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 دهیچک
از و به بعد با فرر 1948از سال  مریکاآه در سیاست خارجی ایاالت متحد فلسطینی -یاسراییلمنازعه جایگاه 
وران ددر  اسراییلو  آمریکاهایی همراه بوده است. با این حال، برخی عوامل ثبات بخش مانند اتحاد نشیب

بعرد از  اآمریکربا امنیرت ملری  اسراییلمنافع و گره خوردن  آمریکادر  اسراییلجنگ سرد، حضور البی 
 ریکراآمدر سیاسرت خرارجی  اسرراییله اهمیت منازعه فلسطین و سپتامبر، موقعیتی مشخص ب 11حوادث 

، ر این اسرا بدر خاورمیانه تثبیت کرده است.  آمریکابخشیده و اولویت آن را در میان سلسله ترجیحات 
 ه تاثیری بر سیاست وچ آمریکاجمهورهای رو در پاسخ به این پرسش اصلی که تغییر در رئیسمقاله پیش

این  ین فرضیه را به آزمون گذاشته کهاداشته است؟  فلسطینی -یاسراییلمنازعه ر قبال رویکرد این کشور د
فتره جمهورهای این کشور چندان تاثیر نپذیراز تغییر رئیس آمریکادر سیاست خارجی ایاالت متحده  مسأله

را  ک اوبامارادر دوران با آمریکافلسطین در سیاست خارجی  مسألهاست. به عنوان مطالعه موردی، جایگاه 
، همسرأل ایرن های اولیه برای حرلمورد بررسی قرار داده و این گونه نتیجه گرفته است که با وجود تالش

موجب  ای با ایران،، تحوالت سوریه و یمن و توافق هستهاسراییلمجموعه عواملی از جمله انعطاف ناپذیری 
 یسرراییلا -منازعره فلسرطینیاند برای حل تو، نآمریکاهای قبلی جمهورچون رئیسشده است اوباما نیز هم
 گامی به جلو بردارد.
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 مقدمه

اعراب و  ، منازعهاالت متحده در دوران بعد از جنگ سردیا یاست خارجیاز مسائل مطرح در س یکی
ه عنووان رهرور جهوان ب آمریکااالت متحده ی، ا1948در سال  اسراییل گیریشکلاست. با  اسراییل

تحود مه عنوان برا  اسراییل ت ازیحما ی،ر رسمیدر حال ظهور، به صورت غ یغرب در جهان دوقطر
 در مریکواآ یاسوت خوارجیس یت باعو  شود توان وضوعیوانه بر عهده گرفت. این کشور در خاورمیا

 یعربو یهادولت یرخبگره بخورد. با گذشت زمان و مصالحه  اسراییلاعراب و  مسألهبا  ،انهیخاورم
 در قالو  ینیموت فلسوطمقاو یهواانیجر یریگن شوکلیچنو هم اسراییلژه مصر و اردن با یبه و

رخوورد ب)حماس(، ین در مرحله نخست و سپس جنرش مقاومت اسوممیبخش فلسطیسازمان آزاد
تمش  یو، به ساییلاسرن اعراب و یشررد صلح بیپ یاز قال  تمش برا مسألهن یاالت متحده با ایا
نگواه  اکم بورحو یخیتوار ین الگویحرکت کرد. در کنار ا اسراییلن و یت منازعه فلسطیریمد یبرا

ه چو آمریکاجمهورهای رئیسر در ییتغ ن است کهیل مطرح ایاز مسا یکین، یفلسط مسألهبه  آمریکا
 داشته است؟. مسأله این تأثیری بر سیاست و رویکرد این کشور در قرال

بوا  مریکاآجمهورهای رئیسسنده با مطالعه نوع برخورد هر کدام از ین پرسش، نویدر پاسخ به ا
 یجاست خواریدر س لاسرایی -نیفلسط مسألهگذارد که یه را به آزمون مین فرضین، ایطفلس مسأله
قاله بوه ن میار نپذیرفته است. چندان تاثین کشور ای جمهورهایرئیسر ییتغ از آمریکااالت متحده یا

 یوراسوت جمهویر در دوران آمریکوا یاست خارجیرا در س این متغیرگاه ی، جایعنوان مطالعه مورد
این  های اولیه برای حلگیرد که با وجود تمشگونه نتیجه میکرده است و این یاوباما بررس باراک
 توافو مون و و ی هیسوور تحووالت ،اسوراییل یریناپوذ انعطوا مجموعه عواملی از جملوه  منازعه،
بورای  توانودن آمریکواهای قرلی جمهورچون رئیسنیز هم اوباما ه استشد موج با ایران،  یاهسته
و سوطین فلحل منازعه  د خاص بریسنده، با وجود تأکید نویاز د .بردارد جلو به یگام این منازعهل ح

در دور  ه بوه ویوژهکودر نتیجه مجموعه تحوالتی ، باراک اوباما یاست جمهوریر یدر ابتدا اسراییل
گوور یمشووابه بووا ددوم ریاسووت جمهوووری وی در خاورمیانووه ر  داد، مجرووور بووه دادن وزنووی 

 .شدن یفلسط مسألهبه  آمریکا مهورهایجرئیس
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 ینیفلسط -یاسراییلمنازعه و  آمریکا یس جمهورهایرئ

بوا  یحووبوه ن آمریکواهای جمهوررئیس، تمام اسراییل یگرن و اشغالیفلسط مسألهطرح  یاز ابتدا
 ریکاآم یاعمال هایستسیامنافع و  یتوان گفت در ورایاند. مر بودهیدرگ اسراییلن و یمنازعه فلسط

 آمریکواهای جمهوررئیسرا تمام یظاهر شده است، تقر اسراییل یکه همواره به صورت متحد و حام
ت از یحما»، دارند: شودمیانه خوانده یمشخص در قرال آنچه روند صلح خاورم یاست اعممیک سی

 «.یلاسورایدت ت بلنود مویون امنیخود در کنار تضم یآمال مل یدن به برخیها در رسینیح  فلسط
وده بل مواجه ن دو هد  متناقض با مشکین ایجاد مصالحه بیآنها در ا یچه مشخص است، همگآن

ته را داشو مریکواآ یاسوت خوارجیوجه غالو  س ،اسراییلو اقدامات  هاسیاستت از یحما ،و در عمل
 ،اده اسوتدز ر  یون و اعراب اسراییلدر نوع رابطه  یکه تحوالت ید بتوان گفت، در مواردیاست. شا

رب بووده عورهروران  میجه تصومیاالت متحده باشد، نتیکه متاثر از ابتکار اش از آنین تحوالت بیا
 اسوراییلند مصالحه با یآغاز فرا یبرا 1977توان به اقدام انور سادات در سال می انین میاست. در ا

 منجر شد. 1979د در سال یویقرارداد کمپ د یتا به امضایاشاره داشت که نها
 1تورومن یاست جمهورین، به دوران ریفلسط مسألهبا  آمریکا یجمهورهاسیرئ ییارویرون یاول
کوه ایواالت در حوالی یت شناختک دولت به رسمیرا به عنوان  اسراییل یکه و گرددمیبر یو زمان
حتوی بوه رسومیت  .(834: 1387نداشت)صوادقی،  اسوراییلنقش کوانونی در ایجواد  آمریکامتحده 
نادرست دانسته و آن را مغایر با منافع این کشور در منطقوه  آمریکاا نیز برخی در ر اسراییلشناختن 
، 2تووان بوه جورا مارشوال، میاسوراییلین مخالفان به رسمیت شناختن ترمهماز کردند. ارزیابی می

در دوران  .(Jeffrey, 2015)اشواره کوردمردع طرح معرو  مارشال برای کمک اقتصادی به اروپا 
 هوایگری بوین گروههوایی را بورای میوانجی( ایاالت متحوده، تمش1961-1953)3هاوردوایت آیزن
گفت و  طلری دیگری، بلکه بر اساسگری یکی و ح الرته نه بر مرنای اشغال» اسراییلو  ینیفلسط

                                                 
1- Harry S. Truman 

2- George Marshall 

3- Dwight D. Eisenhower 
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شنود دو جمعیتی که در کنار هم زیست کرده، با هوم اخوتم  داشوته و از حقووا برابور برخووردار 
ن یوشوت. در اادر بور ند یاجوهینت آیزنهاور یها. اما تمشانجام داد( 145: 1380ر، دهشیا«)هستند
و اعراب، به حمله انگلستان،  اسراییلل مربوط به یدر مسا آمریکاتحول در مداخله  ینترمهمدوران، 
کوه یگوردد. در حوالیبور م 1956ان بحران کانال سوئز در سوال یبه مصر در جر اسراییلفرانسه و 

ن اقودام یوبوود، ا« بعود از اروپوا»در جهوان  ید جهوانیونظم جد یگذارانیت متحده در حال بناالیا
 یت رهروریوو موقع یدر حال ظهور جهان یهاتیبا واقع یدر ناهماهنگ اسراییلانگلستان، فرانسه و 

 یزمان با سرکوب اعتراضوات مردموین اقدام همن، ای. عموه بر اشدتلقی میدر جهان غرب  آمریکا
 یصورت گرفته و توجه افکار عموم یش ماهواره توسط شورویو آزما یشورو یسو ر مجارستان ازد

داشت. از این رو، آیزنهاور با فرعی در خاورمیانه معطو  می مسألهشوروی به یک  مسألهجهان را از 
مصور کورد. بوا را وادار به توقف حمله به  اسراییلمخالفت کرده و بریتانیا، فرانسه و نهایتا  این اقدام

هووای متجوواوز مجرووور بووه پووذیرش آتووش بووس سووازمان ملوول فشووارهای دولووت آیزنهوواور، دولت
 .(McDermott, 2001: 107)دندش

(، جنووگ شووش روزه اعووراب و 1969-1964)1در دوران ریاسووت جمهوووری لینوودون جانسووون
د، ایواالت ، اعراب را به سرعت شکسوت دااسراییلر  داد. در این جنگ که  1967در سال  اسراییل

کننده ین تأمینترمهمرا گرفته و دوران بعد از جنگ، جای فرانسه را به عنوان  اسراییلمتحده جان  
چوارد یر یاست جمهووریدر دوران ر( Ben-Zvi, 2004کرد.) از آن خود اسراییلتسلیحات نظامی 

الت متحوده ایوجوه، ایر  داد و در نت اسوراییلان اعراب و یم 1973(، جنگ 8196 -1974)2کسونین
نجر به یسیک ین دوره، هنریگرفت. در ا یتر از از هر زمان پیرا جد اسراییلمنازعه اعراب و  مسأله

 مسوألهدر قرال  این کشور یاست خارجیت سیمهم در هدا ینقش ،آمریکاجمهور ئیسعنوان مشاور ر
ر ییواعوراب، در تغ یرنس یروزیبعد از پ آمریکاگام به گام  یهایگریانجیداشت. م اسراییلاعراب و 
ن دوران یودر ا آمریکوان دوره اثرگذار بود. الرتوه ممحظوات یدر ا اسراییلمناسرات اعراب و  یفضا

                                                 
1- Lyndon B. Johnson 

2- Richard Nixon 
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 یشود و هود  اصولیان جنوگ سورد مربووط میان دو ابرقدرت در جریز به رقابت میش از هر چیب
در  یروزایش نفوذ شووجلوگیری از اف باشد، اسراییلها و ینیکه حل منازعه فلسطش از آنیب آمریکا
 آمریکوااسوت ین دوران از سیبود. ا اسراییلز روابط اعراب و یآممنازعه یانه با استفاده از فضایخاورم

ها ینیبرآن، فلسوطبنا ز همراه بود.ین نیان مقاومت فلسطیجر یریگ، با شکلنیفلسط مسألهدر قرال 
ن جلو  یفلسوط مسوألهرا به  یجهان ان، توجهیهودیاقدامات مسلحانه بر ضد  یبا دست زدن به برخ

دا کورده و یوپ یترعیابعواد وسو یغربو یهوادولت ین برایفلسط مسألهخ به بعد، ین تاریکردند. از ا
ت یو وضوع یل حقووا بشورها یا مسائیک میان ابرقدرتژئواستراتژ یهات آن از حدود رقابتیاهم

 راتر رفت.آوارگان ف
 اسوراییلرا بوه  ییاالت متحده فشارهای(، ا1977-1974)1جرالد فورد یاست جمهوریدر زمان ر

ر اموور یون کند. معاون وزیند صلح به فلسطیدر قال  فرا ییهادادن امتیازوارد آورد تا آن را وادار به 
قرائوت  آمریکواکنگره  یته امور خارجیمشهور را در برابر کم یاهیانی، ب2، هارولد ساندرزآمریکاخارجه 

 قرار بگیرنود. اسراییلاعراب و د در مرکز منازعه یان باینیفلسط ان کرد کهیگونه بینکرده و در آن ا
 یرا مورد انتقاد قرار دادند و آن را عوامل یاسراییلاستمداران یرمنعطف بودن سیز غینجر نیفورد و کس

ن حوال، کنگوره یودانستند. با ا اسراییلاعراب و  مسألهدر قرال  آمریکااست ید نظر در سیتجد یبرا
دفواع کورده و  اسوراییلدر قرال  آمریکااست موجود ین دوران به شدت از نوع سیمتحده در ا االتیا

 ،اسوراییلنسورت بوه  آمریکواکورد یر در روییوتغ یکنگوره، بورا یهوادولت عمم در برابور مخالفت
 .(Norton, 2010, 60)نشینی کردعق 

اعوراب و  مسوألهدر رخوداد  ینتورمهم(، 1981-1977)3کوارتر یمیاست جمهور جیدر دوران ر
، اسوراییلن، پس از صلح مصر و یفلسط مسألهد بود. در ارتراط با یویمان کمپ دیپ ی، امضااسراییل
فشوار وارد  یها در کرانوه بواختریسازمتوقف کردن شهرک یبرا اسراییلکرد به دولت  یکارتر سع
در  یمسوکون یهارکبوه سواخت شوه اسوراییلوف  بوده و است کارتر نامین سین حال، ایآورد. با ا

                                                 
1- Gerald Ford 

2- Harold H. Saunders 

3- Jimmy Carter 
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 یجاد فضوا بورایا یدر راستا یاالت متحده عمم نتوانست گامیادامه داد و ا ینیفلسط یهانیسرزم
بوه جنووب لرنوان، دولوت کوارتر در  اسراییلان حمله یبردارد. اما در جر اسراییلان و ینیصلح فلسط
، 1979رتر در سوال موف  عمل کرد. بوا اصورار کوا یقدر اسراییل یکرد تهاجمیرو شدتکاستن از 
اکونش بوه در و یتوا حود اسوراییلن اقدام یخود در جنوب لرنان کاست. ا یروهایاز تعداد ن اسراییل
 یها بوراصورت ادامه استفاده از ایون سومح در اسراییلبه  ینظام یهابه قطع کمک آمریکاتهدید 

رد در صوورت اداموه تهواجم، د کیرا تهد اسراییل ،ن، کارتریدر لرنان بود. عموه بر ا یاهدا  تهاجم
ت سازمان ملل خواهد فرستاد. بوا یامن یبه شورا اسراییلت یمحکوم یرا برا یاس قطعنامهینوپیش
 یروهوایرا به بار آورده و ن یمحدود یهابار نیز موفقیت نیا اسراییلبر  آمریکا ین حال، فشارهایا

ت سوازمان ملول را کوه یوامن یوراشو 425بارها به لرنان تعرض کورده و قطعناموه  اسراییل ینظام
 .(Norton, 2010:61)نقض کردند از لرنان بود، اسراییل نشینیعق خواهان 

بوه  اسوراییلن حملوه بوزر  ی(، دومو1989-1981)1گوانیرونالد ر یاست جمهوریدر دوران ر
سوازمان  اعضوایرون رانودن یوب ی،به صورت اعممو اسراییلن حمله یجنوب لرنان ر  داد. هد  ا

ن وجوود، هود  یوک منطقه حائل در جنوب لرنان بوود. بوا ایجاد ین از لرنان و ایبخش فلسطیآزاد
 یم حوامیوک رژیوگرفت، تصر  لرنوان و گماشوتن یم یپدر عمل چه آن را و آن اسراییل یاعمال

ر دفواع یوژه وزیوبوه و اسراییلمان صلح با لرنان بود. اقدامات یک پین کشور و انعقاد یدر ا اسراییل
بوه جنووب  اسراییلجه حمله مجدد یجه رساند که نتین نتیاالت متحده را به ایل شارون، ایرآ وقت،
لرنان را تورک  ینیمرارز فلسط یروهایکه ننیشتر در منطقه است. با وجود ایهر چه ب یثرات یلرنان ب
از  2لیور گمایان، کشته شدن بشین میخود برنداشت. در ا یگردست از تجاوز اسراییلباز هم  کردند،

اده کوردن اهودافش در لرنوان یبه عنوان عامل پ یو یبر رو اسراییلکه  یمارون یسران شره نظام
 ، ین ترتیمواجه کرد. به ا یل شارون را با اخمل جدیآر یهاکرده بود، برنامه یادیز یگذارهیسرما
عمول  یزگربه کواهش تجواو اسراییلمتقاعد کننده  یرویک نیاالت متحده به عنوان یز این بار نیا

خوود  یهارا از ادامه برنامه اسراییلمقاومت بود که  یروهایو اقدامات ن یدانیرات میین تغینکرد و ا
                                                 
1- Ronald Reagan 

2- Bachir Gemayel 
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دست به کشتار فلسطینیان و ز ین اسراییلل، یر گمایدر لرنان باز داشت. در واکنش به کشته شدن بش
گر بوود، بلکوه حده نه تنهوا نظوارهاالت متیز ایجا ننیدر ا یم زد.صررا و شت هایاردوگاهها در لرنانی
 اسوراییلاز  آمریکوا هایحمایتزان ین دوران، بر میشتر کرد. در ایب اسراییلخود را با  یهایهمکار

یک را بووا یکوودیگر بووه امضووا اسووتراتژ هاینامووهاز توافوو   یاافووزوده شوود و دو طوور ، مجموعووه
 .(Reagan Plan, 2008 1982)رساندند

بخوش ین بود کوه سوازمان آزادیا آمریکا، تصور 1982لرنان در سال  به اسراییلبعد از حمله 
انتفاضه نخست ، 1987ر اشتراه بود. در اواخر سال ن تصویشکست خورده است. اما این کامم فلسط
ثابوت  فلسطینجنرش مقاومت  ، ین ترتیوست. به ایبه وقوع پ اسراییل گریاشغالن بر ضد یفلسط

 ین به رهروریبخش فلسطیسازمان آزاد، 1988شود. در سال میانده نه ریبه حاش یکرد که به راحت
ن یوش گرفت. ایدر پ اسراییلرا با  یاجویانهتغییر داده و مشی مصالحه کرد خود رایرو ،اسر عرفاتی

را محکووم  اسوراییله یت شناخته و استفاده از خشونت علیبقا را به رسم یبرا اسراییلسازمان، ح  
چوه آن یاالت متحده را بوه تومش بوراین، ایبخش فلسطیمواضع سازمان آزادن تحول در یکرد. ا
آخور  یهواگان، در ماهی  کرد. دونالد ریش ترغیش از پیب شود،میانه خوانده یجاد صلح در خاورمیا
در  یکرد. و یاسراییلو  فلسطینی یهاجرا شولتز را مسئول مذاکره با طر  ،خود یاست جمهوریر
در  آمیزمسوالمتحول راه ک یوروشن است که اگر شما به دنرال »اعمم کرد:  یک کنفرانس خرری

 ,New York Times)«د.یند صلح کنیها را از ابتدا تا انتها وارد فراباید فلسطینی د،یانه باشیخاورم

1988) 
(، 1993-1989)1بووشهربورت واکور جرا  یاست جمهوریرخداد در دوران نخست ر ینترمهم
االت متحوده از مسوائل یوباعو  شود توجوه ا یخیتار بزر ن رخداد یبود. ا یواتحاد شور یفروپاش
ت، یود و حمله عراا بوه کوینجامیت چندان به درازا نین وضعین حال، اینحر  شود. با امانه یخاورم
در  آمریکوان دخالوت ین دوران، اولیل آن بازگرداند. در اخاورمیانه و مسائرا به  آمریکاگر توجه یبارد
جرا بوش در بود.  1991د در سال یکنفرانس صلح مادر ی، برگزاراسراییلن و یزعه فلسطمنا مسأله

                                                 
1- George H. W. Bush 
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موا در »و لزوم حل آن این گونه موضع گرفت که  اسراییلاین کنفرانس در مورد منازعه فلسطین و 
های اشوغالی جستجوی صلح هستیم، یک صلح واقعی و الزمه این صلح، سازش در مورد سورزمین

با سازمان  یاز مذاکره کردن به صورت رسم اسراییلن کنفرانس، یدر ا( 267: 1381)اسدی، « است.
دنوی در أت اریون سازمان، در قال  هیا یهاندهیکرد و نما ین و عرفات خودداریبخش فلسطیآزاد

ر در یوام دولوت شوام ین با تقاضوایچنهم آمریکادر دوران جرا بوش،  .کنفرانس حضور پیدا کردند
اط  اشغالی برای اسکان یهودیانی که در من سازیشهرکاز آن مقرر بود صر   یشکه بخ اسراییل

ن یوا .(House of the Historian, 1991)آمده بوند شود، مخالفت کورد اسراییلاز شوروی به 
سوازی بورای توقوف شهرک اسوراییلبور  آمریکوااعمال فشوار از موارد  یکتوان یرا می اقدام بوش
ن ر  نوداد و یفلسوط مسوألهبوا  آمریکادر نوع برخورد  یز تحولین دوران نیان حال در یبا ادانست. 

در  یجوه عملویز نتیت نیر  داده و در نها یبه صورت حداقل شود،میخوانده  اسراییلچه فشار به آن
 بر نداشت.

االت متحده ید بر اقتصاد ای(، تاک1993-2001نتون)یل کلیب یاست جمهوریهر چند در دوران ر
رخودادها در  ینترمهماز  یکیداشت، یانه دور نگاه میل خاورمخود را از مسائ آمریکارو ز اینا بوده و

، اسراییلر یبه عنوان نخست وز 1نیکار آمدن راب یوست. روین به وقوع پیو فلسط اسراییلمناسرات 
موه بر فراهم آورد. ع اسراییلبخش فلسطین و دیان سازمان آزایم میمذاکرات مستق ینه را برایزم
تووان یکه م ییهانهیبخش و عرفات را به گزین دوره، سازمان آزادین، قدرت گرفتن حماس در ایا

االت متحوده چنودان یوکه ایل کرده بود. در حالیترد اسراییل یز مذاکره نشست برایها بر سر مبا آن
ان سوازمان یواسولو مک نروژ به قرارداد یپلماتید یهاکرد، تمشیانه نمیل خاوریر مسایخود را درگ

ن بوه دسوت ین حال، ترور رابویبا ا .(Rudoren, 2015)منجر شد اسراییلبخش فلسطین و دیآزا
، 2اهوین نتانیامیبن یو افراط یبا دولت دست راستاو ن شدن دولت یگزیو جا یست افراطیونیک صهی

بوار  یر مناط  اشغالد یسازد و شهرکیمصالحه انجامادامه و پیشررد  یها برابه ناکام ماندن تمش

                                                 
1- Yitzhak Rabin 

2- Benjamin Netanyahu 
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مثرت نداشت، اما همانند جورا  یاهو چندان روابطیز با نتانینتون نیگر از سرگرفته شد. هر چند کلید
اورد. بوا یووارد ن یفشار چنودان یدر مناط  اشغال سازیشهرکتوقف  یبرا اسراییلز بر ین یبوش، و

 و  اسوراییلن یت کوه صولح بونتوون داشویدولوت کل ین معنوا را بورایون حال، موافقتنامه اسلو، ایا
                 یاسوت جمهووریدر اواخور دوران ر ،نتوونیکل ن رویوان ممکون و در دسوترس اسوت. از اینیفلسط
لح ک قورارداد صویودن به یرا به ادامه مذاکره تا رس یاسراییلان و طر  ینیکرد فلسط یز سعین خود

ای مفواد قورارداد اسولو ناکوام لح بر مرنودن به صیرس یبرا یو یهامتقاعد کند. با این حال، تمش
 .(Gale Students Resources in Context, 2011)ماند

(، 2001 – 2009جورا بووش) یاسوت جهووریکاران با رگاه محافظهبا بازگشت قدرت به اردو
گور فوروکش یبار د اسراییلان و ینیان فلسطیمصالحه م یدن به نوعیرس یاالت متحده برایتمش ا

نود یدگاه غال  در دولت بوش نسورت بوه فرای، د1تاژیچارد آرمیر آمریکار امور خارجه یزکرد. معاون و
چوه دو دولوت صولح ش از آنید بوتوانیومیشوما ن»ان کرد: ین گونه بیرا ا اسراییلن و یصلح فلسط

ن ی، آخراینتیجهچ یکه بدون ه یبود زمان ینتون در چه فکریکل ید... آقایخواه باشخواهند، صلحیم
ن حوال، یوبوا ا (Haaretz, 2001)«.گذرانود؟ید میویخود را در کمپ د یاست جمهوریر یهاروز

 آمریکار ساختن مجدد یمجرور به درگ یز پس از اندکین، جرا بوش نیشیپهای جمهوررئیسهمانند 
ت یگر اهمین بار دیفلسط مسألهسپتامرر، پرداختن به  11ن شد. با ر  دادن حوادث یفلسط مسألهدر 
گر گره خورد. اسامه بون الدن و یبار د آمریکا یت ملین با امنیفلسط مسألهدا کرد؛ چرا که یپ یادیز

ن و ین کشوور در قروال فلسوطیوا هایسیاسوترا  آمریکوال حملوه بوه یواز دال یکیسران القاعده، 
گر خوود را مجروور بوه دخالوت در یرو جرا بوش بار دیندانستند. از ایم اسراییلآن از  هایحمایت

و  اسوراییلان یوجاد صولح میبه ا آمریکال ینشان دادن تما یبرا یین و انجام مانورهایفلسط سألهم
، بوه عنووان 2001سوازمان ملول در سوال  یخود در مجمع عموم یدر سخنران ید. ویان دینیفلسط
 ,CNN)یک دولت مستقل فلسطینی اعمم کردجاد یت خود را از ای، حماآمریکاس جمهور یین ریاول

2001). 

                                                 
1- Richard Armitage 
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ر در یویجاد تغیا یران، تمش بیفلسط مسألهن دوران نسرت به یدر ا آمریکااقدامات  ینترمهم
 یونس کنیی، رد بود. محمود عراسیجد یتیاسر عرفات با شخصین کردن یگزین و جایفلسط یرهرر
ر کوس از هوش از ید، بویبه قدرت رسو 2004مت خودگردان که بعد از مر  عرفات در سال یتشک
 یولتودده دو یوا دولوت بووش از ،نه بهره برد. هر چند در مقام سوخنین زمیدر ا مریکاآ یهاتمش
 یاگوام بور یو نوع لاسراییکه خم  مصالح مطلقه برنداشت  یاقدام ،، اما در عملکردمیت یحما

وان نمونه، به عند. ان دو طر  باشیسازنده م یهاش شرط مذاکرهیروها به عنوان پیمتوازن ساختن ن
خوودگردان بنوا بور  را که حکومت یایانتظام های، پست2002در سال  اسراییلکه  یزمانهر چند 

ات یون عملیوتار توقف ادولت بوش خواس بود از میان برداشت، افتهیس آنها را یقرارداد اسلو ح  تاس
ال سوکورد. در  نشوینیعق ، از موضع خود به این درخواست اسراییل یتوجه یبا ب، در نهایت و شد

 یروهوایت نل حمومیوخوود از نووار غوزه بوه دل یروهوایدن نیرغم عق  کشبه اسراییلز ین 2005
ع آمد و شود و موان هابازرسیست و یت کرده و تعداد ایتقو یمقاومت، مواضع خود را در کرانه باختر

 هایرزمینسوحائول در  واریدن دیبا کش اسراییلدر همین زمان، ش داد. یان را افزاینیدر برابر فلسط
 .(Parry, 2003) یز تصر  کرداز نوار غزه را ن یمهم هایبخشکرده و  یشرویان پینیلسطف

ن دوران، انتخابوات سوال یودر ا ینیفلسوط هایجریانبا  آمریکانکته جال  توجه در مراودات 
ل یکه جنرش فتح به دل شدمیبرگزار  یطین انتخابات در شرایاست. ا یاشغال هایسرزمیندر  2006
ان از راه موذاکره، در ینیو شکسوت در احقواا حقووا فلسوط یل اقتصوادیدن از حل مسواناتوان بو
 یتیان موردم از مطلووبیوبود کوه حمواس در م ین در حالیقرار داشت. اای شکننده یاسیت سیموقع
داشت انتخابوات را بوه  یط سعیط، محمود عراس با درک شراین شرایشتر برخوردار شده بود. در ایب
ن حال، دولت بوش بر انجام ی. با اشدمی یرانیز پشتین اسراییل ین تمش او از سویاندازد. ی  بیتعو

ن یو، حمواس در اآمریکوا یاسوت خوارجیم سیت ید کرد. در کمال ناباوریانتخابات در زمان مقرر تاک
دشوار قرار داد. در  یطیرا در شرا آمریکا، دولت یروزین پیقاطع را به دست آورد. ا یروزیانتخابات، پ

تمام تمش خود را به کار برد تا حماس و نوار غزه در محاصره کامل قرار گرفته و  آمریکاز یت نینها
را ترک کند. به مووازت آن، دولوت بووش و شوخص  یاسیت با شکست، عرصه سین گروه در نهایا
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ت س با دعویکنفرانس آناپول برگزاریرا صر   یادیر وقت امور خارجه، تمش زیوز ،سیزا رایکاندول
پوس از آن کوه  هایتمشن کنفرانس و یکردند. اما ا یطرح دو دولت یایاح یرهرر جهان برا 40از 

ن و یجواد مصوالحه فلسوطیت در ایو، در نهاشودمیس به منطقه را شوامل یزا رایهشت سفر کاندول
به نوار غزه  اسراییل 2008جرا بوش با حمله سال  یاست جمهوریبا شکست مواجه شد. ر اسراییل
 1300ن انجوام داده و یرا بوه فلسوط یدیحممت شود اسراییلن جنگ، یان اید. در جریان رسیپابه 

 یو حتو آمریکواد یی، مورد تااسراییلن اقدام یا .(CNN, 2008) شهروند فلسطینی را به قتل رساند
 مصر و عربستان قرار گرفت. از جمله یعرب هایدولت یبرخ

 یاست جمهوری: دور نخست رینیفلسط -یاسراییلمنازعه باراک اوباما و 

 انتخاب شد، 2009ه یدر ژانو آمریکاس جمهور یین ریکه باراک اوباما به عنوان چهل و چهارم یزمان
سوه هفتوه، از  یگذشت. برایم اسراییلن حماس و یدار بیو ناپا یر رسمیبس غتنها سه روز از آتش

غزه انجام داده و عموه  یمناط  مسکوناز حممت را به  یامجموعه اسراییل، 2008دسامرر  یابتدا
کوودک  300شامل  یتن از مردم عاد 1300غزه،  هایزیرساختن به یسنگ یهال خسارتیبر تحم

االت یا ایی خاورمیانهاست خارجیس یکه باراک اوباما برا هاییاولویتاز  یکی را به قتل رسانده بود.
منازعوه فلسوطین و  مسوألهپورداختن بوه  ،ان کوردیب یاست جمهوریدن به ریرس یمتحده در ابتدا

چه روند صلح در خاورمیانه در ابتدا به آننتون و جرح بوش که یکل هایدولتبر خم  بود.  اسراییل
را در  اسوراییلن و یمنازعه فلسوط مسألهباراک اوباما از روز نخست، شود بی اعتنا بودند، خوانده می
 ینتوورمهماز  یکوویقوورار داد. در  آمریکوواای خاورمیانووه یاسووت خووارجیس هووایفعالیتکووانون 
 رنودیبپذ دیوبا هایاسوراییل»ان داشت: یباراک اوباما ب ،نیفلسط مسألهخود در قرال  یهایریگموضع
 تووانینم اسیق همان به کرد، انکار را اسراییل تیموجود ح  توانینم که صورت همان به درست
بواراک  ین تماس تلفنیاول (The White House, 2009)«.کرد انکار را نیفلسط تیموجود ح 

ن بوود. بوه یمت خوودگردان فلسوطیس تشوکییر ،د، با محمود عراسیاوباما بعد از ورود به کا  سف
 یهواتیشل را که بوا موفقید، جرا می ، باراک اوباما در روز دوم حضور خود در کا  سفین ترتیهم
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 ای خوود برگزیوده ویژه خاورمیانهعنوان فرستاد، به شودمیشناخته  یرلند شمالیخود در روند صلح ا
(The Guardian, 2009). 

بوه  یو یاسوت جمهووریبواراک اوباموا در دوران نخسوت ر ین سوفرهایاول ، ین ترتیبه هم
وضع مساختن  متوازن یتمش برا ی،و به نوع ی بوده، مصر و سپس عربستان سعودیترک یکشورها
 ن بواور بوودیور اب. اوباما در ابتدا رفتمیز به شمار ین اسراییلنسرت به جهان اسمم در برابر  آمریکا
ان اسومم وابط بوا جهوک شده و بهرود ریش از اندازه نزدیدر دوران بوش ب اسراییلو  آمریکاروابط 
 اسراییلو  زعه فلسطینامن مسألهژه یانه به ویدر مسائل خاورم آمریکات یجاد توازن در موقعیباع  ا

 یلحنو ،آمریکا یقرلهای جمهوررئیسن نسرت به یچناوباما هم .(Gilboa, 2013:20) خواهد شد
وازنه م یجاد نوعیا یر راستاد یر در لحن را برخیین تغیو به کار برد. ایآوتر را در مورد تلنانهیواقع ب

آمود کوه ینوه بور من گویور کردند. در واقع از لحون اوباموا این تعریبه سود فلسط آمریکادر موضع 
گور در افو  ی، دسوازیشهرکو توسوعه  گریاشوغالو ادامه  اسراییلد و شرط از یق یب هایتحمای
. از بینودمیود نخومنوافع  یرا در راسوتا یگونه جانرودارینا آمریکاست و ین آمریکا یاست خارجیس
ه دولوت ال فشار ب، باراک اوباما در صدد اعمیاست جمهوریرو بود که در همان سال نخست رینهم
و  یان ویم ابطرو ،جهیدر نت برآمد. یر قانونیغ یهاسازیشهرککنار گذاشتن  یاهو براین نتانیامیبن
 .(Bettiza and Phillips, 2010) همان سال اول به سطح نازلی رسیداهو در ین نتانیامیبن

 نه مرجح اوباما نرود.یاهو گزی، نتان2009ه یان انتخابات فوریگفت در جر توانمیز یش از آن نیپ
ما برنوده انتخابوات شوود. اموا یکاد یگراانهیس حزب مییبه عنوان ر یونیداد لید ترجح میاوباما شا
را  یقوو یک دولوت ائتمفویوبرنده انتخابات شد و توانست یکود، ل یاهو رهرر حزب دست راستینتان

رورال یل یگورایوک چوپمتفاوت هستند. اوباما  یاسینه سیاهو از دو پس زمیشکل دهد. اوباما و نتان
یدار خود بوا ن دیاوباما در اول است. یک محافظه کار دست راستیاهو یکه نتانیدموکرات است در حال

در  اسوراییلران را به مواضع یدر قرال ا اسراییلت از موضع یحما، 2009ی م 18در یاهو ن نتانیامیبن
 هوایفعالیت تموامد کورد یودار، اوباموا تاکیون دیوان گوره زد. در اینیحل منازعوه بوا فلسوط مسأله
االت متحوده موافقوت نکورد، اموا ین خواست ایبا ا اسراییلد متوقف شود. هر چند یبا سازیشهرک
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کرد. چند ماه  یاشغال هایسرزمیندر  یرقانونیغ یست و بازرسیا هایپستدن یاهو اقدام به برچینتان
بورای را به صورت موقوت و  سازیشهرکاهو تحت فشار دولت اوباما، یز نتانین 2009بعد، در نوامرر 
شود المقدس شرقی را شوامل نمیجا که بیتماهه متوقف کرد هر چند این اقدام از آن 10یک دوره 

باز هم یک حرکت نمایشی و نه اقودامی واقعوی در جهوت مهیوا کوردن شورایط موذاکره از سووی 
 .(NBC, 2009) فلسطینیان تلقی شد

ا بوا ، دولوت اوباموده گرفته بودیرا ناد اسراییلو ن یصلح فلسط مسألهکه دولت بوش، یدر حال
اسوت یس یبرا قابل قرول را یارو کارنامهنیشرفت کرده و از اینه پین زمید در اتوانمیکه نیتصور ا
 هایاولویت از یکین را به عنوا اسراییلان و ینیان فلسطیجاد صلح میبگذارد، ا یخود بر جا یخارج
کوه  اسوراییل بوش نسرت به یتیدر نقطه مقابل موضع کامم حما کرد. یخود معرف یاست خارجیس

 هوایالیتفعچوه آن ن را مشروط به توقوفیو فلسط اسراییلان یم میگونه مذاکره مستقبنا بر آن هر
 م را منوطیستقذاکرات مم یریخواند کرده بود، دولت اوباما ورا را برگردانده و از سرگیم یستیترور

 آمریکا استیتعادل به س یوعبرگرداندن ن یکرد. تمش اوباما برا هایییلاسرا سازیشهرکبه توقف 
ه بوهموراه شود  لاسوراییو  آمریکوا، با متشنج شدن روابط بوین اسراییلفلسطین و  مسألهدر قرال 
از  آمریکوا و اسوراییلران در روابوط در واشنگتن، این دوران را بدترین بح اسراییلای که سفیر گونه
و  آمریکاای از موارد ایجاد تنش در روابط نمونه .(Sky News, 2010) د دانستبه بع 1975سال 
ن، معواون وز  بایدجدر دوران نخست ریاست جمهوری باراک اوباما را باید در جریان سفر  اسراییل

خانه جدیود  1600در ساخت  اسراییلو اعمم عمومی تصمیم دولت  اسراییلبه  آمریکانخست وزیر 
در دولوت  اسراییلم الیاهو ییشای دانست. این اقدا اسراییلشرقی توسط وزیر کشور  المقدسدر بیت
و موورد  نوعی توهین مستقیم به معاون رییس جمهور و شخص رئویس جمهوور تلقوی شود آمریکا

 .(Macintyre, 2010) اعتراض قرار گرفت
ان را بار ینیو فلسط لاسراییبا وجود تمام موارد پیش گفته، باراک اوباما توانست مذاکرات میان 

د از ن دور گفتگوهوا بعویکوه اولو هافلسطینیو  اسراییلان ین گفتگو مین حال ایا کند. با ایگر احید
بود، از ابتدا دو مانع را در برابر خوود  2008در سپتامرر  اسراییل یریاولمرت از نخست وز یریگکناره
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 یاز برخو اسوراییل نشوینیعق ب، بوه ه عوریوک سوو اتحادید. از یجه نرسیت به نتیده و در نهاید
م داشت یتصم یاسراییلطر   ،گرید ید داشت و از سویشروع مذاکرات تاک یبرا یاشغال هایبخش
بوه کشوتی  اسوراییلحملوه  ط،ین شرایرد. در ایها را از سر بگیسازشهرک ،ن فرصت ممکنیدر اول

گفتگوهوا  یروشید را پویوجد ی(، چالشین )مرمره آبیه به فلسطیبشردوستانه ترک یهاحامل کمک
 یط را بورایشورا ،اسوراییلز اداموه داشوته و یبود که محاصره غزه ن یطینها همه در شرایقرار داد. ا
ک سوو یواز  آمریکوا ،طین شورایورقابل تحمل درآورده بوود. در ایغ یساکنان غزه به صورت یزندگ
انجوام داد  یاحادثه کشتی ترکیه  در مورد یبه انجام تحق اسراییلکردن  یراض یرا برا ییهاتمش
اعتمادساز باز  یز به عنوان اقدامیبا محمود عراس را ن یارتراط یهای کرد کانالگر سعید یو از سو

و اعمال فشار بر حماس به عنووان  اسراییلت نوار غزه و ادامه محاصره یوضع ،ن حالینگه دارد. با ا
 د.یرا به شکست کشان تا آنیت گفتگوها عمل کرده و نهایمانع بزر  موفق

 یاست جمهوری: دور دوم رینیفلسط -یاسراییلمنازعه باراک اوباما و 

انوه آغواز یبا سوفر بوه خاورم 2013و  2009 هایسالخود را در  یاست جمهوریاوباما هر دو دوره ر
دور نخست ریاست جمهووری، . در با معانی سیاسی متفاوتی همراه بودن سفرها یابا این وجود، کرد. 

را  اسوراییله و د کوردیوه و سوپس مصور بازدیترکتنها از  در اولین سفر خود به منطقه، باراک اوباما
های اعمموی دولوت ها و سیاسوتمقصد دیدار خود قرار نداد. این اقدام در کنار مجموعه سوخنرانی

ی موردم هاکه در آنها از لزوم توجه بوه دغدغوه -2009از جمله سخنرانی در قاهره در سال -اوباما 
آمد، نشان از آن دارد که در اولین دور ریاست جمهووری بواراک اوباموا، خاورمیانه سخن به میان می

اوباموا  ایی خاورمیانهاست خارجی، بر سمسلمانان یبر افکار عموم یجه به جهان اسمم و اثرگذارتو
ای بوود ا تا انودازههای مسلمانان در ابتدای ریاست جمهوری اوبامگرایش به درک دغدغهحاکم بود. 

 ,Sterlingخواندنود.)« تور عوذرخواهی»که منتقدان وی در ایاالت متحده، سفر او به خاورمیانه را 

ان دو طر  یشررد برنامه صلح مید شدن از پین و ناامیفلسط مسألهشکست در  ،ن حالیبا ا( 2012
 االتیمعطو  شده و ا ییلاسراگر به یبار د یاست جمهوریدر دور دوم ر یر، باع  شد توجه ویدرگ
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دور  ،ن رویوخود قرار دهود. از ا یاانهیخاورم یهااستینون توجه سرا در کا اسراییلمتحده بار دیگر 
 آغاز شد. اسراییلباما با سفر به او یاست جمهوریدوم ر

ولوت وی دتوان در تمش نشانه دیگر تغییر در مشی اوباما در دور دوم ریاست جمهوری را می
 حمایوت اییلاسوردیود کوه از موذاکره بوا در جهان عورب  ییهایک شدن بیشتر به جریانبرای نزد
الله امردان فلسوطین، در تشوکیمت خوودگرس ییر محمود عراس، بابه عنوان نمونه، اوباما . کنندمی
آن بود کوه  دارهاین دیهد  ا ینترمهمدار ملک عردالله در اردن رفت. یدار کرد و پس از آن به دید
 یط را بورایاده و شرانشان د ،هستند اسراییلکه حاضر به تعامل با  ییهاانیرا از جر آمریکات یحما

ده دو یوز ااگور یار دت خود را بویا کند. اوباما حمایمه اسراییلن و ین فلسطیشروع مجدد مذاکرات ب
ود ی خوا تقاضواسوت توز خوایون ینیاعمم و با اعمال تک جانره مخالفت کرد. از طر  فلسط یدولت

 ش شرط مذاکرات را کنار بگذارد. یبه عنوان پ یسازبرای توقف شهرک
                   ین عواموول ناکووامی اوبامووا در رسوویدن بووه پیشوورفتی قابوول توجووه در حوول توورمهماز یکووی 

، مسوألهفلسطین و در نتیجه، تغییر مشی اوباما در دور دوم ریاست جمهوری نسورت بوه ایون  مسأله
 آمریکااست یس ،در عملسازی بود که شهرکمانند  ییهادر ادامه دادن به برنامه اسراییل یسرسخت

ژه وزارت یوبوه و واهو ین نتانیامید. دولت بنیبه بن بست کشان اسراییلن و یرا در قرال منازعه فلسط
بوه شومار  اسوراییل یهواترین دولتتندرواز  یکی، 1ررمنیگدور لیاو یخارجه آن در زمان تصدامور 
د در نظور یوبا ،انیون میدر ا ان نرود.ینیبه فلسط یدهازیمصالحه و امت ترینکمت که حاضر به رفیم

اسوت اوباموا یز بوه شکسوت سیحاکم است نی که بر سیاست داخلی در فلسطین ط خاصیگرفت شرا
  بوود و در یوار عمیاوباموا بسو یاست جمهوریر هایسالن فتح و حماس در یکمک کرد. شکا  ب

اوباما هم در عمل  کرد.یم یندگیان مخالف نمایبلکه دو جر ،انیک جریرا نه  ینیططر  فلس ،واقع
های فلسطینی نوعی مصالحه برقرار کند. این وضعیت تا جوایی پویش رفوت کوه نتوانست بین گروه

 ابوراز ناامیودی کورد« 2سواالران مسوتقلدولت فن»دولت اوباما در مورد نتیجه بخش بودن تشکیل 

                                                 
1- Avigdor Lieberman 

2- Independent Technocrats 
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(Pettengill and Ahmed, 2011:3). 
ار خود قورار دستور ک را در اسراییلکه اوباما حل منازعه فلسطین و به این ترتی ، با وجود این

های گذشته انجوام ههچه را که ایاالت متحده در دداد، اما در عمل حتی خود وی نیز حاضر نشد آن
اقعی و وبه صورت  حماس راگاه سعی نکرد که مشروعیت نداده بود، انجام دهد. ایاالت متحده هیچ

ر در رای تغییوبو اسوراییلصریح به رسمیت بشناسد و از سوی دیگر، هیچ فشار واقعی و عملوی بوه 
ما بورای یوک ها وارد نیاورد. هرچند با توصیه جرا میشل، دولت اوبارویکرد خود نسرت به فلسطینی

ا روشن شدن برا مطرح کرد، اما  ییلاسراهای وام برای بار، بح  بر سر امکان برداشتن ضمانت نامه
نظر ه صر سازی، از عملی کردن این برنامبه توقف شهرک اسراییلبی اثر بودن آن در وادار کردن 

 .(Prusher, 2010)کرد
، ریکواآمای ایران در دور دوم ریاست جمهوری هسته مسألهاز سوی دیگر، اهمیت پیدا کردن  
قورار داد. از  تحوت الشوعاع آمریکاای های خاورمیانهبرنامهرا در  اسراییلفلسطین و  مسألهبه نوعی 

ای ایوران و ه هسوتهاوباما، موضوعی بسیار مهم بوه نوام برنامو رو، در دور دوم ریاست جمهوریاین
اضافه شده  ییلاسراو  اآمریکتمش اوباما برای حل و فصل آن از راه غیرنظامی، به برنامه مذاکراتی 

در نحووه  کواآمریهمراهی بوا  را تقاضا برای اسراییلاز  آمریکاهای خواسته بود. در نتیجه، بخشی از
شد در دستور کوار موذاکراتی داد. این وضعیت، باع  میای ایران تشکیل میهسته مسألهبرخورد با 
ای ایران تقسویم کننود. سازی اهمیت خود را با برنامه هسته، مسائلی مانند شهرکاسراییلو  آمریکا

بوه صوورت  یمون نیوز باید به این واقعیت نیز اشاره داشت که تشدید بحران در سوریه و در نهایت،
 کاست. آمریکاای فلسطین در سیاست خاورمیانه مسألهطریعی از اهمیت 
از نقاط ضعف دولت اوباما بود. اوباما روند صلح  یکین یفلسط مسألهگفت،  توانمیدر مجموع 

اما گذشت زموان ثابوت کورد کوه منازعوه  ،خود قرار داد یاانهیاست خاورمیانه را در مرکز سیخاورم
             عواموول ثرووات بخووش ماننوود گووره خوووردن  یاسووت کووه از برخوو یموضوووع ،اسووراییلن و یفلسووط
متاثر  آمریکادر  یاسراییلفشار  هایگروهو حضور  اسراییلت از یبه حما آمریکا یاانهیاست خاورمیس

ن در مناسورات اعوراب و یادیورات بنییوبه تغ ،آمریکاهای جمهوررئیسنگاه  ر درییرو تغنیبوده و از ا
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 مسوألهبوه  آمریکواهوای جمهوررئیسر نگاه یگر، مطالعه سیمنجر نخواهد شد. به عرارت د اسراییل
ژه از یبه و ،آمریکا یاست جمهوریر یهارا در تمام دورهینشان از آن دارد که تقر اسراییلو فلسطین 
حکمفرموا  اسوراییلمنازعه اعوراب و  مسألهبا  آمریکاثرات بر نوع برخورد  ی، نوع1990دهه  یابتدا

ای معلووم در ایون یز مجرور به درگیر شدن بوه انودازهن آمریکاهای جمهوررئیسبوده است. به ترع، 
اسوت یر ،اسوراییلاعوراب و  مسوألهده گرفتن یمانند جرا بوش که با ناد یاند. دولتمدارانقضیه بوده

 در ادامووه مجرووور شوودند آن را در دسووتور کووار خووود قوورار دهنوود. خووود را آغوواز کردنوود، یمهووورج
، بوه بودنودن یفلسوط مسوألهحل شدیدا خواهان ز که در ابتدا یمانند باراک اوباما نجمهورهایی رئیس
ن یفلسوط مسوألهدر  آمریکوا یاست خوارجیشناخته شده س یبه مرزها نشینیعق ج مجرور به یتدر

ر در ییوجه گرفوت کوه عامول توداوم بور تغین گونه نتیتوان ایت میرو است که در نهانیز اشدند. ا
بواراک اوباموا  یاسوت جمهوورین در دوران ریفلسط مسألهاالت متحده نسرت به یا یاست خارجیس

 غال  بوده است.

 جهینت
رو بهرو اسراییلو  منازعه اعراببه نام حاد  مسألهخاورمیانه با  ،1948در سال  اسراییل گیریبا شکل

 آن، یریگه شوکلیواول یهادر دهوه اسوراییلدر برابور  یعربو یهواملتهوا و شد. رویارویی دولت
سواخت. منازعوه یدر منطقه را با مشکل مواجه م آمریکان منافع یمخاورمیانه را بی ثرات ساخته و تأ

 یمهم بر موازنه قوا یاثرات یراباز کرده و دا یارا به معادالت منطقه یشورو ی، پااسراییلاعراب و 
بوه  اسوراییلاز  تیاست حمایاالت متحده در کنار سیا ،ن رویبود. از ا یو شورو آمریکاان یم یجهان

ان اعوراب و یوانوه میچه با عنوان روند صلح خاورمانه، از آنیدر خاورم آمریکا یاعنوان متحد منطقه
 یعربو یهاین دولتترمهماز با مصالحه برخی  ،به تدریج ت کرد.یز حماین ،شودیشناخته م اسراییل

و  اسوراییلبوا  یعربو هوایدولتر ین آمدن سطح خصوومت سوایی، پااسراییلمصر و اردن با  یعنی
ن و جنرش مقاوموت یبخش فلسطیدر قال  سازمان آزاد ینیمقاومت فلسط یهاانیجر یریگشکل
بوه  اسراییلز از حالت حل منازعه اعراب و یانه نیبا بحران بزر  خاورم آمریکا، نوع برخورد یاسمم
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 حرکت کرد. اسراییلن و یت منازعه فلسطیریمد یسو
ارد که شان از آن دن نیفلسط بحرانبا  آمریکا یجمهورهاالعه نوع برخورد هر کدام از رئیسمط

در  نایون بحورا گواهی، وزن و جاآمریکوا یاست جمهووریر یهادوره  ، در تمامیبا وجود فراز و نش
ه در ابتدا ک آمریکا یهاس جمهوریرا ثابت مانده است. آن دسته از رئین کشور تقریا یاست خارجیس

 ز کوه بوهیسته ناند و آن داند، در ادامه مجرور به پرداختن به آن شدهده گرفتهین را نادیفلسط مسأله
ژه روابوط یبه وه و انیدر خاورم آمریکا یاست خارجیحاکم بر س یخیتار یهاتیش از واقعیب یآن وزن
در  سوألهمن یوگواه ایز در انتها مجروور بوه متعوادل سواختن جاین ،اندداده آمریکاو  اسراییلک ینزد
اتحواد  یز فروپاشوااند. جرا هربرت واکر بوش، در ابتدا متواثر خود شده یاست خارجیس یهابرنامه
ت بوار یوبه کو مله عراابا حبعد  یاما اندک ؛ل آن برگرداندیانه و مسایخود را از خاورم ی، رویشورو
قرار داد.  اآمریک یاست خارجیس یهارا در اولویت اسراییل -فلسطین مسألهانه و به ترع یگر خاورمید
 یرا به فراموش نیفلسط همسألانه از جمله یل خاورمیت دادن به اقتصاد، مسایز با اولوینتون نیل کلیب

 یو ،نوروژ کیپلماتید یه در اسلو با ابتکارهاحاصل شد یها؛ اما پس از اندک زمانی، پیشرفتسپرد
واکر  ادر دوران جر  ،ین ترتیکرد. به هم اسراییلان و ینیان فلسطیمصالحه م یریگیرا مجرور به پ

 یهواگری دینی با حمایتمیان افراطی و پررنگ شدن ارتراط سپتامرر 11یز ر  دادن حوادث بوش ن
از  یقاا برخاح ین حامبه عنوا آمریکااز  یریه تصوارای یدر راستا یبه تمش و ،اسراییلاز  آمریکا

 د. یان انجامینیحقوا فلسط
ینتوون، بواراک ل کلیوجرا بوش پودر و ب یهامشابه و الرته در جهت عکس دولت یابه گونه

سووت ایس یهوواتیاولو ینتوورمهماز  یکوویرا  اسووراییل -نیفلسووط بحووران، 2009اوبامووا در سووال 
جل   یبرا یگرفت. و ین را پیو فلسط اسراییلمصالحه  مسألهاد و شخصا خود قرار د یاخاورمیانه

کوه در  یاسومم یبوا کشوورها آمریکوا مناسراتبهرود  یجهان اسمم در راستا یتوجه افکار عموم
 یهاخواسوته یت از برخویودر حما یدار شده بود، سعسم بوش به شدت خدشهیدوران جنگ با ترور

کورد مواضوع دو  یها فشوار آورده و سوعسازیشهرکتوقف  یبرا اسراییلکرد، بر  ینیطر  فلسط
و  اسوراییلحواکم بور نووع روابوط  یهواواقعیتن حال، یک کند. با ایگر نزدیکدیر را به یطر  درگ
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 یو افراطو یکار آمدن دولت دسوت راسوت یرو، ن کشوریدر ا یاسراییل یحضور قدرتمند الب ،آمریکا
بوا مسوائلی  آمریکوایان فتح و حماس و در نهایت درگیور شودن اختمفات جدی ماهو، ین نتانیامیبن

توقعوات اوباموا را در های سووریه و یمون، ای ایران و بحرانهسته مسألهدر خاورمیانه یعنی  ترمهم
در دور دوم  ،جوهیل کورد. در نتیوارد آورد تعود اسوراییلتواند بوه یم آمریکاکه  یزان فشاریمورد م

ین مشکمت پیش روی ایجاد دولت ترمهمفلسطین و  مسألهبا  آمریکاتعامل ، نوع یاست جمهوریر
ت، دولوت اوباموا نوه ین وضعیر کرد. در ادامه اییز تغین اسراییل یهاسازیفلسطینی از جمله شهرک

ک یوبلکوه در مقوام  ،ت نکوردیوسازمان ملول حما ین در مجمع عمومیت ناظر فلسطیتنها از عضو
ت از آن یحکا ،نیفلسط مسألهنوع تعامل باراک اوباما با  یابی ، ارزیتن تریز درآمد. به اینآن مخالف 

باراک اوباما در  یاست خارجین در سیفلسط مسألهگاه یجاو در یک تصویر کلی، دارد که در مجموع 
 نکرده است. یر چندانییتغ یان وینیشیسه با پیمقا
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