
  

 

 

  

     
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 

 فلسطين - العالقات الدوليةمجلس 
     

 

صدر عه مجلس ت

 -العالقات الدولية 

 فلسطيه

 
 0595780780جوال: 

بريد الكترووي: 

cir.g.pal@gmail.com 
 

شارع الىصر  –العىوان: غزة 

عمارة  –مفترق الثورة  –

 3ط –الصفا 

 

 (1رقم ) ورقة سياسية

 في الفلسطينية القضية مستقبل

  ترامبإدارة  عهد

 مايو
2017 

 

mailto:cir.g.pal@gmail.com
mailto:cir.g.pal@gmail.com


1 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

   
 
 
 
 
 

 

 الممخص
 اهتمامه، أبدى الرئٌس األمرٌكً دونالد ترامب 2017ٌناٌر  20منذ تنصٌبه رئٌساً للوالٌات المتحدة األمرٌكٌة فً 

بالصراع العربً اإلسرائٌلً، فاستقبل رئٌس الحكومة اإلسرائٌلٌة بنٌامٌن نتنٌاهو فً منتصف فبراٌر الماضً، وقد 
تمخض عن تلك الزٌارة ما بات ٌُعرف اآلن بالتحالف األمرٌكً العربً السُنً الذي ٌتم تشكٌله اآلن لٌكون موجهاً 

ول المنطقة، وذلك بهدف إدخال إسرائٌل ضمن هذا وحٌد على دالمصدر خطر شبه  اعتبارهاضد إٌران على 
 ، حٌث جاءت زٌارة ترامب للسعودٌة لتؤكد هذا التوجه.لف وتطبٌع العالقات العربٌة معهاالتحا

هذا التصور األمرٌكً لمستقبل منطقة الشرق األوسط، ٌحتاج إلى إٌجاد حل للصراع العربً اإلسرائٌلً، ألن 
ً ئقتقف عاباتت القضٌة الفلسطٌنٌة  اإلدارة األمرٌكٌة زعماء كافة األطراف العربٌة  استقبلتأمام التطبٌع، لذلك  ا

المعنٌة بالصراع لمساعدتها فً تمرٌر رؤٌتها، فزٌارات ملك األردن والرئٌس المصري والرئٌس الفلسطٌنً للبٌت 
عرب والمسلمٌن خالل الرئٌس األمرٌكً بلقاء غالبٌة زعماء ال اهتماماألبٌض جاءت فً هذا السٌاق، كما أن 

زٌارته إلى المملكة العربٌة السعودٌة، وما سٌتبعها من زٌارة وصفت بالتارٌخٌة لألراضً الفلسطٌنٌة للقاء طرفً 
 ضع حداً للصراع العربً اإلسرائٌلً.ت من شأنها أناإلدارة األمرٌكٌة لعقد صفقة  جدٌةالصراع، ٌؤكد 

ة محاور، بدًء من البحث فً خلفٌة الرئٌس األمرٌكً الفكرٌة بناًء على هذه المعطٌات تناولت الدراسة عد
والسٌاسٌة، ومحددات السٌاسة الخارجٌة األمرٌكٌة تجاه الصراع العربً االسرائٌلً، مروراً بدوافع وأولوٌات 

ة ومواقف ترامب للتعاطً مع القضٌة الفلسطٌنٌة، وصوالً ألهم وأقرب السٌنارٌوهات التً ٌمكن أن تسلكها اإلدار
 األمرٌكٌة وحلفاؤها فً المنطقة إلنهاء الصراع العربً اإلسرائٌلً على المستوٌٌن القرٌب والمتوسط.

 ركزت الدراسة على ثالثة سيناريوهات جاءت على النحو التالي:
 سٌنارٌو الحل االقتصادي كبدٌل عن الحل السٌاسً -1
 سٌنارٌو الحل اإلقلٌمً أو "صفقة القرن" -2
 رار الواقع الراهنسٌنارٌو استم -3

ووفقاً لما توفر من معلومات وشواهد وأحداث سٌاسٌة خالل األسابٌع القلٌلة الماضٌة تم تحلٌلها فً متن الدراسة، 
السٌنارٌوهات  بٌن فإن سٌنارٌو الحل االقتصادي البدٌل عن الحل السٌاسً قد حاز على أكبر وزن نسبً من

 األخرى، وقد جرى ترتٌب السٌنارٌوهات فً الدراسة حسب وزنها النسبً.
 التوصيات

ً  والفصائل الفلسطٌنٌة السٌاسٌة القٌادة لدى -1  االنحٌاز لمواجهة تفعٌلها وبإمكانها الخٌارات من الكثٌر عموما
 الفلسطٌنً الشعب إلى للعودة لسطٌنٌةالف السلطة أمام مواتٌة الفرصة زالت فما إلسرائٌل، الواضح األمرٌكً

 .الوطنٌة المصالحة وتحقٌق
 من 2334 األمن مجلس قرار أن كما الدولتٌن، بحل المتعلقة الدولٌة بالقرارات التمسك السلطة قٌادة بإمكان -2

 .الفلسطٌنٌة القضٌة تصفٌة ٌستهدف أمرٌكً مخطط أي ٌعٌق أن شأنه
 تقدم أن ٌمكن جهود أي ٌبرر المختلفة، وفصائله الفلسطٌنً للشعب الفلسطٌنٌة السلطة قٌادة تجاهل استمرار إن – 3

 هذا على الغربٌة الصحافة فً قراءتها تمت حماس فوثٌقة عباس، محمود عن الشرعٌة نزع حول الفصائل علٌها
 . النحو

ً  مازال الشعبٌة المقاومة تصعٌد -4  فعالٌاتها فً فتح حركة اشراك عبر القدس، النتفاضة زخم سٌعطً ألنه ممكنا
 .محتواها من تفرٌغها خطوات من الفلسطٌنٌة السلطة وتوقف

 ٌضمن بما ذكً بشكل ترامب مرحلة مع والعمل جٌداً  المشهد قراءة الفلسطٌنً السٌاسً النظام لمكونات ٌمكن  -5
 وأحرار واإلسالمً والعربً الفلسطٌنً الحراك تفعٌل خالل من الراهن، للوضع اسرائٌل استثمار فرص إفشال
 عن تتراجع أن ٌمكن ستدفعه الذي الثمن حقٌقة األمرٌكٌة االدارة تدرك وعندما أمرٌكٌة، خطوات أي لفرملة العالم

 :ذلك وٌتطلب المحتملة، مخططاتها
 الشرق فً االمرٌكٌة المصالح على ترامب سٌاسة خطورة توضح مرتكزات على تقوم اعالمٌة استراتٌجٌة بناء  -

 .وإفرٌقٌا وآسٌا الالتٌنٌة وأمرٌكا االوسط
 والرسمٌة الشعبٌة الدبلوماسٌة خالل من الفاعلة ومؤسساته االمرٌكً الشعب مكونات مع التواصل ضرورة -

 .األمرٌكٌة اإلدارة على للضغط
ً  التفكٌر ٌمكن -  الواحدة الدولة بخٌار والتلوٌح الدولتٌن، حل تتجاوز سٌاسٌة خٌارات فً جدي وبشكل وطنٌا

ً  لتسوٌقها واعالمٌة سٌاسٌة خطة وبناء الدٌمقراطٌة، ً  اقلٌمٌا  .للحل كمدخل ودولٌا
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 ترامبإدارة مستقبل القضية الفمسطينية في عهد 
 تقديم

الكثير من مالمح مى وصول الجميوري دونالد ترامب إلى البيت األبيض، وظيور عد مرور نحو ثالثة أشير عب
ودة إلى الخمف من أجل تحميل سياستو الخارجية عربي اإلسرائيمي، فإن العال عسياستو الخارجية حيال الصرا 

المحتممة تجاه القضية الفمسطينية، ربما يكون أمرًا غير ُمجدي، ألن اندفاع اإلدارة األمريكية الجديدة غير 
ات عكس الكثير من التوقعمى عربي اإلسرائيمي، يأتي عال علصرا المسبوق نحو قضايا الشرق األوسط، وال سيما ا

التي تحدثت في األسابيع القميمة الماضية عن انكفاء السياسة الخارجية األمريكية وتركيز إدارة ترامب اىتماميا 
 مى حساب الخارج.عمى القضايا الداخمية ع

ياسية األمريكية، وما يحيط بو من مستشارين مى المؤسسة السعوال شك في أن الخمفية الفكرية لمرجل الدخيل 
مى مستوى الخارج، وىو ما عاماًل ميمًا في تحديد الكثير من سياساتو وتوجياتو المستقبمية عوُمقربين، ستشكل 

و عقود مضت ترسخت قناعقد ُينذر بتغيير الكثير من المفاىيم الثابتة حول السياسة الخارجية األمريكية، فمنذ 
، أن سياسة الرؤساء األمريكان ميما كانت انتماءاتيم الحزبية، ال تختمف تجاه القضية الفمسطينية ينعلدى المتاب

ن اختمفت من حيث الشكل، لكن يبدو أن إدارة ترامب ستذىب ب يدًا نحو تغيير ىذه عكثيرًا من حيث المضمون، وا 
 ات.عالقنا

، باراك أوباما ي يميز ترامب وفريقو الرئاسي عن سمفوإذا كانت األبعاد المصمحية والدينية والطابع االنتيازي الذ
ربي اإلسرائيمي، فإن البيئتين الدولية واإلقميمية عال عكفيمو بتحديد جزء ميم من سياسة ترامب الخارجية تجاه الصرا 

والظروف التي ُتحيط بالقضية الفمسطينية، والتحوالت اليامة في المنطقة التي تخدم إسرائيل بالدرجة األولى لم 
أن يستخدم المزيد  -كغيره من الرؤساء  –ليس مطموبًا منو  "ترامب"يكن يحمم بيا أي رئيس أمريكي سابق، فـ 

مميون  044دو المحاط بأكثر من عد تشكل ذلك العربي، ألن إسرائيل لم تعالم العغة الدبموماسية مع المن الم
 ربية.عادي إلى المتحالف مع األنظمة العيا، من الكيان المعربي، ألنيا نجحت في تغيير موقع
إلسرائيمي، فأىداف سياستو ربي اعال عًا بالصرا علذلك فال غرابو في إبداء الرئيس األمريكي اىتمامًا غير متوق 

وجو،  مى أكملعدادًا وتحفزًا لمقيام بدورىم عان ما تتكشف، ألن حمفاءه في المنطقة باتوا أكثر استعالخارجية سر 
ب الفمسطيني لم تأتي عمى مختمف المكونات السياسية لمشعموم قوى المنطقة ع كما أن الضغط الذي ُتمارسو

ول تسييل ميمة ترامب بيدف التخمص من قضية القرن كما وصفيا يحا عبمحض الصدفة، ويبدو أن الجمي
 أبريل الماضي. عبد الفتاح السيسي خالل زيارتو لمبيت األبيض مطمعالرئيس المصري 

 
 الخمفية الفكرية والسياسية لترامب -1

عمى وصول دونالد ترامب الى  خروج الحشود الضخمة في واليات أمريكية ومدن مختمفة من العالم احتجاجاً جاء 
الحكم، تأكيدًا عمى حالة الكراىية التي رسخيا الرجل خالل حممتو االنتخابية، خاصًة وأنو متقمب دينيًا، فقد أنتمى 
ألكثر من كنيسو إلى أن أصبح عضوًا في الكنيسة البروتستانتية اليولندية، فالرجل غير متسامح مع الديانات 

إلسالمي، وىذا ما أنعكس عمى أولى قراراتو تجاه المسممين خالل األيام األولى من األخرى وخصوصًا الدين ا
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، قبل يناير الماضي 92دولة إسالمية من دخول الواليات المتحدة األمريكية في  7توليو الحكم، حيث منع رعايا 
 نصري ضد المسممين.عرقل مشروعو العأن يتدخل القضاء األمريكي لي

ومنذ ، 7297ة تدلل عمى أنو شخص متقمب، فيو مسجل كجميوري في مانياتن عام شخصية ترامب السياسي
ذلك الوقت تغير انتمائو الحزبي خمس مرات، من حزب االستقالل الي الديمقراطي إلى "عدم االنتماء الحزبي" 

  عاد مرة أخرى إلى الحزب الجميوري.9479وفي أبريل 
م األكثر مياًل لمتدخالت العسكرية وقرارات شن الحرب، خصوصا الجدير بالذكر أن الحزب الجميوري ورؤساؤه ى

في العقود الثالثة األخيرة. إذ ُيرجع الُمحممون األمر إلى ىيمنة تيار المحافظين الُجدد عمى أفكار الحزب في 
اض مما يدفع اإلدارات الجميورية الحاكمة إلى السعي لفرض الييمنة األمريكية عن طريق استعر  ،الوقت الحالي

تيديداتو إليران ومحاوالتو الجارية اآلن  االنتخابيةطالق ترامب خالل حممتو إالقوة العسكرية، وربما ىذا ما ُيفسر 
، وقد جسدت زيارتو األخيرة لممنطقة معاني توجياتو السياسية من خالل ضخيم الخطر اإليراني عمى المنطقةلت

 إعادة بناء تحالف قوي ضد إيران وحمفاءىا.
وقد  ،خالف مع الناتو وكثير من الحمفاء التقميديين ألمريكاب قد بدأىاسياسة ترامب الخارجية فبتعمق يفيما و 

أن زمن الدعم االمريكي مى عبارات المستفزة ضد حمفاء الواليات المتحدة، حينما أكد عأستخدم الكثير من ال
تحظى بحماية كونيا  فاتورة الدعمتحمل ب ربية ودول الخميج الذي طالبياعفي إشارة إلى دول  ،المجاني قد ولى

 مريكا وباقي حمفائيا السابقين.أبتوترات بين  قد ينذرمما  ،مريكيةأ
قوية عالقات ب  عفالرئيس الجديد يتمت .حميف أمريكا القيمي بإسرائيل، عمى العكس من ذلك تبدو عالقات ترامب

ي يضم مجموعة من األثرياء والعنصريين ذال نعكس عمى تشكيمة فريقو الرئاسيابالموبي الصييوني، وىذا ما 
والعسكريين وأغمبيم بعيدون عن السياسية ومعادون لمعرب والمسممين، فوزير دفاعو الجديد "جيميس ماتس" 
الممقب بالكمب المسعور، كان قد قاد كتيبة "المارينز" خالل حرب الخميج األولى وقاد فرقة أخرى تابعة لممارينز 

، أما وزير خارجيتو "ريكس تمرسون"، فيو رجل ثري ويحظى بعالقات شخصية مع 9440خالل حرب العراق 
الرئيس الروسي "بوتن" لكنو بعيد عن عالم السياسة، لكن الرجل األول في البيت األبيض وكبير مستشاري 

 .الرئيس ىو الييودي "جاريد كوشنر" وىو زوج أبنة ترامب ويقال أنيا حولت ديانتيا إلى الييودية
لكن األىم من ذلك ىو السفير األمريكي لدى إسرائيل " ديفيد فريدمان " فيو ييودي أكثر تطرفًا من قيادات  

اليمين في إسرائيل، لكن عمى أي حال فإن السفير األمريكي في إسرائيل يصمح أن يكون سفيرًا إلسرائيل في 
 أمريكا.

في أرض فمسطين، وأغمب الظن أنو ال يفكر  حقال الييود طيعالتي تُ لذلك فإن ترامب يتحرك وفق قناعاتو 
بشكل سياسي؛ بمقدار ما ىو جاىز لمعمل وفق ما يراه الساسة اإلسرائيميون المطمئنون عمى مستقبميم األمني 

، فحالة االرتياح التي سادت أوساط اليمين االسرائيمي أثناء وصول ترامب لمبيت األبيض والسياسي مع ترامب
 أكدت ذلك.
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 دات السياسة الخارجية األمريكية تجاه الصراع العربي االسرائيميمحد -2
تنطمق السياسة الخارجية األمريكية في التعامل مع الشرق األوسط بشكل عام والصراع العربي اإلسرائيمي 

ىو إسرائيل،  والثانيىو النفط والمصالح األمريكية في المنطقة  األولن، يخصوصًا من خالل محددين رئيسي
 فكال المحددين عمى نفس المستوى بالنسبة ألي إدارة أمريكية.

ذين المحددين، ومدى تأثير ذلك عمى السياسة افحص عوامل الضغط عمى ى ىو في ىذا السياقاألمر الميم 
 . الخارجية األمريكية تجاه الصراع العربي االسرائيمي

 النفط والمصالح األمريكية: -أ
الم سياستيا الخارجية، وقد أكدت الخبرة عألمريكية في الشرق األوسط دورًا ميمًا في تحديد مب المصالح اعتم

مى سياستيا الخارجية عرضة لمتيديدات كمما انعكس ذلك عالتاريخية أنو كمما كانت المصالح األمريكية أكثر 
ًا لحجم التيديدات التي عتراج تجاه منطقة الشرق األوسط، ففي الوقت الذي وجدت فيو إدارة الديمقراطي أوباما

مى عنعكس ذلك ن االىتمام بالعالقات مع الصين، اتواجو مصالحيا في المنطقة، وحاجة بالده إلى مزيدًا م
مى تأجيج الحرب عتدخالت إدارتو التي تخمت عن سياستيا الخشنة واقتصرت سياستيا الخارجية في المنطقة 

 اشر.سكري مبعالطائفية دون أن يكون ليا تدخل 
ميو نتائج مثالية بالنسبة لإلدارة األمريكية الجديدة، بدأ الجميوري عسير ترتب عولما دخمت المنطقة في مخاض 

ترامب أكثر تحفزًا نحو قطف ثمار سياسة أوباما، فالبيئة اإلقميمية في الشرق األوسط تصب في مصمحة اإلدارة 
سرائيل وذلك لألسباب التالية:   األمريكية وا 

ربي أن يتصدى ألي تصورات عأي طرف  عربية لمسياسة األمريكية، فال يستطيع( ال توجد أي جبية رفض 7)
ربي اإلسرائيمي، لذلك سنالحظ أن إدارة ترامب قد اختارت الوقت المناسب لتدخميا في عال عأمريكية حول الصرا 

اني من عبو الكامل، أما مصر فيي تُ رضت لمتدمير شعراق مشغول في الحرب الطائفية، وسوريا تعالمنطقة، فال
اني ىي األخرى من حالة فوضى غير مسبوقة، عأزمات اقتصادية وعدم استقرار أمني في سيناء، كما أن ليبيا تُ 

 بينما ىاجس الخطر اإليراني يتيدد دول الخميج الُسنية.
المواجية مع إيران في اليمن  اني دول الخميج الغنية من أزمات اقتصادية بسبب استنزافيا ماليًا خاللع( تُ 9)

ودية إلى تطبيق سياسة عربية السعدولة مثل المممكة ال عار النفط دفعالكبير ألس عراق، كما أن التراجعوسوريا وال
مى النفط كمورد شبو وحيد، عتماد عن خطط مستقبمية طويمة األجل ُتغنييا مستقباًل عن االعتقشف والبحث 

 74مى عربية كانت قد حصمت عض التقارير االقتصادية الغربية أن المنطقة العًا لبربية تبخرت، ووفقعفاألموال ال
ل عان ما تبخرت بفعائدات النفط وغيرىا، لكنيا سر عشر الماضية من عترليون دوالر خالل السنوات الخمسة 

 ج بالمنطقة.عات التي تعالحروب والصرا 
في تحديد معالم وتوجيات السياسة األمريكية تجاه  اً رئيس اً ز النفط لم يعد مرتكو إلى االعتقاد أن ع( ثمة ما يد0) 

ن كان ميمًا، لكن أىميتو تراجعت خالل السنوات األخيرة، خصوصًا بعد  النفط الصخري  اكتشافاتالمنطقة وا 
 مومًا، وىذا ماعوالمنطقة عمى مصالحيا في الخميج قمق األخيرة  عوىذا ما قد يبرر تراجداخل الواليات المتحدة، 

مى نفسيا والبحث عن حميف جديد قد يكون إسرائيل، لكن استمرار التحالف عإلى االعتماد دول الخميج  عدف
، فالضربات التي متحدةالالواليات عمى تأمين مصالح األخيرة حرص ربية ُيبقي عض الدول العاألمريكي مع ب
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حتى أن الرئيس  خميجية،الموال األ مىع تمدعغالبًا ما تيوجييا الجيش األمريكي في سوريا وأفغانستان وغيرىا 
مى حد عالمزيد، ألن الواليات المتحدة أولى بأمواليا  عاألمريكي الجديد أشار إلى ذلك وطالب دول الخميج بدف

دول  ازبتز بإ أوباما، الذي أنيى حياتو السياسيةسياسة الرئيس األمريكي السابق  ميوعممت وىذا ما عوصفو، 
 .9472االتفاق النووي مع إيران  عتوقيبعد الخميج بقانون جاستا 

لذلك فإن القمق األمريكي عمى مصالح الواليات المتحدة في الشرق األوسط وتأثير ذلك عمى تعاطييا مع الصراع 
قد وصل إلى حده  في المنطقة تراجع بشكل كبير، وربما يكون تيديد مصالح أمريكايبدو أنو العربي اإلسرائيمي 
تبني الرؤية االسرائيمية  التي ال تجد أي غضاضة فيد يشكل عامل إضافي إلدارة ترامب، األدنى، وىو ما ق

، العربية الرباعيةبشكل كامل، ودون أخذ عالقاتيا مع العالم العربي في االعتبار، وىذا ما أكدتو خطوات  علمصرا 
قد لقاءات سرية مع نتنياىو، وصواًل إلى ع، مرورًا بالمبادرة العربيةمى عديالت جذرية عإدخال ت قبول بدًء من

 .التعاطي مع ما ىو مطروح بشأن القضية الفمسطينيةمى عزل قيادة السمطة سياسيًا إلرغاميا ع
ق من أجل خدمة الرؤية األمريكية لمستقبل المنطقة، فمؤتمر اأن الجميع قد دخل في مرحمة سبمن الواضح  (0)

ظى بمشاركة أغمب الزعماء العرب، وعمى غير العادة سيطرت القضية القمة العربية األخير كان مختمفًا وح
المصالحة ما ُتسمى  ربعال الفمسطينية عمى جدول أعمال المؤتمر، ولعل أخطر وأىم مخرجات القمة ىو عرض

ًا مرور  ،المصالحة المصرية السعوديةمن ، بدًء في ىذا الشأن عمميةال يمخطوات وقد بدأوا التاريخية مع إسرائيل، 
بحجة ء موسم الحج إلى البيت األبيض بدب انتياءً بالمقاء الثالثي العربي بين الممك عبد هللا والسيسي وعباس، 

ربية السيد أحمد أبو عة العام لمجامع، وذلك وفقًا لتصريحات األمين العالصرا قناع ترامب بالرؤية العربية لمستقبل إ
  الغيط.

 أما إسرائيل -ب
القيمي، وىذا ما  التحالف األمريكي اإلسرائيمي حد التحالف االستراتيجي ويصل إلى مستوىيتجاوز التحالف  

كانت تواجو توتر شديد في رغم أنيا  ،يؤكد عميو جميع رؤساء الواليات المتحدة، حتى إدارة الديمقراطي أوباما
إلسرائيل، سواًء عمى المستوى  إال أنيا كانت من أكثر اإلدارات األمريكية دعماً  ،عالقاتيا مع حكومة نتنياىو

 السياسي أو االقتصادي أو العسكري، وىذا ما أكدتو خطابات كيري وأوباما األخيرة.
وقد حرص ترامب كسابقيو من رؤساء الواليات المتحدة عمى تأكيد دعمو إلسرائيل، فكان وصولو إلى البيت 

 .لميمين اإلسرائيمي انتصاراً األبيض 
 مى كرسي الرئاسة، وذلك حينما تدخلعو عانحياز اإلدارات األمريكية إلسرائيل قبل تربمى عوقد أكد ترامب  

وأغمب الظن أنو يريد  الخاص بوقف االستيطان االسرائيمي، 9000القرار األممي رقم  طيلعمن أجل تشخصيًا 
ير الذي ينفي عالقة إفشال قرار اليونسكو األخ إلى اآلن إدارتوتسعى  لذلك مى حسب رؤيتو.ع عإيجاد حل لمصرا 

ن أن نقل السفارة األمريكية من تل ع، فضاًل االحتالل اإلسرائيمي والييود باألماكن المقدسة في مدينة القدس
 اية االنتخابية لإلدارة األمريكية الجديدة.عأبيب الى القدس كان واحدًا من أىم ممفات الد

ثالي لممصالح األمريكية، فاألمر ال يختمف كثيرًا بالنسبة م عوبينما توفر البيئة اإلقميمية في الشرق األوسط واق
ربي عال عتبني اإلدارة األمريكية لمرؤية اإلسرائيمية تجاه الصرا   عإلسرائيل كمحدد ثاني، لذلك يمكن إرجا

 اإلسرائيمي إلى األسباب التالية:
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ف ألغمب األنظمة الحاكمة في الحمي عربية إلى موقعدو الذي اغتصب أراضي عال ع( انتقمت إسرائيل من موق7)
ربية التي ترى في الوجود عدو األول لمكثير من الدول العد إسرائيل تشكل العمى األقل لم تعربية، و عالمنطقة ال

اإليراني في المنطقة خطرًا ييدد وجودىا، وىو ما استغمتو إسرائيل وكذلك اإلدارة األمريكية الجديدة التي بدأت في 
 ربي مع إسرائيل. عاإليراني لثبيت التحالف التضخيم الخطر 

ربي، فإلى جانب تأكيد تحالفاتيا مع عال ع( تكاد تكون إسرائيل ىي الرابح األكبر وشبو الوحيد من ثورات الربي9)
من، فإن حدود إسرائيل باتت األكثر أمنًا في عمن السر إلى ال عربية وتحفز األخيرة إلخراج التطبيعاألنظمة ال
 ألوسط.الشرق ا

باس عمى عربية في الضغط عربي، وربما تأتي محاوالت الدول العالم العفي ال عارض التطبيع( ال يوجد من ي0)
ربي أو إسالمي قادر عيا الوشيك مع إسرائيل، فضاًل عن غياب أي تحالف عالستخدامو كمحمل لتمرير تطبي

 م لممقاومة.عربي الدا عام العمى كسب وتأييد الرأي الع
م أمريكي، فكل ىذه عغياب غالبية الميددات التي تواجو إسرائيل، إال أنيا ما تزال تحظى بأكبر د ( رغم0)

ًا لإلدارة األمريكية الجديدة لتنفيذ أجندتيا المستمدة من رؤية حكومة نتنياىو عاألسباب وغيرىا ربما تشكل داف
راقيل التي تحول دون عمن ال عب أي نو ربي اإلسرائيمي، خاصًة في ظل غياعال ع"الحل اإلقميمي" تجاه الصرا 

 ذلك.
 دوافع ترامب في التعاطي مع القضية الفمسطينية -3
دلمت الشعارات التي طرحيا ترامب أثناء حممتو االنتخابية، وما تبعيا من مراسيم وقرارات رئاسية خالل أيامو  -أ

األولى في البيت األبيض، عمى أنو سيمجأ إلى سياسة االندفاع إلى الداخل األميركي عمى حساب السياسة 
الحرب الداخمية التي واجييا الرئيس الجديد نحو القضية الفمسطينية أكد العكس، ف اندفاعةالخارجية، غير أن 

بتوافق  ىالسياسة الخارجية التي تحظب المفاجئ اىتمامووالتي أسقطت مشاريعو الداخمية، ربما كانت سببًا في 
 سياسي بين الحزبين الكبيرين "الجميوري والديمقراطي".

يفة "يديعوت أحرونوت" حين أرجع وعمى عكس ما أشار إليو الكاتب اإلسرائيمي "سيفر بموتسكر" في صح -ب 
تصريحات ترامب حول االستيطان اإلسرائيمي ونقل السفارة األمريكية من تل أبيب لمقدس ألسباب انتخابية، فيذا 
االستنتاج يبدو غير دقيق، ألن فشل ترامب في مراسيمو الرئاسية الداخمية حول اليجرة والضمان الصحي، ربما 

اىتمامًا بالسياسية الخارجية، وىذا ما ظير عمى تصريحاتو خالل  لو، ما جعمو أكثر شكل تحديًا بالنسبة يكون قد
األسابيع القميمة الماضية، كما أنو أستقبل ثالثة من الرؤساء العرب، بعد استقبالو لرئيس الحكومة اإلسرائيمية، ما 

ذلك من خالل السياسة  يشير إلى أن ترامب الذي خسر الرىان في سياستو الداخمية بات يرمي إلى تعويض
التي يمكن من خالليا تحقيق نجاح،  الخارجية، معتقدًا أن الممف الفمسطيني اإلسرائيمي ىو الحمقة األضعف،

 فرضيا عمى الفمسطينيين لتحقق نجاحًا تعويضيًا محتماًل. سيتمإمكانية عقد صفقة مى عول عويبدو أنو ي
إدراك اإلدارة األمريكية ألىمية وجود السمطة الفمسطينية  عباس في سياقمرئيس دعوة ترامب ل وقد جاءت  -ج

ى التي تمثل مصمحة لكافة األطراف، فالدعوة األمريكية جاءت بعد الضغوط اإلقميمية والدولية التي ُمورست عم
الفمسطينية الى البحث عن القيادة السياسية وكادت أن تعزلو سياسيًا،  وىو ما دفع رئيس السمطة الفمسطينية 

السياسية. في ىذه األثناء ظير دور رجل األعمال الفمسطيني "عدنان مجمي" وصديقو رجل  اخرج ألزمتيم
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ونقل ليا  "جويش انسايدر"حسب صحيفة الذي ُيقال أنو تواصل مع اإلدارة األمريكية  "الودر "األمريكي األعمال 
محمود عباس بات مستعدًا لتقديم مزيدًا من التنازالت إلحالل السالم، ولعل خير عمى  الرئيس رسالة مفادىا أن

بنقاط أو إمالءات مبعوث عممية السالم التسعة "غرينبالت" الذي زار رام هللا  رفذلك، تنفيذ الرئيس عباس لما عُ 
 ،في غزة ستمزمات الطبيةوالم قطع الكيرباء والمياهء من رواتب موظفين غزة و مارس الماضي، فخصم جز  2في 

 جاءت ضمن البنود التسعة التي نشرتيا الصحافة العبرية قبل أسابيع قميمة من اآلن.   
تحقيق إنجاز في الممف الفمسطيني اإلسرائيمي، وأغمب الظن أنيا ب ميتمةمن الواضح أن اإلدارة األمريكية  -د

امل، خاصًة وأن استمرار االستيطان عمى عدم وصول الوضع إلى مرحمة االنييار الش ةستكون حريص
 أو انييار السمطة الفمسطينية، المنطقة انفجارلقيام الدولة الفمسطينية قد يؤدي إلى  فرصةاالسرائيمي وغياب أي 

سرائيل، األمريكية في مصالح الالتي تشيدىا  االستقراروىو ما قد ينسف حالة  دت األخيرة عوقد ساالمنطقة وا 
في تسويق رؤيتيا لمستقبل الصراع  "الحل اإلقميمي"، ويبدو أنيا أقنعت اإلدارة األمريكية  احيانج دعمى ذلك بع

نيا عأو حمول اقتصادية يجري الحديث  مستعدة لقبول ىذا الحل قد تكونالجديدة بيا، خاصًة وأن دول المنطقة 
قبل  عباس الرئيس مىعربية عال يةعالذي مارستو دول الربا السياسي زلعال، وىذا ما ُيفسر الم األمريكيعفي اال

 . مكالمة ترامب الشييرة
 عالصراأولويات ترامب تجاه  -4

تحديد أولويات إدارة ترامب من الصراع العربي اإلسرائيمي ليس باألمر السيل، ألنو وفقًا لما أشرنا إليو سمفًا أن 
تعاطي االدارات األمريكية مع الصراع ال يختمف كثيرًا من حيث المضمون، لكن التحوالت التي فرضت نفسيا 

امب لمعب دور أكبر تجاىو، خاصًة وأن سمفو أوباما لم عمى البيئة اإلقميمية في الشرق األوسط قد تحفز إدارة تر 
تبنى مسألة ييودية الدولة، كما أن كافة اإلدارات األمريكية السابقة رغم انحيازىا الواضح إلسرائيل، إال أنيا ي

كانت حريصة عمى عدم إثارة مسألة نقل السفارة األمريكية من تل أبيب إلى القدس، في المقابل يحاول ترامب أن 
يستغل الظروف المناسبة لمساعدة إسرائيل عمى تحقيق المزيد من اإلنجازات التاريخية خالل فترة حكمو لإلدارة 

 األمريكية.
وبناًء عمى تصريحات اإلدارة األمريكية ومواقفيا المعمنة من الصراع، يبدو أنيا لم تعد تخشى عمى نزاىتيا ودورىا 

ائيمي. لذلك يمكن القول أن إدارة ترامب قد حددت مجموعة من كوسيط تاريخي وحصري لمصراع العربي اإلسر 
 األولويات أىميا:

وفقًا لما جاء في رسالة نائب الرئيس "مايك بينس"، فإن اإلدارة األمريكية ال تخفي تطمعاتيا لنقل السفارة  -أ
كيميان كونواي" التي األمريكية إلى لقدس العاصمة الموحدة لمدولة الييودية، وىو ما ألمحت إليو مستشارتة "

أكدت عمى أن نقل السفارة األمريكية من تل أبيب الى القدس سيكون عمى رأس سمم أولويات اإلدارة الجديدة، 
التي ترأست حممتو االنتخابية، أن المسألة ذات أولوية مرتفعة بالنسبة لمرئيس األمريكي، وقد  "كونواي"وقالت 

 أكثر من مناسبة. أشارت تصريحات ترامب إلى ىذا األمر في
لكن ربما يكون تأجيل اإلدارة األمريكية ليذه الخطوة مؤقتًا، وذلك في سياق إعطاء الجانبين الفمسطيني والعربي  

وقت كاف لتقديم مزيدًا من التنازالت لمصمحة إسرائيل، خاصًة وأن الحديث األمريكي توقف عن نقل السفارة منذ 



8 
 

، والمؤشرات التي ظيرت حول نية ترامب ئيس الفمسطيني محمود عباسال الر توجيو األخيرة دعوتيا الستقب
 اإلعالن عن جولة جديدة من المفاوضات بين الطرفين.

 د ما يكون عن التفكيرعمو أبعفعقمية التاجر تج، وفق طابعيا االنتيازي المصمحيتتحرك إدارة ترامب   -ب
اإلسرائيميون المطمئنون عمى مستقبميم األمني جاىز لمعمل وفق ما يراه الساسة ىو  ، لذلكبشكل سياسي

ربط قضايا الشرق األوسط والتعامل  ربي تبدو خاسره، ألنو يحاولعالم العميو من قبل الع، فالمراىنة والسياسي
 تمرير أي تسويو بشأن الصراع العربي اإلسرائيمي.ميو سيسيل ع ، ممامعيا كرزمة واحده

عربية مع إسرائيل من طابعو السري إلى العمن واحدًا من أولويات إدارة قد يكون نقل تطبيع العالقات ال -ج 
ن كان ىذا األمر مصمحة إسرائيمية ترامب التي تحاول خمق تحالف عسكري في المنطقة يضم إسرائيل،  حتى وا 

ن خانة مى المصالح األمريكية في المنطقة، ألن انتقال إسرائيل معكس عبالدرجة األولى، إال أن ذلك يمكن أن ين
 مى مصالح الواليات المتحدة.ع عود بالنفعدو إلى الحميف يزيد من استقرار المنطقة ويعال
وأغمب الظن أن ما يعيق تطبيع العالقات ويعطل مصالح الكثير من الدول العربية مع إسرائيل ىي القضية  

سرائيمي غمى األرجح ستكون ليذا الفمسطينية، فاىتمام اإلدارة األمريكية بإيجاد حمول وىمية لمصراع العربي اإل
سيتركز عمى تطبيع عالقات إسرائيل مع العالم في األيام القادمة السبب، لذلك فإن حديثيا عن المؤتمر الدولي 

 العربي بغض النظر عن ما ستؤول إليو مساعييا مع طرفي الصراع.  
ريكية التي طمبت من الرئيس الفمسطيني الحرب عمى اإلرىاب ال يقل من حيث األىمية بالنسبة لإلدارة األم -د 

غير مباشر بحجة وصوليا بشكل مباشر أو قبل زيارتو ليا بوقف رواتب أسر الشيداء والجرحى واألسرى، 
لممقاومة الفمسطينية في غزة، كما أن تيديد إدارة ترامب وتضخيمو لمخطر اإليراني والتيديد بإلغاء معاىدة 

استغاللو لموضع اإلقميمي لتمكين إسرائيل، تحت مسميات الحرب عمى اإلرىاب البرنامج النووي، يأتي في سياق 
 الذي ُتمارسو إيران والحركات الجيادية وقوى المقاومة الفمسطينية بحسب الرؤية األمريكية. 

 موقف ترامب من القضية الفمسطينية  -5
مصادر فمسطينية  باس، إال أنعرغم استقبال البيت األبيض المميز وغير المتوقع لمرئيس الفمسطيني محمود  -أ

حباط أصاب الوفد الفمسطيني الذي زار البيت األبيضتحدثت محمية  لترتيب لقاء عباس ترامب،  عن خيبة أمل وا 
تيا لحل الصراع، فجمسة التحضير التي وقد أكدت تمك المصادر عمى أن إدارة األخير لم تطرح موقفيا أو رؤي

تسبق المقاء كانت من جانب واحد، أو بمعنى أخر كانت عبارة عن تساؤالت وجيتيا إدارة ترامب لموفد الفمسطيني 
  فقط.

حالة االحباط التي أصابت الوفد الفمسطيني أكدتيا تصريحات حنان عشراوي في وقت سابق، حين تحدثت لمحياة 
، لكن األىم من ذلك ر إبريل الماضي عن غياب أي رؤية أمريكية لمستقبل عممية السالمالمندنية منتصف شي

كان قد وعد  مى أن الرئيس األمريكيعمايو الماضي، مؤكدًا  5ىو تقرير نشرتو صحيفة الحياة المندنية في 
وليس العكس، عباس ل ترامب الرئيس من يناتطمالتأن تأتي تمك ىنا المستغرب و عباس بتوفير مظمة عربية، 

ذىب و فاألساس أن الرئيس الفمسطيني حينما يذىب لزيارة واشنطن يكون مدعومًا بموقف عربي يسانده، لكن
 !!وىو ما حصل بالفعل لواشنطن عاري الظير وبات األن بحاجة الى مساندة عربية يوفرىا لو ترامب
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ومساعديو المذين يفضمون طريق  يالرئيس األمريكالتخوف الفمسطيني من موقف ترامب تؤكده تصريحات  -ب
قد إلدارة األمريكية وأن ا خصوصاً بين الفمسطينيين واإلسرائيميين كبديل عن الحل السياسي،  االقتصاديالسالم 

ت من عحتى أنيا رفزيادة معوناتيا المالية المقدمة لمسمطة الفمسطينية،  باس وبدأت تممح إلىعاستبقت زيارة 
امل عقمية ترامب االقتصادية التي تتع% وىذا ما ينسجم تمامًا مع 0لفمسطينية بقيمة داتيا لألراضي اعقيمة مسا

، إضافة إلى ما تسرب سرائيلإبشكل كبير مع رؤية اليمين في كما ينسجم ذلك و ، بمنطق التاجر "الربح والخسارة"
تعتمد عمى سياسة األمن  من معمومات حول الرؤية األمريكية لدعم المشاريع االقتصادية في مناطق الضفة والتي

 .مقابل االنتعاش االقتصادي
تصريحاتو حول االستيطان واىتمامو بنقل  اأكدتيمالمح موقف ترامب الحقيقي من القضية الفمسطينية  -ج

السفارة من تل أبيب إلى القدس، وكان ذلك نتيجة طبيعية لعالقاتو باليمين اإلسرائيمي الذي تمكن من العيش في 
فريق ترامب، قائمة "إن المستوطنين اإلسرائيميين  ةمسؤولة بارزة في إدار  ألمحت إليو ما، وىو البيت األبيض

يقطنون في البيت األبيض في الوقت الحالي"، كما عمقت "حنان عشراوي" عمى ىذا األمر بالقول "اعتدنا القول 
طرف الذي يبغض الفمسطينيين إن ىناك مستوطنين في االئتالف الحكومي اإلسرائيمي ُولدوا في اليمين المت

في المواقف  والعرب والمسممين، لكننا نقول اليوم إن ىناك مستوطنين داخل البيت األبيض"، وقد  ظير ذلك جمياً 
 أن بناء المستوطنات ال يشكل عائق أمام السالم. ،إلدارة ترامب التي أكدت مؤخرًا عمى ياألول

ة ال تدعم إحياء العممية السياسية وحل الدولتين وانياء الصراع من الواليات المتحد القادمةكل المؤشرات  -د
تكون أكثر ربما الفمسطيني االسرائيمي، ورغم تعطل العممية السياسية وحل الدولتين منذ زمن، إال أن الصورة 

ل دولة وضوحًا في عيد ترامب الذي أكد في خطابو أمام الموبي الييودي في الواليات المتحدة )إيباك( بأن إسرائي
 .ييودية، فالصبغة الدينية باتت أكثر وضوحًا من ذي قبل

سفيرة جديدة لدى األمم  ،الشعب الفمسطيني نصرية ضدعال "نيكي ىايمي" المعروفة بمواقفيا يينعتبر تعي -ه
المتحدة، مؤشر أخر عمى سياسة ترامب الداعمة إلسرائيل والرافضة بأن تتحول األمم المتحدة لمنبر يياجم 

تقويض دور األمم ل ي إدارة ترامبعوىو ما ُينذر بسويضغط عمى إسرائيل ويعزز من حضور الفمسطينيين، 
 استخدام حق النقض الفيتو ضد أي قرار ال تقبمو إسرائيل. المتحدة في حل الصراع الفمسطيني اإلسرائيمي عبر

فكيف ستكون ، عبشأن الحل السياسي لمصرا  ى لتمرير رؤيتوعوتسإذا كانت مواقف ترامب تبدو متطرفة  -و
بالنسبة لممقاومة الفمسطينية!؟ وىو سؤال أجابت عميو تصريحات ترامب التي أكد خالليا عمى أنو "سيضمن 

أي   ى المساعدة العسكرية القصوى ولن يقف أي عائق أمام موافقة الكونغرس عمى تقديمحصول إسرائيل عم
مساعدات إضافية"، فترامب كسابقيو من الرؤساء األمريكان سيحاول الحفاظ عمى ميزان التفوق العسكري لصالح 

 إسرائيل في المنطقة، ويمنحيا  قوة في مواجية فصائل المقاومة وغيرىا من قوى المنطقة.
في األول من في السياق عينو ذىب ترامب إلى أبعد من ذلك  معمقًا عمى مباركة حركة حماس لعممية تل أبيب 

شن ىجومًا الذعًا عمى الحركة واعتبر إشادتيا بالعممية بأنيا "خسة" قائاًل "الشعب األميركي  حيث،  9472يناير 
. أمن إسرائيل ذو أىمية عظمى لي "اإلرىاب"م من الذي عانى لفترة أطول من الالز  "إسرائيل"يساند بقوة شعب 

ولمشعب األميركي"، وقد ترجمت إدارة ترامب موقفيا ضد المقاومة بشكل عممي ووضعت أحد قيادات حماس 
 عمى قائمة اإلرىاب في منتصف إبريل الماضي.
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 أهم السيناريوهات المحتممة  -6
يد الرئيس األمريكي ترامب سيكون أمام مجموعة من عمن كل المنطمقات السابقة يبدو أن مستقبل القضية في 

السيناريوىات المتقاربة من حيث الوزن النسبي، فاألشير القميمة المقبمة ستشيد الكثير من التحوالت التي ستؤثر 
مى الجانب الفمسطيني النتزاع المزيد عاألطراف ُتمقي بثقميا لمضغط  عمى مستقبل القضية الفمسطينية، ألن جميع

 ربي اإلسرائيمي. في ىذا السياق يمكن الحديث عن ثالثة سيناريوىات:  عال عحدًا لمصرا  عالتنازالت بيدف وضمن 
 سيناريو الحل االقتصادي كبديل عن الحل السياسي -أ

وفقًا لما ورد من تصريحات حول الرؤية األمريكية لمقضية الفمسطينية، فإن الحل االقتصادي سيحظى بوزن 
َة وأنو يمكن لإلدارة صيتفق ذلك مع التصريحات الصادرة عن وزراء حكومة االحتالل، خا، حيث ميمنسبي 

كل الحمول المؤقتة التي ُطرحت في ف مى إسرائيل،عالذي ال يشكل أي ضغط األمريكية المجوء ليذا الحل المؤقت 
 .تياالسابق كانت في خدم

 ما يدعم هذا السيناريو
 عمى السمطة الفمسطينية التي تشكل مصمحة لكافة األطراف وأىميا إسرائيل.من شأن ىذا السيناريو أن ُيبقي  -
قد ال يشكل الحل االقتصادي الكثير من اإلحراج لمسمطة الفمسطينية ألنيا ستحاول الخروج بمظير غير  -

 المتنازل عن الثوابت والحقوق الفمسطينية.
خول في عممية جديدة من المفاوضات دون شروط، قيادة السمطة الفمسطينية ذىبت لمقاء ترامب، وقبمت بالد -

 ألنيا في مأزق كبير يتعمق ببقاء قيادتيا التي يمكن أن تقبل بأقل الخسائر وفق رؤيتيا.
وتحسين ظروف الفمسطينيين المعيشية ألنيا غير  االقتصاديتنادي القيادة السياسية اإلسرائيمية بالحل   -

 القدس لن يتوقف في ىكذا حمول. ىاوتيويد االستيطانين توسعيا مستعدة لتقديم أي تنازل سياسي، كما أ
وفقًا لتصريحات دبموماسي أمريكي أن الكونجرس سيزيد من قيمة المساعدات األمريكية المقدمة لمسمطة  -

فيم ذلك األمر في سياق تشجيع السمطة الفمسطينية الفمسطينية كاستثناء وحيد في منطقة الشرق األوسط، وقد يُ 
 القبول بالحل االقتصادي.غمى 

مايو الماضي كانت قد أكدت عمى تسمم مسؤولون خميجيون  75تسريبات صحيفة وول ستريت األمريكية في  -
لخطة أمريكية قبل قدوم ترامب إلى المنطقة، تقوم عمى تطبيع العالقات اإلسرائيمية العربية، وسماح دول الخميج 

وفتح مطاراتيا وعقد صفقات تجارية واستقبال الفرق الرياضية لدخول شخصيات إسرائيمية إلى أراضييا، 
 .اضي الفمسطينية وخصوصًا قطاع غزةاالسرائيمية، مقابل تحسين الوضع االقتصادي في األر 

 
 معوقات هذا السيناريو

ستبقى تشكل  ،حمول واضحو  الصراع وعدم وضع استمراريةعمى التطبيع، ألن  االقتصاديقد ال يساعد الحل  -
 طبيع المعمن مع اسرائيل.تحراج لألنظمة العربية التي تسعى لمإ
من قيادة السمطة الفمسطينية لقطاع غزة وفق الشروط األمريكية ال تعزز  االقتصادية الموجية منالعقوبات  -

 ، ألن أساس ىذا الحل ىو توفير مزيدًا من األمن إلسرائيل.االقتصاديسيناريو الحل 
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 يمي أو "صفقة القرن"سيناريو الحل اإلقم -ب
حاولت حكومة نتنياىو خالل األشير القميمة الماضية الترويج لفكرة الحل اإلقميمي التي تقوم عمى توسيع قطاع 
قامة دولة بديمة عن الدولة الفمسطينية، مع إقامة مناطق حكم ذاتي لممدن واألحياء الفمسطينية في الضفة  غزة وا 

مستوطنات في الضفة الغربية مقابل نقل السكان العرب من فمسطين الداخل الغربية، مع إمكانية تفكيك بعض ال
إلى أراضي الضفة الغربية، وقد ُأجريت مشاورات إسرائيمية عربية في ىذا الشأن كان أىميا، قمة العقبة السرية 

ارجية األمريكي التي جمعت الثالثي، نتنياىو والسيسي والممك عبد هللا، باإلضافة الى وزير الخ 9472في فبراير 
 السابق جون كيري.

مت ظير البعير في صلقد كان تغيب الرئيس الفمسطيني محمود عباس عن تمك القمة بمثابة القشة التي ق
عالقاتو المتوترة مع الجانب المصري، فمنذ ذلك الحين دخل الرئيس الفمسطيني في عزلة سياسية وضائقة مالية 

باإلضافة إلى الضغوط الخارجية التي مارستيا القوى األوروبية التي بدأت في فرضتيا دول الرباعية العربية 
 تقميص مساعداتيا المالية لخزينة السمطة الفمسطينية.

من جانبو طرح رئيس الحكومة اإلسرائيمية نتنياىو ما ُيعرف بالحل اإلقميمي خالل لقاءه األول بالرئيس األمريكي 
الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي أثناء زيارتو لواشنطن مطمع إبريل ترامب، أو صفقة القرن كما وصفيا 

الماضي، ويبدو أن ىذا التصور قد القى استحسان أمريكي، خاصًة وأن تصريحات ترامب حول حل الدولتين قد 
ناريو أثارت جداًل واسعًا في فبراير الماضي. لذلك فإن الوزن النسبي لسيناريو ال يقل من حيث األىمية عن السي

 األول.
 ما يدعم هذا السيناريو

يمكن فيم العقوبات االقتصادية األخيرة التي وجيتيا قيادة السمطة الفمسطينية لقطاع غزة وما سبقيا من  -
عقوبات مشابية في سياق دفع القطاع إلى االنفصال عن الضفة الغربية، كما أن تمك العقوبات جاءت بناًء عمى 

سر   ائيمية.ضغوط أمريكية وغربية وا 
يتفق ىذا السيناريو مع ييودية الدولة التي أكدت عمييا إدارة ترامب، فمعنى ييودية الدولة ىو تخمص إسرائيل  -

من عرب الداخل ونقميم إلى أراضي عربية في الضفة الغربية، كما أن أنو ينسجم مع رؤية ترامب حول نقل 
ن فمسطيني في غزة أو الضفة الغربية وفقًا لمحل السفارة األمريكية في القدس، ألن األخيرة خارج أي كيا

 اإلقميمي.
ى لطرح حل حسب طريقتو عسيسينسجم ىذا السيناريو مع رؤية ترامب بشأن حل الدولتين، فالرئيس األمريكي  -

 .التي تعتمد عمى حق الفمسطينيين في تقرير المصيرالخاصة 
قرن وترحيب دول الرباعية العربية بالتحالف العسكري تأكيد الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي عمى صفقة ال -

قد يعجل من فتح آفاق العالقات اإلسرائيمية مع العالم العربي، خصوصًا وأن ىذا التصور كان واحدًا من أىم 
 األسباب التي أدت إلى عزلة عباس إقميمًا.

 معوقات هذا السيناريو
ر قادر عمى تمرير مثل ىكذا حل عمى الساحة عدم قدرة عباس عمى تقديم تنازالت ألنو سيكون غي -

في المشيد الفمسطيني بدًء من التوتر األمني في الضفة  لالنفجارالفمسطينية، ولعل األحداث الجارية والقابمة 
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الغربية وما يصحبو من إضراب األسرى، ومواجية عسكرية محتممة مع قطاع غزة، جميعيا تشكل ضغوط عمى 
 محمود عباس.

ة الرؤية العربية حول ىذا السيناريو إال أنيا ما تزال تُبدي تمسكيا بالمبادرة العربية ، وىذا ما يستند رغم ضبابي -
عباس أن لدية ظيير إقميمي من  الرئيس عباس لتعطيل أو رفض الحل اإلقميمي، بمعنى آخر يعتقدالرئيس عميو 

 شأنو أن يعطل تمك لمرؤية الصييونية. 
 الواقع الراهنسيناريو استمرار  -ج

ستذىب اإلدارة األمريكية إلى استغالل حالة الضعف التي تبدو عمييا قيادة السمطة الفمسطينية، وتتجو إلى 
دون أن يكون ليا رؤية واضحو كطرف وسيط، ويعتمد ىذا  تقرير المصيراستئناف المفاوضات عمى قاعدة حل 

السيناريو عمى تصريحات ترامب الذي أكد خالليا عمى إمكانية دفع الطرفين إلى بدء المفاوضات المباشرة دون 
شروط  لموصول إلى حمول ممكنو، وىذا السيناريو يستند أيضًا عمى بدء المفاوضات وفقًا لما فرضتو إسرائيل 

ام دولة فمسطينية، ما ديد عمى األرض في الضفة الغربية والقدس، ويعني ذلك غياب أي فرصة لقيمن واقع ج
 ال األوضاع من جديد في الضفة الغربية.عُينذر باشت

 ما يدعم هذا السيناريو
محمود عباس، الرئيس استغالل اإلدارة األمريكية لحالة الضعف العربي وكذلك الضعف الذي يبدو عميو  -

 ا وعود بعقد مؤتمر دولي دون الحديث عن أفق لمحل.وتقديمي
حرص إدارة ترامب عمى وضع شروط مسبقة قبل استقباليا لمحمود عباس، وتمك الشروط من شأنيا أن توفر  -

 مزيدًا من األمن إلسرائيل التي تسعى لتدجين الضفة الغربية.
عربية، يدفع األخير إلى تجاىل حل الدولتين عدم قدرة النظام العربي عمى إقناع إدارة ترامب بالمبادرة ال -

والذىاب إلى المؤتمر الدولي لتطبيع العالقات العربية اإلسرائيمية دون االلتفات لما ستؤول إليو المفاوضات 
 المباشرة.

 ما ينفي هذا السيناريو 
صة التي يوفرىا إقميم أن إدارة ترامب معنية بتمرير مخططاتيا في المنطقة وستحاول جاىدًا إلى استغالل الفر  -

 الشرق األوسط ليا وإلسرائيل.
بقاء الوضع الراىن وعدم الوصول الى أي حمول سيجعل بقاء قيادة السمطة الفمسطينية عمى المحك، ألن  -

عباس السياسية ال تؤىميا إلشعال األوضاع في الضفة الغربية، وفي نفس الوقت لدى اإلدارة  الرئيس تركيبة نظام
محمود عباس، وىذا يشكل واحدًا من أىم األسباب التي الرئيس األطراف العربية بديل جاىز عن األمريكية و 

 دفعتو لقبول الشروط األمريكية قبل اليرولة لواشنطن لمقاء ترامب.
 

 التوصيات
االنحياز لدى القيادة السياسية الفمسطينية والفصائل عمومًا الكثير من الخيارات وبإمكانيا تفعيميا لمواجية  -7

األمريكي الواضح إلسرائيل، فما زالت الفرصة مواتية أمام السمطة الفمسطينية لمعودة إلى الشعب الفمسطيني 
 وتحقيق المصالحة الوطنية.
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من  9000بإمكان قيادة السمطة التمسك بالقرارات الدولية المتعمقة بحل الدولتين، كما أن قرار مجمس األمن  -9
 أمريكي يستيدف تصفية القضية الفمسطينية.شأنو أن يعيق أي مخطط 

إن استمرار تجاىل قيادة السمطة الفمسطينية لمشعب الفمسطيني وفصائمو المختمفة، يبرر أي جيود يمكن أن  – 0
تقدم عمييا الفصائل حول نزع الشرعية عن محمود عباس، فوثيقة حماس تمت قراءتيا في الصحافة الغربية عمى 

 ىذا النحو. 
المقاومة الشعبية مازال ممكنًا ألنو سيعطي زخم النتفاضة القدس، عبر اشراك حركة فتح في  تصعيد -0

 فعالياتيا وتوقف السمطة الفمسطينية من خطوات تفريغيا من محتواىا.
يمكن لمكونات النظام السياسي الفمسطيني قراءة المشيد جيدًا والعمل مع مرحمة ترامب بشكل ذكي بما   -5

ص استثمار اسرائيل لموضع الراىن، من خالل تفعيل الحراك الفمسطيني والعربي واإلسالمي يضمن إفشال فر 
وأحرار العالم لفرممة أي خطوات أمريكية، وعندما تدرك االدارة األمريكية حقيقة الثمن الذي ستدفعو يمكن أن 

 تتراجع عن مخططاتيا المحتممة، ويتطمب ذلك:
مى مرتكزات توضح خطورة سياسة ترامب عمى المصالح االمريكية في الشرق بناء استراتيجية اعالمية تقوم ع  -

فريقيا.  االوسط وأمريكا الالتينية وآسيا وا 
ضرورة التواصل مع مكونات الشعب االمريكي ومؤسساتو الفاعمة من خالل الدبموماسية الشعبية والرسمية  -

 لمضغط عمى اإلدارة األمريكية.
ل جدي في خيارات سياسية تتجاوز حل الدولتين، والتمويح بخيار الدولة الواحدة يمكن التفكير وطنيًا وبشك -

 الديمقراطية، وبناء خطة سياسية واعالمية لتسويقيا اقميميًا ودوليًا كمدخل لمحل.
 
 

العالقات الدولية  سمجم  
فمسطين                                                                            

 
 
 
 


