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 ملخص

 وقراطيين،والديم الجمهوريين العشرة األمريكيين الرؤساء بين جدية فروقات على العثور يصعب
" إسرائيل" تظل فقد فلسطين؛ قضية تجاه الماضية، سنة الخمسين طوال المتحدة الواليات حكموا الذين
 ساتها،وممار  احتاللها وتغطية لها االنحياز وظل   المنطقة، في األمريكية السياسة في الزاوية حجر

 .السياسة لهذه العام الطابع عليها الضغوط ورفض

 غير لمستقبلية؛ا للسيناريوهات مختلفة آفاقا   لترامب والبراجماتية الجدلية الشخصية الطبيعة وتفتح
 الواليات تمتعت حيث... دائما   للتنفيذ طريقها تجد ال االنتخابات في المرشحون يطلقها التي الوعود أن

 لحركة ؤثرم هامش ثمة فإن ذلك ومع. القرار صناعة في ومؤثرة ومستقرة قوية مؤسسية ببنى المتحدة
 مجلسي يف بالغالبية يتمتع الجمهوري الحزب أن االعتبار في أخذنا إذا خصوصا   وسياساته، الرئيس
 .بطاقته على ترامب جاء الذي الحزب وهو والشيوخ، النواب

 



 
 

 

 

 

 

 

 

 

 التقدير االستراتيجي

هو تقدير دوري يتميز بكثافة مادته وتركيزها، ويحاول دراسة حدث أو قضية معينة، والنظر في 

 مساراتها المستقبلية، مع ترجيح السيناريو األقوى، ثم تقديم االقتراحات للتعامل معه بالشكل األفضل.

وعادة ما تتناول مواضيع التقدير الشأن الفلسطيني وما يتعلق بذلك من أبعاد عربية وإسالمية ودولية، 

 باإلضافة إلى اهتمامه بالخطوط األخرى التي تدخل ضمن عمل المركز.

 

 رئيس التحرير: د. محسن محمد صالح                      مدير التحرير: وائل أحمد سعد
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 7170-7102: ترامب عهد في فلسطين تجاه األمريكية السياسة آفاق
 

 

 :ملخص

 موقراطيين،والدي الجمهوريين العشرة األمريكيين الرؤساء بين جدية فروقات على العثور يصعب
 ظلت دفق فلسطين؛ قضية تجاه الماضية، سنة الخمسين طوال المتحدة الواليات حكموا الذين

 حتاللهاا وتغطية لها االنحياز وظل   المنطقة، في األمريكية السياسة في الزاوية حجر" إسرائيل"
 .السياسة لهذه العام الطابع عليها الضغوط ورفض وممارساتها،

 غير المستقبلية؛ للسيناريوهات مختلفة آفاقا   لترامب والبراجماتية الجدلية الشخصية الطبيعة وتفتح
 تتمتع يثح... دائما   للتنفيذ طريقها تجد ال االنتخابات في المرشحون يطلقها التي الوعود أن

 هامش ثمة إنف ذلك ومع. القرار صناعة في ومؤثرة ومستقرة قوية مؤسسية ببنى المتحدة الواليات
 تمتعي الجمهوري الحزب أن االعتبار في أخذنا إذا خصوصا   وسياساته، الرئيس لحركة مؤثر

 . بطاقته على ترامب جاء الذي الحزب وهو والشيوخ، النواب مجلسي يف بالغالبية

 

 : مقدمة

 يكون ،7102 سنة مطلع في األمريكي الرئيس لمنصب ترامب دونالد الجمهوري المرشح تولي مع
 عشرة اللهخ تولى قرن، نصف عليه مضى قد غزة وقطاع الغربية للضفة االسرائيلي االحتالل
 وحكم جمهوريون، رؤساء وستة ديموقراطيون رؤساء أربعة منهم السلطة، أمريكيون رؤساء

 الطرفين بين مناصفة كان الحكم أن أي سنة، 72 الديموقراطيون حكم بينما سنة 72 الجمهوريون
 .بترامب وانتهاء جونسون منذ الزمنية الناحية من

 العثور يصعب العشرة، الرؤساء اتنتهجها التي األمريكية للسياسة االستراتيجية المالمح رصد وعند
 والناعم نالخش االنحياز وشكل الفلسطيني، الموضوع في بينهم فيما معنى ذات تباينات على

 أو تكتيكيا   ا  تغير  الجمهوري ترامب فترة ستعرف فهل بينهم، فيما المشتركة السمة" إسرائيل"لـ
 أن لما  ع الماضي؟ القرن نصف خالل األمريكية السياسة في السائد االتجاه في استراتيجيا  
 الصالحيات أن كما جذريا ، تغيرا   تتغير لم األمريكية السياسية القوى لبنية األساسية القسمات
 .مهمة داللة ذو تغير يصبها لم للرئيس الدستورية

 :السؤال هذا عن اإلجابة في مستقبلية سيناريوهات ثالثة تحديد يمكن
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 : فلسطينيا   المرغوب السيناريو: األول السيناريو

 :أهمها االفتراضات من عدد على السيناريو هذا ويقوم

" محايدا  " يطا  وس سيكون بأنه صحفي حوار في عنه ُنقل بما ترامب األمريكي الرئيس يفي أن .0
 لن لتنازالت "إسرائيل" تقديم عدم بأن وشعوره ناحية، من واإلسرائيلي الفلسطيني الطرفين بين

 كانون في برس أسوشييتد وكالة مع له حوار ففي ثانية، ناحية من المنطقة في لسالم يؤدي
 إسرائيل كانت إذا ما" متسائال   أضاف ثم ،"محايدا  " سيكون أنه ادعى 7102 ديسمبر/ األول

 في مشكلة يلد وليس ذلك، أتفهم وأنا ال، ربما: "بقوله ويجيب ،"محددة بأشياء للتضحية مستعدة
 موضوع أن إلى ترامب أشار 7102 مارس/ آذار وفي". سالم هناك يكون لن ولكن ذلك،

 فلسطينيال الطرف يراه أمر وهو ،"إسرائيل" مع" خالف نقطة" هو الغربية الضفة في االستيطان
 .تحديدا   النقطة هذه في التقليدي األمريكي للموقف استمرار أنه مع إيجابيا   موقفا  

 من قدرا   ىأبد ترامب أن خصوصا   األوسط، الشرق في والروسية األمريكية السياسة تتناغم أن .7
 ضاغطة فمواق ينسقا قد الطرفين أن يعني ما وهو بوتين، الروسي للرئيس" واالحترام التفهم"

 يالديبلوماس الحوار وعبر األمن، مجلس وعبر الرباعية، اللجنة عمل إطار في" إسرائيل" على
 ".إسرائيل" مع الروسي األمريكي الثنائي

 تاالضطرابا عن الناجمة خصوصا   الهجرة، موجات من المتضررة األوروبية الدول تمارس أن .3
 سويةت دون لالستقرار قابل غير األوسط الشرق بأن الجديدة األمريكية اإلدارة إقناع العربية،
 .الصهيوني العربي الصراع

 القاتالع نطاق في لديه والمالية االقتصادية المصالح أولوية إلى ترامب توجهات تشير .4
 المنطقة، يف األمريكي الوجود أعباء الخليج دول تحميل على تركيزه في يتضح ما وهو الخارجية،

 ينطوي قد ما وهو الناتو، نفقات في األعباء من مزيد بتحمل األوروبية للدول الملحة مطالبته وفي
 مريكيةاأل للمساعدات يمتد قد ما وهو للخارج، األمريكية المساعدات سيقلص بأنه احتمال على

 ".إسرائيل"لـ

 

 :الممكن السيناريو: الثاني السيناريو

 السيناريو ذاه وافتراضات حالها، على ستبقى األمريكية السياسة أن يفترض الذي السيناريو وهو
 :اآلتي على تقوم
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 سبق ماع المختلفة ترامب تصريحات في يتضح ما وهو المعلن، األمريكي االنحياز تأكيد .0
 :على المناسبات من عدد في ترامب أكد حيث السابق، السيناريو في وروده

 يكون قد" أنه 7102 مارس/ آذار في ميل ديلي لصحيفة ترامب قال: االستيطان موضوع  .أ
 وهذا ،"لغربيةا الضفة في المستوطنات بناء في قدما   السير إسرائيل وعلى ممكن، غير أمرا   الحياد

 قانونيال المستشار رأي ومع المعلنة األمريكية السياسة مع يتناقض أمر ترامب من التصريح
 تعلن المتحدة الواليات كانت السابق ففي المستوطنات، مشكلة ظهور منذ األمريكية للحكومة
 هذه وقفل" إسرائيل" على للضغط عملي إجراء أي تتخذ لم لكنها االستيطان، لسياسة رفضها

 ".إسرائيل"لـ استرضاء أكثر خطوة انتقل قد ترامب أن نجد وهنا السياسة،

 سرائيلية،اإل الحكومة لرئاسة نتنياهو بنيامين لترشيح المؤيدين من 7102 سنة في ترامب كان  .ب
 .السيناريو هذا ظل   في السابق لموقفه استمرارا   سيكون موقفه أن يعني ما وهو

 لسياسةا في كبير دور له جناحيه على الجمهوريون يسيطر والذي األمريكي الكونجرس أن .7
 فلسطينيال الصراع من الموقف تجاه تغير ألي الحزب هذا مواقف تشير وال األمريكية، الخارجية

 افترضنا لو حتى إمكانية أقل استراتيجي تغير إحداث على الرئيس قدرة يجعل ما وهو اإلسرائيلي،
 .ذلك في رغبة لديه أن

 

 (:إسرائيليا   واألفضل) فلسطينيا   األسوأ السيناريو: الثالث السيناريو

 :يلي بما السيناريو هذا افتراضات وتتمثل

 النحو على يالفلسطين الموضوع أبعاد مع تعامله في استراتيجية تغيرات نحو ترامب يتجه أن .0
 :التالي

 ما وهو ،"إسرائيل"لـ عاصمة كاملة بالقدس واإلقرار القدس إلى األمريكية السفارة نقل: القدس .أ
 لسابقينا األمريكيين الرؤساء من عددا   أن االعتبار في األخذ مع االنتخابية، حملته خالل به وعد

 .ذلك يفعلوا لم لكنهم السفارة بنقل االنتخابية الحمالت خالل وعدوا

 فريدمان يفيدد اإلسرائيلية للشؤون ترامب مستشار أبلغ فقد: الدولتين حل   فكرة عن التخلي  .ب
 أجزاء بعض ضم   فكرة يؤيد قد" ترامب أن 7102 يونيو/ حزيران في اإلسرائيلية هآرتس صحيفة

 وأضاف". طالقاال على حتميا   أمرا   ليست الفلسطينية الدولة إقامة وأن إلسرائيل الغربية الضفة من
 يعيشون ينيينالفلسط من كم بالضبط يعرف ال أحدا   ألن القومية ثنائية بدولة معنيا   لست" فريدمان
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 لجمهوريا الرئيس منذ المعلنة األمريكية السياسة عن ثانيا   خروجا   يشكل تصريح وهو ،"هناك
 .بوش جورج األسبق

 لسياسةا هذه تطال قد الفقيرة، للدول الخارجية المساعدات لتخفيض توجهاته مع اتساقا   .7
 من كبيرا   عما  د يجد قد أمر وهو الفلسطينية، للسلطة سي ما ال للفلسطينيين األمريكية المساعدات
 المساعدات وبين الفلسطيني الطرف من التنازالت بين ربط ما كثيرا   الذي األمريكي، الكونجرس

 .أوسلو اتفاقية توقيع منذ خصوصا   السابقة الفترات في

" إسرائيل" جدت وقد اإلسرائيلية، الرغبة مع يتالقى إيران مع النووي لالتفاق ترامب معارضة إن .3
 ثلم ،"إيران مع آخر أو بمستوى العالقة ذات" المقاومة قوى على لالنقضاض فرصة ذلك في

 جديدا   إسرائيليا   عدوانا   تشهد قد غزة أن يعني ما وهو حماس، وحركة اإلسالمي والجهاد هللا حزب
 .ترامب لدى هوى له سيجد أمر وهو المنطقة، في إيران امتدادات بضرب متدثرا  

 

 :الثالثة السيناريوهات بين الترجيح عوامل

 :اآلتي في مثلتت العوامل وهذه السيناريوهات، بين ترجح قد التي المتداخلة العوامل من سلسلة ثمة

 أن حتى بل ،"إسرائيل"لـ ونافع مرجح أمر وهو اإلقليمية، البيئة في االضطراب استمرار مدى. 0
 سنوات خمس عن تقل ال لفترة الداخل نحو العربية الدول انكفاء إلى سيؤدي االضطراب تراجع
 شبه سطينيالفل الطرف يجعل مما واجتماعيا ، وسياسيا   اقتصاديا   الداخلية أوضاعها لترميم قادمة،
 العلني، أو السري التفاوضي أدائه على ذلك وسينعكس التقليدية، اإلقليمية بيئته عن معزول
 .الحدود أبعد إلى الحالة هذه الستثمار" إسرائيل"لـ المجال وسيتيح

 الدولي تمعالمج معها ليتعامل واحدة رؤية بلورة على القدرة وعدم الفلسطيني االنقسام استمرار .7
 .المعتمدة الفلسطينية االستراتيجية باعتبارها

 نفقاتال أعباء في اإلسهام من لمزيد العربي البترول دول على األمريكية المالية الضغوط. 2
 ميزانيات لىع الضغوط وتزايد البترول، سعر تدهور عن ناهيك المنطقة، في العسكرية األمريكية

 .الفلسطينية للسلطة العربية المساعدات حجم على يؤثر قد الخليج دول

 

 : احتمال   األكثر السيناريو

 قضية تشكل ال أنها كما العربي، الصعيد على مركزية أقل أصبحت الفلسطينية القضية ألن نظرا  
 ستراتيجياال التغير انتظار مبررات فإن ،—األقل على— القريب الزمني المدى في لروسيا ملحة
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 األمريكية سياسةلل التاريخي االتجاه يتجاوز لن الفلسطيني الموضوع في األمريكية التوجهات في
 .0622 منذ المعتمدة

 العالم، في ةسياس-الجيو األقاليم حساب على الباسيفيكي نحو األمريكية االتجاهات تزايد أن كما
 جيةاالستراتي في( هنا لتعدادها مجال ال كثيرة ألسباب) األوسط الشرق مكانة تراجع يعني

 َتمزَّق قتو  في يأتي التراجع هذا لكن تايمز، نيويورك صحيفة دالالته أكدت ما وهو األمريكية،
 وهو العربية، المنطقة في تغلغلها لتعميق" إسرائيل"لـ يسمح ما وهو العربي، اإلقليمي النظام فيه

 مصر عم المعروفة للمعاهدات إضافة العربية الدول من عدد في تتزايد مالمحه بدأت الذي األمر
 .الفلسطينية التحرير ومنظمة واألردن

 أن إال متناقضة، إشارات تحمل االنتخابية الحملة خالل ترامب تصريحات أن من الرغم وعلى
 يعني ما هوو  الدولية، للسياسة فهمه على البراجماتية النزعة طغيان العامة توجهاته من الواضح

 اريهمستش طبيعة لذلك أضفنا فإذا هوى، أي   عنده تجد لن والمساواة والعدالة الحق مبادئ أن
 في اللةد ذو لتغير توقع أي يصبح األمريكية، القرار صنع هيئات جسد في القوى وتوازنات
 .متينة أسس على مستندا   ليس الفلسطيني الموضوع من األمريكي الموقف

 

 : توصيات

 في أو ينالفلسطيني لصالح إيجابية تغيرات أي إحداث في األمريكية اإلدارة على المراهنة عدم .0
 ".إسرائيل" على الضغط

عادة الفلسطيني الداخلي الصف تقوية على التأكيد .7  للحق ماية  ح الفلسطيني البيت ترتيب وا 
 .المحتملة الضغوط مواجهة في الفلسطيني

سالميا   عربيا   الفلسطينية القضية لدعم واإلعالمي السياسي العمل تنشيط. 2 يجاد ليا ،ودو  وا   بيئة وا 
 .الفلسطينية والثوابت للحقوق مناصرة أوسع إيجابية
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 لعودةا يرجى االستراتيجي التقدير هذا في الواردة ترامب تصريحات على لالطالع: المراجع
 :التالية للمراجع

0 .Site of The Washington Times, 3/12/2015, 

-peace-mideast-calls-trump-http://www.washingtontimes.com/news/2015/dec/3/donald

ap-deal-toughest 
7 .Site of theguardian, 6/9/2016 , 

-trump-and-clinton-worry-https://www.theguardian.com/commentisfree/2016/sep/06/dont

israelpalestine-fix-to-going-are 
2 .The Independent newspaper, London, 20/5/2016, 

-911-arabia-saudi-trump-http://www.independent.co.uk/news/world/americas/donald

a7038991.html-deals-business 
4 .Sultan Al Qassemi, What a Trump Presidency Means for the Gulf, site of The Middle 

East Institute, 25/2/2016. 

2 .Haaretz newspaper, 9/11/2016. 

2 .The Independent, 9/11/2016. 

2 .The New York Times newspaper, 9/11/2016. 

 

 

 

 

 
 
 

 

 

 

 

 

 
 

 

 التي ودةالمس إعداد في اإلسهام على الشكر بخالص الحي عبد وليد للدكتور الزيتونة مركز يتقدم * 
 .التقدير هذا عليها اعتمد
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