيشية .3
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