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 باراك اوباما األمريكيالرئيس  إدارةمستقبل القضية الفلسطينية في ظل 

 خالدة إبراهيم خليل الحبيطي 
 / قسم الدراسات التأريخية والثقافية/ مركز الدراسات اإلقليمية/جامعة الموصلمدرس مساعد

 
 مستخلص البحث

اتجاهعع   المتبععل لتيععريحار الععرئيس األمريكععي المنتخععب بععاراك اوبامععا  ي حععظ  ن إن
العمل سيكون على تشجيل عملية التسوية في الشرق األوسط  السيما مل الوعد العي  

  8002قطع  سلف  الجمهور  جورج بعو  بققامعة الدولعة الفلسعطينية قبعل نهايعة علعم 
واضععافة إلععى ملععق الشععرق األوسععط الشععائك  ينتظععر اوبامععا  يعععب ميععراث منععي تععولي 

دة تجتععاا األامععة االسععوا اقتيععادية منععي الكسععاد   فالواليععار المتحعع1692نيكسععون عععام 
 .1686الكبير عام 

 المقدمة
إن المتتبععععس للسياسععععة اتمريكيععععة تجععععاو الوععععرع اتوسععععط عمومععععا والصععععرا  

هنعععععاب ثوابعععععت فعععععي السياسعععععة  أنخصوصعععععاظ ي حعععععظ  اإلسعععععرا يلي –العربعععععي 
انتمعا  العر يس العيح يحكعم  أويمكن أن تتغيعر مممعا كعان توجع   ظ الاتمريكية
 .اتبيضفي البيت 

ظ اعتقععد اتمريكيععةفمععس بدايععة حكععم الععر يس بععاراب اوبامععا للواليععات المتحععدة 
فعي  اتمريكيعةعلع  سياسعات الواليعات المتحعدة  أتغيرا جيريا سيطر  أنالبعض 

المنطقة العربيةظ فعل  العرمم معن أن سياسعة العر يس اوبامعا فعي الظعاهر علع  
انععع  ال تختلعععف اخت فعععا  إال طرفعععي نقعععيض معععن سياسعععة العععر يس جعععور  بعععو ظ

جوهريععا فععي مسععا ل معينععةظ وفععي مقععدمتما فلسععطينظ فمععس عععدم التطععابع بععين 
وبععين موقععف إدارة الععر يس بععاراب اوبامععا مععن التسععويةظ  إسععرا يلموقععف حكومععة 

الوصعععول الععع  درجعععة نسعععف التحعععالف االسعععتراتيجي  أبعععدايعنعععي  هعععيا ال إن إال
عكعس ععدم التطعابع حقيقعة التوجع  يظ بعل والواليات المتحعدة إسرا يلالقا م بين 
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الدوليعةظ  اتاوباماظ في التعامل مس قضايا الصعراع إلدارةاالستراتيجي الجديد 
 إلسعتراتيجيةويلب بالتركيز علع  خيعار نمعل الحعوار والحلعول السياسعية كبعديل 

 .منطع القوة

 تجاه القضية الفلسطينية األمريكيةمراحل السياسة  - وال:
تجععاو القضععية الفلسععطينية مععرت بمراحععل او بتعبيععر  مريكيععةاتالسياسععة  إن
من القرارات الدولية ظ حيث يمكعن تقسعيم هعيو  اتمريكيةظ موقف السياسة أدع

 -المراحل ال :
 

مرحلعععة تمتععد مععن قععرار التقسعععيم حتعع  بدايععة عمععد العععر يس  -المرحلععة االولععى:
يععات المتحععدة بيععل كلينتععونظ وقععد اتسععمت هععيو المرحلععة بموافقععة الوال اتمريكععي
تكععون قععد  أنبعععد  اتمععنرسععميا علعع  القععرارات الصععادرة ععن مجلععس  اتمريكيعة

ارهقتما بالتعديل والتغيير وبالبحث عن جمل مامضةظ ولكن الموقف الرسمي 
كععان دا معععا ضعععمن خطوطمعععا العريضعععة وان انتقعععل معععن قعععرار الععع  قعععرار بحيعععث 

لقععرارات السععابقة التععي العع  ا اإلوععارةهععو المطععرود ظ دون  اتخيععريكععون القععرار 
كانت تحمل توازنا ما بين مواقف الدول الكبرى والمواقف العربية الرسمية من 

سععابقا وال حاضععراظ ولعععل  قععد وافقععت علعع  أح منمععا ال إسععرا يلتكععون  أندون 
منعع  ميععر بنععدو المتعلععع  تأخععيظ الععيح لععم 9191مثععال قععرار التقسععيم لعععام  أهععم

المتعلقععة بتنفيععيو بعععد  اتمععنارات مجلععس ظ مععس رفععض قععر إلسععرا يلدولععة  بإقامععة
هام   أوظ والمتعلقة بعودة ال ج ين فكان هناب اخت ف 9191/9191حرب 

 331و  292بين الموقفين االمريكي واالسرا يليظ وهيا ما حعدث معس القعرارين 

حيث صوتت الواليات المتحدة ال  جانب  ولم يصعدر ععن اسعرا يل موافقعة  (9)
 عليما.
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خعع ل هععيو المرحلععة  اتمريكيععةمة التععي صععاحبت السياسععات السعع أنعلمععا 
سنة كان الجمس بين الموقف الرسمي والمناورة لحسعاب الموقعف  94من  أكثر

مععععن اجععععل الحيلولععععة دون تطبيععععع القععععرارات الدوليععععةظ فقععععد اسععععتمر  اإلسععععرا يلي
يععععدعو العععع  المفاوضععععات الثنا يععععة فععععي كثيععععر مععععن حععععاالت  اتمريكععععيالموقععععف 

كانت تتقدم  وأحياناالضغط من اجل تطبيقماظ  أوع القرارات التمرب من تطبي
 9111كععان موععرو  روجععرز عععام  وأهممععا تالقععرارابموعاريس للحععل تعتمععد علعع  

 واليح قبلت  في حين  مصر ورفضت  اسرا يل رفضا قاطعا.

 المرحلة الثانية  ما
تمتد هعيو المرحلعة منعي بدايعة عمعد كلينتعونظ وقعد حعدث تغييعر فعي الموقعف 

جعععععععز ا معععععععن الموقعععععععف المفعععععععاوض  اتمريكعععععععيالموقعععععععف  أصعععععععب  إي مريكعععععععيات
ظ ين المعوقفين معن الناحيعة السياسعيةظ ولم يعد من الممكن التمييز بعاإلسرا يلي

فعععي عمعععد كلينتعععون الععع  جانعععب الموقعععف  اتمريكيعععةفقعععد وقفعععت وزارة الخارجيعععة 
حتعع  فععي تفاصععيل القععرارت مععن جمععةظ العع  جانععب دورهععا الضععامط  اإلسععرا يلي

وقععد حععدث نععو   .  الموقععف الفلسععطيني والعربععي بعع  توقععف مععن جمععة ثانيععةعلعع
ظ اإلسععرا يليةوالخارجيععة  اتمريكيععةمععن التععوتر فععي عمععد نتنيععاهو بععين الخارجيععة 

 اتمريكيععةالصععميونية  اتطععرافوقععد فسععر يلععب انعع  تعبيععر عععن خعع ف داخععل 
 .(2)نفسما
عل  التنسيع مس كلينتون كانت وديدة الحرص  اتمريكيالر يس  إدارة إن

 بأيعععةالقيعععام  أواقتراحعععات  أيعععةظ فلعععم تكعععن مسعععتعدة لتقعععديم اإلسعععرا يليالموقعععف 
المسبقة عليماظ ولو لم يكعن  اإلسرا يليةتحصل عل  الموافقة  أنخطوات قبل 

تفوعل التسعوية حعين ارتطمعت بعالخ ف  أنكعيلب لمعا كعان معن الممكعن  اتمر
لمسعار السعورحظ الن الموقعف فعي المفاوضعات علع  ا أكثعر أوعل  ما ة متعر 

 اتسعبع اإلسعرا يليكان باستطاعت  ان يضعغط علع  ر عيس العوزرا   اتمريكي
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 اتسعععبع اتمريكعععيبعععاراب لتجعععاوز هعععيا الخععع ف كمعععا حعععدث فعععي عمعععد العععر يس 
عنعععد نقعععاط  اإلسعععرا يليجيمعععي كعععارتر عنعععدما ارتطمعععت المفاوضعععات المصعععرية 
الفوعععل العععيح منيعععت بععع  اكبعععر بكثيعععر وأضعععخم معععن المفاوضعععاتظ وهعععيا يفسعععر 

فععععي نمايععععات عمععععد كلينتععععون علعععع  المسععععار الفلسععععطيني  اتمريكيععععةالسياسععععات 
 .(3)كيلب

وقد اجتمس فول مفاوضعات كامعب ديفيعد ومعا بععدها مفاوضعات طابعاظ معس 
معن عمعد  اتخيعرينالثانيةظ وكعان يلعب فعي الوعمرين  اتقص اندال  انتفاضة 

الرباعيععة فععي وععرم الوععي  لوقععف الععر يس كلينتععون الععيح سععار  العع  عقععد القمععة 
االنتفاضعععة والعععدعوة لتجديعععد المفاوضعععاتظ وقعععد انتمععع  بيعععان قمعععة وعععرم الوعععي  

 ليصب  حبرا عل  ورع.
بععععاراب ومجععععي  وععععارون مكانعععع   اإلسععععرا يليوكععععان سععععقوط ر سععععي الععععوزرا  

واضعحا  إع نعاوتأليف حكومة "وحعدة وطنيعة" عمادهعا حعزب الليكعود والعمعلظ 
تععاطف  أمعامظ العيح اخعي يسعو  دوليعاظ اإلسعرا يليوقعف الم إلنقايعل  السعي 

وارتفععععا  التايععععد العربععععي الرسععععمي وان بقععععي دون  العععععام مععععس االنتفاضععععةظ الععععرأح
طمعععود الجمعععاهير العربيعععةظ كمعععا عبعععر ععععن نفسععع  الحقعععا عبعععر مععع تمرات القمعععم 

فععي الدوحععةظ وعععدد مععن  اإلسعع ميةالعربيععة فععي القععاهرة وعمععان وبيععروت والقمععة 
 .(9)جالس وزرا  الخارجية العرب والمسلميناجتماعات م
جععور  دبليععو بععو  لتجععد نفسععما فععي مواجمععة فوععل السياسععات  إدارةجععا ت 
 أصعععبحتعربيعععاظ وازديعععاد االنقععع ب العععدولي معععن االنقيعععاد لمعععا حيعععث  اتمريكيعععة
تطالععب بنظعام عععالمي متععدد القطبيععةظ الع  جانععب زيعادة حركععة  اتخعرىالعدول 

ما حعدث لبعو  فعي  أبرزهاظ وكان اتمريكيةسياسة االحتجا  ضد العولمة وال
فععععععي معععععع تمر ديربععععععان  واإلسععععععرا يلي اتمريكععععععيالموفععععععدين  أوجنععععععوى بايطاليععععععا 

 اتمريكيعةلمناهضة العنصرية حيث انسحبا معزولين بعد فوعل كعل الضعغوط 
بحعععث ع قععععة الصععععميونية  إبعععععادالمعععع تمر وهعععو  أجنعععدةيعععر بنععععد واحعععد فععععي يتغل
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عالميعة جديعدة  إسعتراتيجيةبعو  فعي صعو   إدارةوغلت ولميا ان (4)بالعنصرية.
 بأنمعععاكلينتعععون  إدارةالسعععتعادة نظعععام القطعععب الواحعععد فعععي الععععالمظ وقعععد اتممعععت 

السعععابقةظ  اتببععو   إدارةفرطععت بالمكتسععبات التعععي حققتمععا فعععي هععيا الصعععدد 
موعععرو  "حعععرب النجعععوم" والعععيح حمعععل اسعععم موعععرو  العععدر   أحيعععتفمعععن جمعععة 

واري ظ ولوحعععت باالنسعععحاب معععن اتفعععاع الصعععواري  الصعععاروخي المضعععاد للصععع
ظ وتععوتر ع قتمععا بالصععين 9112البالسععتية بينمععا وبععين االتحععاد السععوفيتي عععام 

الصعععين. ومعععن هنعععا قعععررت  أسعععقطتماالتعععي  اتمريكيعععةوحعععادث طعععا رة التجسعععس 
معتبععععرو ان سياسععععة  اتوسععععطعععععدم االنوععععغال فععععي موضععععو  التسععععوية والوععععرع 

بسععععبب انخراطمععععا فععععي  اتمريكيععععةبالمصععععال   كلينتععععون كانععععت خاط ععععة ومضععععرة
ظ ولكنما من اتهممنطقة معقدةظ وبيلب تخلت عن االهتمام بالسياسات العليا 

ظ وحعععععين اد انععععع  اإلسعععععرا يليناحيععععة عامعععععة حافظعععععت علععععع  االنحيعععععاز للموقعععععف 
 واإلرهععععابالعمليععععات واالستوععععمادية الفلسععععطينية وصععععفت االنتفاضععععة بععععالعنف 

تسععويق  باعتبععارو نوعععا مععن "الععدفا   وأحيانععا  يلياإلسععراوالسععكوت علعع  العنععف 
 عن النفس".

تغييعععر فعععي الموقعععف  أحعععدثت 2119سعععبتمبر  أيلعععول/ 99هجمعععات  إن 
لحوعد  اتمريكيعة اإلدارةزا  الفلسطينيين والعرب عامة ولكن حاجة أ اتمريكي

ظ وحاجتمعا الع  تمد عة  أفغانسعتانالحعرب علع   إنجعادموقف عربعي معن اجعل 
تمععا العع  المنععاورة مععن اجععل خدمععة المععدف نفسعع ظ وقععد عبععر عععن فلسععطينية دفع
في حعال  أودولة فلسطينيةظ  بإقامةبو  ال  ان  يفكر  اتمريكييلب الر يس 

سرا يليةوجود دولتين فلسطينية   (6).وا 
الحععديث  أصعب  أفغانسعتانفععي  اتمريكيعة اإلدارةوبععد النجعاد الععيح حققتع  

تمكععععن الجععععي   أنوخععععدا ظ فمععععا  عععععن الدولععععة الفلسععععطينية كععععان مجععععرد طعععععم
ظ حت  بدأت أفغانستانمن تحقيع ما اعتبرو "نجاحا" في حرب  عل   اتمريكي
تنتقل ال  مرحلة الحرب علع  فلسعطين والععرب معن خع ل  اتمريكيةالسياسة 
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تغييععرات و التمديععد باسععتخدام  إلحععداثللحععرب علعع  العععراعظ كمقدمععة  اإلعععداد
ظ ابتعدا  معن منطقعة الخلعيل والموعرع اإلسع ميةو القعوة فعي كعل البلعدان العربيعة 

 المغرب العربي. أقص بعد العراع وصوال ال  
 اترض"جمعيعععة  أرصعععدةقعععرارو بتجميعععد  اتمريكعععيوعنعععدما اصعععدر العععر يس 

ان  وسس الحرب العالمية التي  أعلنفي الواليات المتحدةظ  اتمريكية المقدسة"
حركتععي حمعععاس  إدرا لععب . وقععد صعععحب يفلسععطينالععع   أفغانسععتانبععدأها فععي 

العيح يعنعي ان السياسعة  اتمعر. وكيلب حزب اهللظ اإلرهابوالجماد في قا مة 
ودععععم عمليعععات الجعععي   اإلسعععرا يليانتقلعععت معععن االنحيعععاز للموقعععف  اتمريكيعععة
والعععععرب  نالفلسععععطينييظ لتصععععب  طرقععععا مباوععععرا فععععي الصععععرا  ضععععد اإلسععععرا يلي

"انتوني زيني" ال  فلسطين حمل  الجنرال المتقاعد أرسلولميا عندما  .عموما
مع  عورات المطالب ال  العر يس الفلسعطينيظ بعضعما يزيعد علع  معا طالبعت 
بععع  حكومععععة وعععارونظ فكععععان يلعععب بمثابععععة انتقعععال مععععن حالعععة الوسععععيط المنحععععاز 

ظ ال  حالة الطرف المواج  مباورةظ وكانت تلبية تلعب المطالعب اآلخرللطرف 
ان تتحعول السععلطة الفلسعطينية العع  سععلطة المعروفعة باسععم "قا معة زينععي" تعنععي 

"ديععب توععيني"  اتمريكععيوقععد جععا ت جولععة نا ععب الععر يس  .اتمععرعميلععة تحععت 
أح مععن الععدول العربيععة بععالوقوف العع  جانععب  إقنععا العع  المنطقععة وفوععلت فععي 

لحكومععة وعععارون  اتخضععرفععي الحععرب علععع  العععراعظ لتعطععي الضعععو   أمريكععا
ي رام اهلل والمضععي بسياسععة االجتياحععات بمحاصعرة مقععر الر اسععة الفلسععطينية فعع

وعريكة فعي الحعرب التعي توعن  أمريكا أصبحتاالحت لظ وبالفعل  إعادةحت  
 .(1)ضد االنتفاضة والوعب الفلسطيني

وععمد مخععيم جنععين مواجمععات مسععلحةظ واصععدر مجلععس  2112فععي نيسععان /
قعععرار لجنعععة تقصعععي الحقعععا ع ععععن جعععرا م الحعععرب التعععي ارتكبمعععا الجعععي   اتمعععن

للمنععاورة بالضععغط علعع   اتمريكيععة اإلدارةفععي جنععينظ وقععد تحركععت  سععرا يلياإل
العر يس الفلسعطيني بالموافقعة  إقنعا بعض العدول العربيعة ومسعاومتما معن اجعل 
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الععععام للجبمعععة  اتمعععينعلععع  "اتفعععاع فعععب الحصعععار" عنععع  والعععيح تضعععمن وضعععس 
ن بريطاني في سعج أمريكي إوراففي القيادات تحت  آخرينالوعبية وخمسة 

بعزل عرفات والمجي   اتمريكيعل  لسان الر يس  أمريكا. وقد طالب أريحا
 .أخرىقيادة فلسطينية  أوبسلطة 
قياسعا بمعا كانعت  اتمريكيعةهيا التطور هو بمثابة انق ب فعي السياسعة  إن

يععرى  أنعمععد بععو  الععيح يجععب  أوا ععلعليعع  فععي عصععرح بيععل كلينتععون وحتعع  
عامععة والغربيععة  اإلسعع ميةوععمل ازا  الععب د اال اتمريكيععة اإلسععتراتيجيةضععمن 

طعععوال  اتمريكيعععةخاصعععةظ وهعععيا يمكعععن اعتبعععارو بمثابعععة انقععع ب علععع  سعععابقتما 
العععع  اسععععتخدام القععععوة  اتمريكيععععة اإلسععععتراتيجيةالعمععععود الماضععععيةظ فقععععد اتجمععععت 

 والمجتمعات. اتنظمةالعسكرية او التمديد باستخدامما لتغير 
سياسععععات الجديعععدة ال تتععععرب جسعععرا موصععععوال وال اإلسعععتراتيجيةمثعععل هععععيو  إن

للصععععراعات والصععععدمات علعععع   أبوابععععاسععععتفت   إنمععععاظ أمريكيععععةلع قععععات عربيععععة 
تسعععتمدف القضعععا  علععع  المويعععة والموقعععف والمصعععال  العليعععا  تنمعععامصعععراعيما 

 .(1)الفلسطينية والعربية

بععاراك اوبامععا وسياسععت  تجععاه اليععراي الفلسععطيني  األمريكععيثانيععا: الععرئيس 
 رائيلياإلس
بعععععاراب اوبامعععععا تجعععععاو الصعععععرا  الفلسعععععطيني  اتمريكعععععيسياسعععععة العععععر يس  إن

لععن تتغيععر  أمريكيععةهنععاب وععروطا  إنميععر واضععحة المعععالمظ ميععر  اإلسععرا يلي
فلسعععطيني العععيح  -باتجعععاو اتفعععاع فلسعععطيني اتبعععيضبتغيعععر الوجعععوو فعععي البيعععت 

حيععةظ " مععن نااإلرهععابونبععي " بإسععرا يليجععب ان يكععون علعع  قاعععدة االعتععراف 
أح اتفاع فلسطيني داخلي يكون خار  هيين الورطينظ  إن أخرىومن ناحية 

 ومحاصرتما. اتمريكية اتموالستكون النتيجة حرمان الفلسطيني من 
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 أيطعر  تعدخل فعي بعاب الثوابعت التعي ال إسعرا يلتجعاو  اتمريكيعةالسياسة  إن
قادمعععععا معععععن الحعععععزب  اتبعععععيضعليمعععععا أح تععععععديل سعععععوا  كعععععان سعععععاكن البيعععععت 
اوبامععا فععي  اتمريكععيالععر يس  أنالععديمقراطيظ او مععن الحععزب الجممععورح فمععس 

انعع  ال  إالالظععاهرظ علعع  طرفععي نقععيض مععن الععر يس جععور  بععو  وسياسععت ظ 
 يختلف اخت فا جوهريا في مسا ل معينة في طليعتما مسالة فلسطين.

علععععع  معععععزة فعععععي  اإلسعععععرا يليوكعععععان موقعععععف العععععر يس اوبامعععععا معععععن الععععععدوان 
مجععععرد كلمععععات عبععععر عععععن قلقعععع  بمقتععععل المععععدنين مععععن الجانععععب  ظ21/92/2111
وان لديعع  الكثيععر ليقولعع  عقععب توليعع  الر اسععة يععوم  ظ(1)والفلسععطيني" اإلسععرا يلي"

التزم اوباما الصمتظ ولنكنع  خعر   اإلسرا يليظ ومني بدأ العدوان 21/9/2111
 اتمععععملمدرسععععة الفععععاخورة التابعععععة لوكالععععة  إسععععرا يلعععععن صععععمت  عقععععب قصععععف 

حععدة لغععوث ال ج ععين الفلسععطينيين فععي مخععيم جبليععاظ واستوععمد نتيجععة هععيا المت
باراب اوباما  اتمريكيفلسطينياظ وعقب هيو الحادثة قال الر يس  94القصف 

سرا يلالمدنيين في مزة  أروادخسارة  إن" محل قلقا وديد بالنسبة لي" مير  وا 
واليععععة الععععر يس التزامعععع  بعععععدم التعليععععع مععععا دامععععت لععععم تنتمععععي  رسععععميا  أكععععدانعععع  

لدي  الكثير ليقول  بعد تولي  الر اسة رسميا  أن"جور  بو " مضيفا  اتمريكي
نفعل كل ما يتوجب علينا فعل  لضمان انع   إنناظ وقال "أسبوعينبعد اقل من 

في اليوم العيح تعول  فيع  المنصعب سعنكون مسعتعدين ل نخعراط فعورا ومحاولعة 
. اتمعدعلع  الوضعس قصعير  اتمر.... لن يقتصر .التعاون مس الوضس هناب

اسعععتمرار فعععي  أكثعععرولكعععن سعععنتبن  عمليعععة يمكننعععا معععن خ لمعععا تحقيعععع سععع م 
 إدارتعععععانهنعععععاب  إننرسعععععل الععععع  الععععععالم رسعععععالة  أنالمنطقعععععةظ وقعععععال "اليمكننعععععا 

فيمعععا اليسعععم  لعععي  اتوعععكالمختلفتعععان تعععديران السياسعععة الخارجيعععة بوعععكل معععن 
 القانون بيلب".

مععن جمععتمم عععن قلقمععم مععن صععمت اوبامععا حيععث  اإلسععرا يليون أعععربوقععد 
ععععععن تفممععععع  للعمليعععععات العسعععععكرية  بعععععاإلعرابيبعععععادر  أنكعععععانوا يتوقععععععون منععععع  



 

 
  

 خالدة ابراهيم الحبيطي             مستقبل القضية الفلسطينية في ظل.                         

 
[381] 

تسعبني ليفنعي زعيمعة حعزب  أكدتظ ولقد اتمريكيينكعادة الر سا   اإلسرا يلية
الععر يس  إدارةموقععف  إن/ توععرين الثععاني 6فععي  إسععرا يلكاديمععا وزيععرة خارجيععة 

لعععن تختلعععف ععععن  اإلسعععرا يليمعععا تجعععاو النعععزا  الفلسعععطيني بعععاراب اوبا اتمريكعععي
   .(91)الر يس جور  بو  إدارةموقف 

القعدس  إنمع تمر لعوبي ليبعاب  أمامقال باراب اوباما  2111وفي حزيران / 
 إنظ ثعععم ععععاد بععععدها وقعععال اإلسعععرا يليةتبقععع  موحعععدة تحعععت السعععيادة  أنيجعععب 

بمععيا الموضععو  رمععم اعتقععادو  همععا المعنيععان واإلسععرا يليالجععانبيين الفلسععطيني 
المعع تمر  أمععامالمدينععة مععن الناحيععة العمليععةظ وتعمععد اوبامععا  تقسععيم إمكانيععةعععدم 

وقععدرتما  اتوسععطالعسععكرح والنععوعي فععي الوععرع  إسععرا يلنفسعع  بضععمان تفععوع 
عل  الدفا  عن نفسماظ وبعد نحو يلب بومر قام اوباما بجولة خارجية التق  

حمعععععود عبعععععاس فعععععي رام اهللظ ور عععععيس العععععوزرا  خ لمعععععا العععععر يس الفلسعععععطيني م
 ايمود اولمرت في القدس. اإلسرا يلي

الععر يس الفلسععطيني محمععود عبععاس بعععد  أعععربالجانععب الفلسععطيني فقععد  أمععا
ظ التعي اإلسعرا يليةفي تنويط عملية التسوية الفلسعطينية  اتملفوز اوباما عن 

بامعععا الععع  حركعععة حمعععاس فقعععد دععععت العععر يس او  وأمعععابعععو  قعععل ععععامظ  أنعوعععما
جععور  بععو   إدارةالسععابقة والسععيما  اإلدارات أخطععا اسععتخ ص الععدروس مععن "

 .(99)"واإلس ميحيال العالم العربي 

 –تشعيل ودوره فعي مفاوضعار السع م الفلسعطينية يرابعا: جعورج م
 اإلسرائيلية

بععععاراب اوبامععععا ر يسععععا للواليععععات المتحععععدة  اتمريكععععيبعععععد تنصععععيب الععععر يس 
الوقعععععت قعععععد حعععععان ليععععععود  أناوبامعععععا علععععع   أكعععععد 21/9/2111فعععععي  اتمريكيعععععة

 أوفدوالفلسطينيون ال  طاولة المفاوضات ويلب في الوقت اليح  اإلسرا يليون
"جور  ميتوعيل" معس تعليمعات بعع "البعد  فعي  اتوسطمبعوث  الجديد ال  الورع 
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ثععم  اتوعيا  بعإم   اتمريكيععةالواليعات المتحعدة  تبعدأمالبعا مععا  وتنع االسعتما " 
سععوف  اتمععر"انط قععا مععن هععيا  وأضععافالعععودة وتقععديم تقريععر لعع  عمععا سععمع  

 أنواثعع  فعإننيبدأنا تحقيع تقدم ثابت حول القضاياظ  إيايصو  جوايا محددا 
االوربي وروسيا وكل الدول العربية في  دالواليات المتحدة بالتعاون مس االتحا

 .(92)واثع من ان  يمكننا تحقيع تقدم كبير" .المنطقة
 اتوسعععطالخعععاص لوععع ون الوعععرع  اتمريكعععيوقعععد أنمعععا المبععععوث الر اسعععي 

 أنجعععور  ميتوعععيلظ محادثاتععع  معععس المسععع لين االسعععرا يلين والفلسعععطينيينظ دون 
يععععدفس االمععععل بععععدفس عجلععععة تسععععوية  إجععععرا تععععتمخض هععععيو المحادثععععات عععععن أح 

العع  عععدم التطععابع فععي الموقععف مععن  إضععافةالفلسععطينيظ  –الصععرا  االسععرا يلي
وبعععين  إسعععرا يلبعععين موقعععف حكومععة  اتزمععةلتسععوية ومعععن الخععرو  معععن هاويعععة ا

العععر يس اوبامعععا الجديعععدة ظ وععععدم التطعععابع فعععي المواقعععف ال يعنعععي  إدارةموقعععف 
الوصععععول العععع  درجععععة التنععععاقض. بععععل العكععععس عععععدم التطععععابع حقيقععععة التوجعععع  

اوبامعععا فعععي التعامعععل معععس قضعععايا الصعععرا  الدوليعععة  إلدارةاالسعععتراتيجي الجديعععد 
ومواجمتمععا ويلععب بععالتركيز علعع  خيععار نمععل الحععوار والحلععول السياسععية كبععديل 

اوبامععا  إدارةالسععتراتيجية منطععع القععوةظ هععيا التوجعع  االسععتراتيجي الجديععد تأمععل 
 .(93)اتمريكيمن خ ل  خدمة السياسة واالقتصاد 

ولمعيا عوعية توجعع  جعور  ميتوعيل العع  المنطقعة اجتمعس ر ععيس طعاقم البيععت 
ام عمان يعععل" اللعععوبي الصعععميوني فعععي الواليعععات المتحعععدة االمريكيعععة "ر  اتبعععيض

ظ قال ر يس 2111/ نيسان / 96 وحسب ما ورد في صحيفة يدعوت احرونوت
القادمة سيكون  اتربعةالمقرب من اوباما ظ في السنوات  اتبيضطاقم البيت 

 دولتين للوعبين". أساسوالفلسطينيين عل   إسرا يلحل دا م بين 
الواليات المتحعدة االمركيعة تعربط بعين الحعوار  أنفي سياع الخبر  وقد جا 
 إخععع  ظ وبعععين إيرانيعععةيريعععة  أسعععلحة إنتعععا تمديعععد  إلزالعععة اإليرانعععيمعععس النظعععام 

 .في  المناطع الفلسطينية إسرا يل أقامتماالمستوطنات التي 



 

 
  

 خالدة ابراهيم الحبيطي             مستقبل القضية الفلسطينية في ظل.                         

 
[384] 

ولمعععيا فععععان المبععععوث الر اسععععي جععععور  ميتوعععيل فععععي لقا ععع  مععععس المسعععع ولين 
ظ مععس ر عععيس الحكومععة بنيعععانين نتنيععاهو ووزيعععر الخارجيععة "افغعععدور ناإلسععرا يليي
 أسعععاسلععع  معارضعععتمم لحعععل علععع   أكعععدواايمعععود بعععراب  اتمعععنووزيعععر  ليرمعععان"

الدولتين لم تجلعب  أساسالدولتينظ وان ست  عور سنة من المفاوضات عل  
" للطععععرف الفلسععععطيني. كمععععا يععععدعون "قععععد إسععععرا يليسععععوى الحععععروب و"تنععععازالت 

 .(99)الفلسطيني" اإلرهاب اإلرهاب عززوا قوة
 اإلسعرا يليينما تمخض عن المحادثعات جعور  ميتوعيل معس المسع ولين  إن

متمسكة بحل الدولتينظ دون الدخول  اتمريكية اإلدارة أنظ عل  وأكدان  عاد 
بتفاصععيل حععول حععدود الدولععة الفلسععطينيةظ وحععول الموقععف مععن القععدس الوععرقية 

العععودة أح لععم يععربط الموقععف مععن اجععل الععدولتين المحتلععة وال الموقععف مععن حععع 
مكتععوب ضععمانات بععو  الرييععل الععيح يوععرعن لعع  ضععم كتععل االسععتيطان  بإلقععا 

ميتوعععيل للمسععع ولين  أكعععدووتمويعععد القعععدس الوعععرقية والتنكعععر لحعععع الععععودة ومعععا 
" اتبعيضالبيعت  إدارة" أنال  التمسب بحل الدولتين هعو  إضافةاالسرا يليينظ 
لبلعورة الموقعف  أسعابيسال  ثمانيعة  ستةمملة زمنية لفترة  يلإسرا تمن  حكومة 

 .(94)في القضية الفلسطينية اإلسرا يليالسياسي 
 إسععرا يلميتوععيل انعع  سععيقيم فععي القريععب العاجععل مكتبععا دا مععا فععي كمععا وعععد 

رفيععس المسععتوى "ديفيععد هيععل "  اتمريكععيمسعع وليت  الدبلوماسععي  رأسيقععف فععي 
ولبنععععانظ ومممععععة المكتععععب تجسععععيد رمبععععة  اتردن سععععفير الواليععععات المتحععععدة فععععي

 بحل قضية الصرا . اتمريكية اإلدارة
معععن المحادثعععات معععس جعععور  ميتوعععيلظ لعععم يكوعععف  إسعععرا يلععععن موقعععف  أمعععا

افيغدور ليبرمان" بمعارضت  نيامين نتنياهو ووزير الخارجية "ر يس الحكومة ب
توعععيل العععدولتينظ حيعععث وضعععس مي أسعععاسمعععن الحعععل علععع   اتمريكعععيالموقعععف 

يعلن الطرف الفلسعطيني والبلعدان  أنكورط الست ناف مفاوضات الحل الدا م 
 .إسرا يلالعربيةظ وخاصة مصر واالردن والسعوديةظ اعترافمم بدولة 
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السعععلطة الفلسعععطينية ور يسعععما محمعععود  نقلتععع الموقعععف الفلسعععطيني العععيح  إن
  الضععغط علعع اتمريكععيعبععاس العع  جععور  ميتوععيلظ يتمثععل بمطالبععة الطععرف 

ل لتزام بحل الدولتينظ وتنفيي جميس االتفاقيات والتفاهمعات  اإلسرا يليالطرف 
السعععابقة المبرمعععة معععس الفلسعععطينيينظ ووقعععف عمليعععات االسعععتيطان وبنعععا  جعععدار 

 العزل.
ما يضعف الموقف الفلسطينيظ هو مواصلة حالة االنقسام في الصف  إن

بعل عنعاوين متععددة فعي  الفلسطينيظ وكأن ال يوجد عنوان واحعد للفلسعطينيينظ
ظ هععل إسععرا يلرام اهلل ومعزة ودموععع وبيعروت وعععن أح دولعة فلسععطينية بجانعب 

 .(96)دولة مزة بقيادة حماس أمدولة رام اهلل بقيادة فت  
وعمعون بيريعز خع ل مقابلتع  معس وعبكة  اإلسعرا يلير عيس العوزرا   أكعدوقعد 
علععع  هعععام   كيعععةأمريفلسعععطينية  إسعععرا يلية قمعععةعلععع  عقعععد  اتمريكيعععةفعععوكس 

مفاوضعات  اسعت نافعلع   اإلع ناجتماعات الجمعية العموميةظ حيث سيتم 
دولة فلسعطينية فعي معدة  إقامةظ تقضي ال  أمريكيةبرعاية  إسرا يليةفلسطينية 

نقع  ععن مصعادر  اإلسعرا يليةال تتجاوز عامين وقد نورت صعحيفة "هعارتس "
المفاوضات الفلسطينية  نافاست  بإع نمعني  اتمريكيسياسية بان الر يس 

 إلكمعال أقصع خ ل القمعة المعيكورةظ علع  ان يجعدد عامعان كحعد  اإلسرا يلية
الصعععععحيفة بعععععان  وأضعععععافت .المفاوضعععععات والتوصعععععل الععععع  اتفعععععاع سععععع م م كعععععد

جععور  ميتوععيل وفععور انتمععا  االجتمععا  ظ الععيح ضععم  فععي  اتمريكععيالمبعععوث 
ر  العع  التحععدث مععس عععدد مععن نتيععاهوظ سععا اإلسععرا يليلنععدن مععس ر ععيس الععوزرا  

معس  أجراهعاعلع  مضعمون المحادثعات التعي  وأطلعمعم اتوربيعةوزرا  الخارجية 
 .نتنياهو
بان  اإلسرا يليةدبلوماسيون اوربيون ومس ولين لصحيفة "هارتس"  أكدوقد 

يوععددون علعع  عععدم وجعععود  اتمريكيععة اإلدارةجععور  ميتوععيل وكبععار مسعع ولين 
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نماجديدة  أمريكيةخطة  سار سياسعي جديعد يختلعف ععن مسعار انعابوليسظ م وا 
 :التالية اتساسيةويستند ال  المبادئ 

المفاوضات والتقدم المنوود مبني عل  مبادئ خارطة الطريععظ  أساس إن
ظ خ فععععا   معععن المفاوضععععات  ال يتجعععاوز ععععامينتحديعععد جعععدول زمنععععي ل نتمعععا

فقعطظ علع  لمسار انعابوليس العيح حصعر المفاوضعات بعين الطعرفين المعنيعين 
 اتمريكيعة اإلدارةظ سعتجلس اتمعورعل  مجريات  اتمريكية اإلدارةيطلعوا  أن

 واإلسعععرا يليينهعععيو المعععرة علععع  طاولعععة المفاوضعععات الععع  جانعععب الفلسعععطينيين 
 فيما. أساسياوستلعب دورا 

ي كععدون علعع  عقععد معع تمر  اتمععريكيينالعع  المبععادئ السععبعةظ فععان  إضععافة
م قبععل نمايعععة  يلتععع أنلمفاوضععات المباوعععرةظ علعع  سعع م دولعععي بعيععد اسعععت ناف ا

 .(91)يحددوا مكان  أنودون  -2111 –العام الحالي 
خعععع ل اجتمععععاعمم بسععععفرا  االتحععععاد  اتمريكيععععونولععععم يسععععتبعد المسعععع وليين 

ظ قبعل انعقعاد الجمعيعة العموميعةظ ععن اتفعاع اتمريكيعة اإلدارة إعع نظ اتوربي
ى بلورتعععع  بالتعععععاون وموععععاركة كافععععة لتنفيععععي خطععععوات هععععدفما بنععععا  الثقععععةظ جععععر 

 اسععععععت نافظ بمععععععدع تسععععععميل عمليععععععة اتوسععععععطفععععععي منطقععععععة الوععععععرع  اتطععععععراف
 والسلطة الفلسطينية. إسرا يلالمفاوضات بين 

 1-6ن تجميد لمدة عظ فان الحديث يدور عإسرا يليةووفقا لمصادر سياسية 
 ومرا. 92 آخرفيما حدد مس ول  اتقلعل   أومر

التقعععععع  طععععععاقم  اتوربيععععععة اإلسععععععرا يليةالتصععععععاالت وفععععععي سععععععياع اسععععععتمرار ا
المكون من يتسحاع ملوخوظ اللوا  ميكي مرتسو  ال   اإلسرا يليالمفاوضات 
 .(91)للقا  جور  ميتويل واستكمال المباحثات مع  اتمريكيةالعاصمة 

بععععان واوععععنطن  اتمريكيععععة اإلدارةوفععععي المقابععععل قععععال مسعععع ولون كبععععار فععععي 
ل العربيعععة علععع  سلسعععلة معععن التعمعععدات لكعععنمم اسعععتطاعت الحصعععول معععن العععدو 
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عععن طبيعععة الخطععوات التععي سععتنفيها كععل دولععة عربيععة عععدا  اإلفصععادرفضععوا 
 .بوادر حسن نية أية إسرا يلالسعودية التي لم توافع عل  من  

اطلععععس علعععع  تفاصععععيل محادثتعععع   أوربععععيونقلععععت الصععععحيفة عععععن دبلوماسععععي 
ظ قولععع  بعععان قطعععر سعععتعيد يعععيناتوربميتوعععيل معععس احعععد وزرا  الخارجيعععة  أجراهعععا

بنعا  الثقعة  أععادتفي الدوحة ويلب ضعمن خطعوات  اإلسرا يليةافتتاد الممثلة 
 إضعافةظ إسعرا يلفيما ستمن  بععض العدول العربيعة بتنظعيم رحع ت جويعة الع  

ظ وستصعععدر دولعععة أجوا معععامعععن التحليعععع فعععي  اإلسعععرا يليةالععع  تمكعععن الطعععا رات 
 .(91)اإلسرا يليين تعمالاخليجية تأويرات دخول سياد ورجال 

 اإلدارةبععععان  اتوربععععيسععععفرا  االتحععععاد  أمععععام اتمريكيععععونالمسعععع ولون  وأكععععد
المفاوضعععات علعع  المسعععارين السععورح واللبنعععانيظ  باسععت نافظ معنيعععة اتمريكيععة

وبوعكل  إلجمعال اإلدارةويلعب لسععي  إضعافية أومرسيحتا  عدة  اتمرولكن 
ظ اإلسعععرا يلية –الع قعععات السعععورية  منفعععرد بععععض القضعععايا العالقعععة علععع  مسعععار

 .(91)والسورية اللبنانية قبل العودة لطاولة المفاوضات
 
 
 
 

الععى منطقععة  األمريكيععةايععارة هععي ر  كلينتععون وايععرة الخارجيععة  -خامسععا:
 المفاوضار استئناقوجهودها في العمل على  األوسطالشرق 

رة الععع  منطقعععة زيعععا –هعععي رح كلينتعععون -اتمريكيعععةانتمعععت وزيعععرة الخارجيعععة 
ظ ولعم تسعتطيس كلينتعون 2111معن/ توعرين الثعاني /  اتولفي  اتوسطالورع 
الر يس الفلسطيني محمود عبعاس بعالعودة الع  طاولعة المفاوضعات دون  إقنا 
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فعععي  أوصعععري  بوقععف االسعععتيطانظ سعععوا  فععي الضعععفة الغربيعععة  إسعععرا يليالتععزام 
ر عععيس دا عععرة  –ات مدينعععة القعععدس الوعععرقية المحتلعععةظ وقعععد يكعععر صعععا ب عريقععع

معععازن حعععدد مجعععددا  أبعععو إن –المفاوضعععات فعععي منظمعععة التحريعععر الفلسعععطينية 
الوععروط الفلسعععطينية الث ثعععة السعععت ناف المفاوضععات المتوقععععة منعععي ديسعععمبر / 

ظ وهععي وقععف االسععتيطانظ ووضععس مرجعيععة للمفاوضععات 2111/  اتولكععانون 
 اتولون وضععععععرورة اسععععععت نافما مععععععن النقطععععععة التععععععي انتمععععععت عنععععععدها فععععععي كععععععان

 .(21)الماضي
كلينتونظ الدولة والحلول  أمامكما رفض الر يس الفلسطيني محمود عباس 

وععا ول  اتسععبع اإلسععرا يليالم قتععة واسععتبع بععيلب مععا سععيطرح  وزيععر الععدفا  
 م قتعةدولعة فلسعطينية بحعدود  إقامعةموفاز من حزب "كاديما" المعارض حول 

 بتوسيعما مستقب . إسرا يلوتعمد 
الخعاص  اتمريكعيكلينتعونظ يرافقمعا جعور  ميتوعيل مبععوث السع م  والتقت
 أنالعر يس الفلسعطيني محمعود عبعاس فعي ابعو ظبعيظ قبعل  اتوسعطفي الورع 

بنيعععامين نتيععاهو فعععي القعععدس المحتلعععة مسعععا ظ  اإلسعععرا يلييلتقععي ر عععيس العععوزرا  
كعم فعي مني تعولي بنيعامين نتيعاهو مقاليعد الح إلسرا يلزيارة لكلينتون  أولوهيو 

 .(29)2111 – آيارارا يل في 
المحادثعات معس العوزيرة كلينتعون كانعت صعريحة وصععبة  إنوقال عريقعات "

الست ناف المفاوضعات  إمكانيةلكنما لم تسفر عن وي ظ الن  ليس هناب أح 
الععر يس محمععود عبععاس رفععض  أن" وأضععافمععن دون وقععف كامععل ل سععتيطان "
ببععد  المفاوضععات بععين الطععرفين  يععةاتمريكعرضععا تقععدمت بعع  وزيععرة الخارجيععة 

 .إسرا يلميتويل مس  إليماصفقة توصل  أساسعل  
جمد ممكن لوقف  أقص جور  ميتويل بيل  أنكلينتونظ عل   أكدتكما 

من االستيطان واض  ظوهو مير وعرعيظ  اتمريكياالستيطانظ وان الموقف 
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 ل عععام للمدينععة "بعيععد احععت اإلسععرا يليوان موقفمععا مععن القععدس رافععض للضععم 
تومل كل قضعايا  أنت من بان المفاوضات يجب  أنما أيضا" ظ وقالت 9161

الر يس باراب اوباما مصمم علع  الوصعول  أنالوضس النما يظ ووددت عل  
 .(22)ال  الدولة الفلسطينية خ ل عامين

 

 

 

 

 

 

 

 

 االستنتاجار
لعن تركعز كثيعرا الر يس باراب اوبامعاظ  إدارةفي ظل  اتمريكية اإلدارة إن  أواًل:

اسععتفادت مععن  إسعرا يل أنظ حيععث اإلسععرا يلي –علع  الملععف الفلسعطيني
مععععن جععععدار  اترضالوقععععت الممنععععود لمععععا عبععععر وضععععس الحقععععا ع علعععع  

المطالب الفلسطينية ضاعت وحتع  حعل فكعرة  أنواستيطانظ في حين 
 الدولتين تضا ل.
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 أبرزهعاقضعايا ستسعع  حاليعا لحعل ععدة  اتمريكيعةالواليات المتحدة  إن  ثانيا:
الماليةظ وتواجد قواتما في العراعظ ونزف الميزانية جرا  الوضس  اتزمة
 خيالية.  بأرقامظ ال  جانب الديون والعجز المالي أفغانستانفي 

السعابقة وتحسعين صعورة  اتمريكيعةالمتصعلب للحكومعة  اتسلوبتغيير  ثالثا: 
ععن التععاطف الواليات المتحعدة فعي عيعون الععربظ معن خع ل التعبيعر 
 .دولة لمم إقامةمس الفلسطينيين في ظروفمم الصعبةظ وتأييدهم فكرة 

ظ إسععععرا يلالجديععععدة بالتعمععععد بضععععمان امععععن  اتمريكيععععة اإلدارةرابعععععا: مواصععععلة 
 أنكالسعععابعظ ميعععر  إسعععرا يلوصعععيانة "حعععع العععدفا  ععععن العععنفس" لعععدى 

للواليعععات  أوسعععطيةتواجممعععا السياسعععة الوعععرع  أنالموعععكلة التعععي يمكعععن 
العع   اتوسععطهععي دفععس عمليععة السعع م فععي الوععرع  إسععرا يلالمتحععدة مععس 

 .اتمام
الواليععات المتحعععدة لععم تغيعععر موقفمععا المتصععلب معععن حركععة حمعععاس  إنخامسععا: 

ظ فعي إرهابيةما زالت تعتبر حركة حماس منظمة  أنما إيتغييرا جيريا 
حركعععة  ت ديععع  أنالعععدور العععيح يمكعععن  إنكعععارالوقعععت العععيح اليمكعععن فيععع  

كيفيعععة التعامعععل معععس حركعععة  أصعععب فعععي عمليعععة التسعععويةظ لعععيلب حمعععاس 
 اتمريكيععةتنظععر فيمععا الحكومععة  أنحمعاس فععي المسععتقبل مسععألة يجعب 

 من جديد.
 

Palestinians Issue Future In View of The New U.S 

Administration of Barack Obama  
Kalida Ibrahim Khalil   AL- Hubayti  

Assist lecturer, Dept. of History Studies Regional studies Center, 
Mosul University    
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For the observers of the statement of U.S President Barack 

Obama, will find that his trend is to encourage the peace process in 

the middle east, especially the pledges by the ex – president Bush 

to establish the Palestinian state before the end of 2008, besides the 

thorny situation in the middle east. Obama will face the most 

difficult heritage since Nikson's take over in 1968, U.S. is 

undergoing the most worse economic crisis since the great 

depression in1929.                                                      
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 الهوام  والميادر 
  9113/ تورين االول" اكتوبر" 22-29الصادر في  331نص قرار مجلس االمن رقم  (9)

   اتمنمجلس  إن /       
نمععا النيععرانظ   عإطععالقتععال الحععالي بوقععف كععل  أطععرافيععدعو جميععس . 9 كععل نوععاط عسععكرح فععورا فععي  وا 

 .اآلنفي المواقس التي تحتلما  -من اتخاي هيا القرار اتكثرساعة عل   92مدى 
 اتطععرافالنععارظ المفاوضععات بععين  إطعع عتبععأ فععورا ظ وفععي نفععس الوقععت مععس وقععف  إنيقععرر المجلععس . 2

. ينظعر ععادل اتوسعطي الوعرع سع م ععادل ودا عم فع إقامعةمناسب تمدف ال   إورافالمعنية تحت 
فععي ماضععي  وحاضععرو ومسععتقبل ظ دار  اإلسععرا يلي –مالععبظ مععن رودز العع  جنيععفظ الصععرا  العربععي 

 ".9119"ب يروتظ  النمار للنورظ

 .1ظ ص2111/ تورين الثاني /93ظ 4212احمد خليلظ طريع التنازالتظ جريدة الوطنظ العدد  (2)
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 .9ص المصدر نفس ظ (3)
 .4ظ ص2111/تورين الثاني /9ظ 99216ع االوسطظ العدد جريدة الور ( 9)
ظ متععععاد علعععع  وععععبكة المعلومععععات اإلسععععرا يليتجععععاو الصععععرا  العربععععي  اتمريكيععععةبرهععععان علععععوانظ السياسععععة ( 4)

 .www.acunenfund.org"االنترنت" 
 .31لفلسطينيةظ صتجاو القضية ا اتمريكيةمنيب وفيعظ السياسة  (6)
ميعععععرل كعععععارهلسظ اوبامعععععا سعععععيركز علععععع  الحعععععل القعععععا م علععععع  العععععدولتينظ متعععععاد علععععع  وعععععبكة المعلومعععععات ( 1)

 .http:/www.anerica.gov/ar."االنترنت"
صال  ابن بكر الطيار ظ هل تغيعر ادارة اوبامعا موقفمعا معن قضعية الصعرا  فعي المنطقعةظ جريعدة المنعارظ  (1)

 .2111تورين الثاني  /3
 .4المصدر السابعظص خليلظ( 1)
 .4علوانظ المصدر السابعظ ص (91)
 29الجديععععدة االمريكيععععة بععععدأت تظمععععر ظ جريععععدة الوعععععب ظ بكععععين ظ  أوسععععطيةم معععع  السياسععععة الوععععرع  (99)

 .2111/مارس/
 .6خليلظ المصدر السابعظص( 92)
 .2111ل / ايلو  9ظ لألنبا قمة فلسطينية اسرا يلية امريكيةظ وكالة فلسطين بريس  (93)
 .2ظ ص2111/ حزيران /92ظ جريدة فلسطين ظ اتوسطمحمد ابو جيابظ زيارة ميتويل للورع  (99)
 .3ص المصدر نفس ظ (94)
 .6ص خليلظ المصدر السابعظ (96)
 .3ص ابو جيابظ السابع نفس ظ (91)
 .6علوانظ المصدر السابع ص( 91)
ظ االحعد 99216 الععدد ضظ جريعدة الوعرع االوسعطظعلي الصال ظ كلينتون تغادر المنطقة خاليعة الوفعا (91)

 .93ظ ص2111/تورين الثاني /9
 93المصدر نفس  ظص (21)
 .1ص الطيار ظ المصدر السابعظ (29)
 .93الصال ظ المصدر السابعظ ص (22)


