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 || التحوالت يف السياسة األمريكية وانعكاساتها على القضية الفلسطينية: خمرجات ندوة ||
  

 ملخص تنفيذي:

 األميركية، ويشكل صعودنقطة تحول مركزية في السياسة الخارجية  2001شكل الحادي عشر من سبتمبر 

والخطاب الشعبوي القادم من عالم  األصول البرجوازيةأن الرجل ذي  أخرى، اذترامب للرئاسة نقطة تحول مركزية 

َرَح 
َ
 بمنطق الصفقة التجارية، مشروع املال واالعمال ط

ً
 ضخما

ً
 سياسيا

ً
جوهرها تصفية في  القرن  وتشمل صفقةا

للقضية الفلسطينية عبر تنفيذ الحل اإلقليمي واالعتراف بيهودية إسرائيل بالتزامن مع حملة تطبيع واسعة مع دولة 

خرق حالة االستقرار "اإلسرائيلي" محليا و إقليميا إضافة  االحتالل، ملواجهة هذا املخطط أوص ى املتحدثون  بضرورة

 الى أهمية توسيع تحالفات حركة حماس و تعزيز الحلف القطري التركي و توسيعه.

 الندوة موضوع

بعنوان:  ةالعليا ندو  والسياسة للدراسات واالستراتيجيات وأكاديمية اإلدارةكز غزة للدراسات مر عقد 

، وقد استضافت الندوة كال من: د. أحمد الفلسطينية القضية على وانعكاساتها األمريكية السياسة في حوالتالت

د. عماد الدين أبو  و يوسف: وكيل وزارة الخارجية الفلسطينية األسبق، أ.تيسير محيسن الكاتب واملحلل السياس ي، 

 هيثم حمدان. أ. ، وأدار الندوةاألكاديميةرحمة النائب األكاديمي ب

القرار في  وكيفية صنعد. يوسف عن محددات السياسة الخارجية االمريكية في الشرق األوسط  تحدث

فشل ترامب في تحقيق وعوده االنتخابية وكيفية معالجته ألسباب الفشل  أسبابمحيسن عن  وتحدث ا. دوائرها،

دار حديث د. أبو رحمة حول السياسة الخارجية االمريكية  . فيَم األميركيبدوائر صنع القرار  مآالت عالقته إضافة الى

تجاه القضايا اإلقليمية كإيران واألزمة السورية واملوقف األمريكي من الحركات اإلسالمية ومن الصراع الفلسطيني 

 اإلسرائيلي.

وسط حاكمة في الشرق األ يكتسب موضوع الندوة أهمية كبرى من حيث كون السياسة الخارجية االمريكية 

ن منطقة الشرق األوسط أإضافة الى  املتحدة االمريكية، ترتبط بعالقة تبعية للوالياتكون الدول االقليمية الكبرى 

كما يشكل وجود دولة  ."وروسياالقوى الكبرى "الواليات املتحدة  بين ومنطقة صراعأمريكي بمثابة منطقة نفوذ 

أولوية الناجم عم وجودها اإلسرائيلي  والصراع العربيدة إسرائيل كدولة وظيفية تحقق مصالح الواليات املتح

 للواليات املتحدة االمريكية.
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 أهم اآلراء املطروحة

 السياسة الخارجية االمريكية:

رق األوسط شفي الالحديث عن السياسة الخارجية االمريكية استعرض د. أحمد يوسف محدداتها  إطار في 

و الديموقراطيين، تلك ء من الجمهوريين أسوا بتغير الرؤساءر يتغيمن القدٍر تتسم بقدِر من الثبات مع  التيو 

منابع النفط في الشرق األوسط من خالل جعل  في الحفاظ على أمن إسرائيل ثم السيطرة على املحددات التي تتمثل

بشكل ت تبلور والتي االمريكية إضافة الى حرب الواليات املتحدة على اإلرهاب  لإلدارةتابعة  في املنطقة دول النفط

من . وقد وّضح د. يوسف كيفية صنع إقرار السياس ي األمريكي 2001بعد أحداث الحادي عشر من سبتمبر فعلي

  األبحاث.اكز مر الدور املحوري الذي تضطلع به إضافة الى  جماعات الضغطوالرئيس و لكونجرس خالل ا

أن أحداث الحادي عشر من سبتمبر تغير السياسة الخارجية االمريكية بّين د. يوسف محطات العلى صعيد 

مثلت نقطة تحول مركزية اذ جعلت الواليات املتحدة أولويتها محاربة اإلرهاب وجّيشت العالم لذلك، كما  2001

تحول مركزية أخرى وقد بدا يعتبر مقايضة الواليات املتحدة لحلفائها لقاء الحماية والهيبة التي تمنحها لهم نقطة 

 ذلك جليا في املؤتمر األمريكي العربي اإلسالمي اذ عقدت صفقة بأكثر من اربعمائة وستين مليار دوالر.

 دونالد ترامب والسياسة الخارجية االمريكية:

أهم أسباب فشل ترامب  وبين أنعن وصول ترامب الى سدة الحكم في الواليات املتحدة تحدث أ. محيسن 

 
ّ
 وصاحب شخصيةص في تناقضات شخصيته من حيث كونه ذو أصول برجوازية في تحقيق وعوده االنتخابية تتلخ

، وينتهج خطابانرجسية 
ً
تسمح لجهة واحدة باالستفراد في اتخاذ  والتي ال بنية اإلدارة االمريكية  كما أن شعبويا

دون تنفيذ الكثير من قرارات ترامب  ذلك حال  في اإلدارة االمريكية صنع القرار مكامن خالف ترامب مع و  القرار،

في تنفيذ وعوده االنتخابية عمد ترامب الى انتهاج املخالفة لتوجهات السياسة االمريكية العامة، و نتيجة لفشله 

 كري. العسنزعة التدخل  إضافة الى وتسعير الجبهات، االيهام بالفوز ، االمام استراتيجية الهروب الى 

ن محيسن أنها تتخذ ثالث سيناريوهات محتملة: وعن عالقة ترامب املستقبلية بدوائر صنع القرار األمريكي بيّ 

أو يتغلب هو عليها أو يستمر  ترامب أولها استمرار الصراع بين الفريقين فإما تتمكن املؤسسة االمريكية من ترويض

السياسة الهروب الى االمام والتوجه نحو عسكرة الصراع حتى انتهاء فترته الرئاسية. بينما يتمثل السيناريو الثاني في 

ويرى محيسن  .عزل ترامب على غرار عزل الرئيس األمريكي السابق نيكسون فيتوقع السيناريو الثالث  أماالخارجية، 

رحح يتمثل في تمكن دوائر صنع القرار في االمريكية من ترويض ترامب إضافة الى عسكرة السياسة أن السيناريو امل

 الخارجية االمريكية.
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نتيجة لعقليته التجارية وضحالة تجربته السياسية فقد وجد ترامب أن تحقيق املصالح االستراتيجية ك

 "إسرائيل"ثل في تنفيذ الحل اإلقليمي واالعتراف بيهودية صفقة القرن" والتي تتم" يكمن في ابراماملنطقة االمريكية في 

واسعة النطاق مع بعض التسهيالت اإلنسانية واالقتصادية  اسرائيلي حملة تطبيع عربيمع خلق جوار آمن لها عبر 

قد يعمل ترامب على بناء منظومة إقليمية تخدم املصالح االستراتيجية االمريكية على  ذلك، إضافة الى للفلسطينيين

 ،بلقنة سوريا  ،في املنطقة  أساس تفاهم روس ي أمريكي في الشرق األوسط و الذي قد ينتج عنه قطع أذرع ايران

فعيل آلية تنسق استراتيجي ت إضافة الى حد، تفعيل و تعزيز الدور املصري و األردني، التواجد بقوة في عراق موَ 

 اإلقليمية.ضمن تجاوز تحدياتها بما يمشترك مع إسرائيل 

الى  ويتجاوز ذلك والتبيعة بلاملوقف العربي من صفقة القرن املطروحة ال يخرج عن دائرة التسليم 

ى املوقف وانقسام مرير. فيم يتجلفاوضات عبيية وتركها رهينة مل االستعداد بالتضحية بالقضية الفلسطينية

بعض النقاط الخالفية حول الضفة الغربية  وجودبتعزيز التحالف االستراتيجي مع الواليات املتحدة مع اإلسرائيلي 

 وهضبة الجوالن والعالقة مع إيران.

وللمفارقة فانهم  من هذه الصفقة،أي الفلسطينيون الخاسر األكبر  فانهم،على الصعيد الفلسطيني، 

اال أن سياسة الخضوع التي تتبناها السلطة الفلسطينية،  .وحدهم أيضا القادرين على ارباكها ومنع تمريرها

  هذه الصفقة. ارباكواالنقسام املرير يقلل من فاعلية الدور الفلسطيني في 
 
وإسرائيل الواليات املتحدة  معنولذلك ت

إضافة الى تهيئة املناخات داخل غزة لقبول الحد  وغزة،الفصل بين الضفة  تكريس عبر تقزيم الدور الفلسطيني  في

 ن املشهد الفلسطيني.م إزاحة عباسبفي الضفة الغربية  وتغيير املشهد الوطنية،تطلعات الاألدنى من 

 السياسة الخارجية االمريكية تجاه دول وقضايا إقليمية:

أبو رحمة عن تحوالت السياسة الخارجية االمريكية بين حقبتي أوباما الديموقراطي و ترامب  دتحدث د. عما

زمة وموقفها من األ اإلسالمية الحركات ايران و املوقف االمريكي من  مثل عدد من القضايا اإلقليمية هالجمهوري تجا

في عهد أوباما الى التضييق التي انتهجتها تجاه ايران حتواء اال من سياسة الواليات املتحدة تحولت  فقد ، السورية

 ميزتأما فيما يتعلق بالحركات اإلسالمية، فقد ، في عهد ترامبمن االستفادة من االتفاق النووي  وعدم تمكينها

ن تصل االخوان كحركة معتدلة يمكن أبينها فصنفت داعش والنصرة منظمات إرهابية في حين صنفت أوباما إدارة 

 إسالمي إرهابي بالضرورة.ما هو جاءت إدارة ترامب لتعلن أن كل ثم دة الحكم كما حدث في تونس ومصر، الى س

اتخذت إدارة أوباما اتجاه عدم التدخل العسكري وإعطاء السعودية وقطر فقد مة السورية، الى االز باإلشارة 

 .واالمارات بعض األدوار، بينما اتجهت سياسة ترامب نحو التدخل املباشر
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 والتحالفات الناتجة عنها، تبلورت السياسة الخارجية االمريكية تجاه املنطقة في قمة الخمسين 
 
علن إذ أ

دور القطري، والعنوان لل واضح التحالف العربي للدول العربية التابعة للواليات املتحدة بقيادة السعودية مع تراجع

الخطر اإليراني  في جعل هناخطورة التكمن إرهابية. ة حركحماس واعالن  األساس ي لهذا التحالف هو الخطر اإليراني

ضد صراع تحول الصراع العربي اإلسرائيلي أو الفلسطيني اإلسرائيلي الى يعلى الخطر اإلسرائيلي، وبذلك أولوية 

 تصبح إسرائيل حليف للمحور السني في مواجهة الخطر اإليراني، وهذا يتطلب بالضرورة مزيد من االنفتاحفإيران، 

هذا التحالف سيدفعها  ، فاتورةوالشعبيالرسمي  بيع معها على املستويينالعربي على إسرائيل وتكريس حالة التط

قطع فيما يعرف بالحل اإلقليمي إضافة الى  بالضرورة على حساب القضية الفلسطينية والقيادة الفلسطينيةالعرب 

دحالن في هذا اإلطار كوسيلة لعزل الحركة عن محور قطر وتركيا -وتأتي تفاهمات حماس مع حماس. تاالتصاال 

 عبر غزة. ةوكآلية إليجاد موطئ قدم لدحالن في الساحة الفلسطيني

 لنتائج:ا

  وصعود ترامب للرئاسة نقاط تحول مركزية في السياسة الخارجية الحادي عشر من سبتمبر يشكل

 االمريكية.

  ن كارثة على الصعيد اإلقليمي والفلسطيني، اذ يتم من خاللها العمل على تصفية صفقة القر  تعتبر

 القضية الفلسطينية.

 :التوصيات

  يملك الفلسطينيون مفاتيح تعطيل صفقة القرن عبر اشعال املواجهات من جديد مع االحتالل

 اإلسرائيلي.

 وحزب هللا اللبنانياملحور اإليراني عدة محاور بما في ذلك مع  ضرورة تعزيز تحالفات حركة حماس. 

  القطري التركي تعزيز التحالفعبر  إيران"السني" اإلسرائيلي ضد  مواجهة الحلفالعمل على 

 وتوسيعه ليشمل دوال إقليمية وازنة.

 

 

 


