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ظل إدارة الرئيس دونالد  ىف السياسة األمريكية تجاه القضية الفلسطينية ىالتحول ف
  )2019 – 2016ترامب (

 عالءالدين عزت حمدان أبو زيد إعداد:

  د. سنية الحسينىإشراف: 

  ملخص:

توجهات السياسة األمريكية تجاه القضية الفلسطينية فى ظل إدارة الدراسة حول  يدور موضوع
المواقف والتوجهات عند  إضافة لمعرفة أهم ،2019-2016بين عامي  - الرئيس دونالد ترامب

قامت بها التي  رؤيتها لحل هذا الصراع الطويل والمرير وكذلك أبرز المحطات هذه االدارة تجاه
وقد استخدمت الدراسة المنهج الوصفى التحليلي ومنهج صنع القرار  ،الفلسطينيةفيما يتعلق بالقضية 

  باإلضافة للمنهج المقارن لمالئمة هذه المناهج لطبيعة هذه الدراسة.

ر العام اإلطافالفصل األول  ،وتنقسم الدراسة إلى خمسة فصول يسبقهما مقدمة ويليهما خاتمة
مواقف اإلدارات األمريكية فيما يخص التعاطي  تناولثاني والفصل ال ،للدراسة ( هيكلية الدراسة)

مع الصراع منذ حقبة الرئيس بيل كلينتون وحتى حقبة الرئيس باراك أوباما وذلك من أجل مقارنتها 
مؤسسات صنع القرار  تحدث عنباإلدارة الحالية للرئيس دونالد ترامب. وأما الفصل الثالث 

باإلضافة إلى الوقوف عند أبرز الدوائر المؤثرة  ،تشريعيةالة واألمريكي ما بين مؤسساته التنفيذي
اللوبى الصهيوني/ اليهودى واللوبى المسيحي الصهيوني  على مدخالت القرار األمريكي وأهمها

  والشركات والصناعات العسكرية ووسائل اإلعالم. 

موقف إدارة الرئيس دونالد ترامب فى السنة األولى والثانية من  انفرد برصدأما الفصل الرابع فقد 
فقد انتقل من ، واليته وما قام به من عملية تحول فى السياسة األمريكية تجاه القضية الفلسطينية

   .تقديم الحلول والوساطة إلى فرض الحلول على أرض الواقع

  ب على مستقبل العالقات األمريكية الفلسطينية.سياسات الرئيس ترام الفصل الخامس تداعياتناقش  وأخيراً

الفلسطيني  يالتوصيات والنتائج إلى أصحاب القرار السياس كما وخلصت الدراسة إلى تقديم مجموعة من
  .يتسوية الصراع الفلسطيني اإلسرائيل يوالمؤثرين فيه واستشرفت مدى إمكانية التعويل على الدور األمريكي ف
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The shift in The U.S. policy toward the Palestinian cause under the 
administration of President Donald Trump (2016-2019) 

Prepared by: ALAAEDDIN EZZAT HAMDAN ABUZAID 

Supervisor: Dr. Sania El-Husseini 

Abstract: 

This study aims to examine the context of American policy towards the Palestinian issue 
under the administration of President Donald Trump between 2016-2019 and the most 
important attitudes of this administration towards its vision to resolve this long conflict, as 
well as the most prominent stations that have dealt with it towards the Palestinian cause. 

The study used the analytical descriptive approach, decision-making methodology and 
political crisis management theory. In addition to the comparative approach to suit the 
nature of this study. 

The study is divided into five chapters started with an introduction and followed by a 
conclusion. 

The first chapter represents the general framework of the study(strucure of the study)     
The second chapter examines the most prominent position of the American administrations 
regards to the dealing with the Palestinian-Israeli conflict from the mandate of President 
Bill Clinton to the mandate of President Barack Obama, in order to establish a comparison 
between them and between The current administration of President Donald Trump. 

 the third chapter examines the executive and legislative institutions of the American 
decision-making, in addition to stand at the most influential organizations on the input of 
the American decision, the most important are: The Zionist Jewish lobby/ the Christian 
lobby/ military industries/ media  

The fourth chapter was devoted to follow the positions of President Donald Trump's 
administration at the first and second years of his mandate and the transformation of the 
American policy towards the Palestinian cause, He moved from providing solutions and 
mediation to imposing solutions on the ground. 

Finally, the fifth chapter discusses the implications of President Trump's policies on the 
future of American-Palestinian relations. 

The study concluded by presenting the results and recommendations to Palestinian political 
decision-makers and influencers, and the extent to which the American role in the settlement of 
the Palestinian-Israeli conflict can be relied upon. 
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  اإلطار العام للدراسة (هيكلية الدراسة)الفصل األول: 
  

  الفصل األول
  
  

  اإلطار العام للدراسة (هيكلية الدراسة)

  المقدمة 1.1

عملية  ،تعتبر السياسة األمريكية تجاه القضية الفلسطينية بوجه خاص والشرق األوسط بوجه عام
ولكن تحت ظروف متغيرة  ،متدفقة ومتحولة يديرها صانعو السياسة فى ضوء أهداف شبه ثابتة

ويضبط  ،ويحاول صانع السياسة بقدر اإلمكان أن يتدخل فى هذه الظروف أو يتحكم فيها ،دائماً
ريكية تجاه حركتها لكى يسهل عليه تحقيق القسط األكبر من أهدافه شبه الثابتة. ولتحليل السياسة األم

ألن  ،القضية الفلسطينية ال بد أن نأخذ بعين االعتبار الربط بين كثير من العوامل والمؤثرات
أو جهاز واحد وإنما يشترك فى صنعها كل من  ،السياسة األمريكية ال يرسمها شخص واحد

 ويستعين كل هؤالء بأصحاب الرأى ،ووزارة الدفاع والكونغرس ،ووزارة الخارجية ،الرئاسة
(مع مراعاة) القوة النسبية لجماعات المصالح فى  ،والخبرة فى المؤسسات البحثية واألكاديمية

إال أن الجميع يشتركون فى إطار مرجعى واحد أال وهو المصالح القومية  ،الواليات المتحدة
الفلسطينية للواليات المتحدة األمريكية. ومن هنا يمكننا القول إن اهتمام اإلدارات األمريكية بالقضية 

من الناحية التاريخية انحصر فى اهتمامها بدعم إسرائيل على صعيد الجانب العسكرى 
 ،خاصة فى الجانب النوعى ،واالستراتيجى من أجل التفوق الدائم على الدول العربية وهزيمتها

ات والتغلب على مشكلة الكم فى المحيط العربي أما على الصعيد السياسى فتمثل دعمها فى المنظم
ودعم سياساتها فى أروقة  ،د وجوده فى المحافل الدولية وعلى رأسها األمم المتحدةالدولية وتجس

رؤية إسرائيل السياسية فى مفاوضاتها مع الدول  البيت األبيض دعم كما أن ،مجلس األمن الدولى
اإلدارة  العربية بدءاً من مصر مروراً باألردن ووصوالً إلى فلسطين. باإلضافة لما سبق فإن



2 

األمريكية الجديدة برئاسة ترامب قد اختارت مقاربة استراتيجية جديدة للتعامل مع القضية الفلسطينية 
فقد انتقلت من تقديم الحلول والوساطة والتظاهر بالوقوف على  ،تبتعد عن مقاربات اإلدارات السابقة

وااليديولوجي الكامل مع مسافة واحدة بين طرفى الصراع إلى فرض الحلول والتماهي السياسى 
 .لحل القضية الفلسطينية مظهرة العصا دون الجزرة سرائيليورؤية ومخططات حكومة االحتالل اإل

فقد قامت بنقل السفارة األمريكية من تل أبيب إلى القدس المحتلة بعد اعترافها بالقدس عاصمة 
ا بعد تنفيذ قرار الكونغرس باإلضافة إلى قطع المساعدات المقدمة لألونرو ،موحدة "إلسرائيل"

ومحاوالتها تصفية قضية الالجئين  ،م على أرض الواقع1995المتخذ منذ عام  مريكياأل
وإغالق  ،ومحاولة توطينهم خارج حدود فلسطين ،الفلسطينيين من خالل: التشكيك بأعداد الالجئين

، فلسطينيوى األمن الومنع المساعدات المالية المقدمة إلى ق ،مكتب منظمة التحرير فى واشنطن
اإلسرائيلية). األمر الذى أدى إلى  –واالتفاقيات (الفلسطينية  ،بذلك كل القرارات الدولية متجاهلة

وخاصة الموقف  ،وتغيير فى السياسات والتوجهات واألحالف فيها ،إشعال المناطق الفلسطينية
الرافض هذه التوجهات الجديدة المنافية للحقوق الفلسطينية. وبذلك يكون الرئيس دونالد  فلسطينيال

بتأجيل  ترامب قد أنهى عملياً سياسة اتبعها أسالفه الثالثة على مدى أكثر من اثنين وعشرين عاماً
 فلسطينيقضايا الحل النهائى إلى أن يتم التوصل إلى تسوية سلمية توافقية بين الطرفين ال

؛ األمر الذى سيؤدى إلى فرض واقع جديد على مدينة القدس والالجئين والعملية السلمية سرائيليواإل
  فى حال العودة لطاولة المفاوضات. سرائيليواإل فلسطينيبرمتها بين الجانبين ال

 إشكالية الدراسة 2.1

األمريكية شهدت  الحالى دونالد ترامب إلى رئاسة الواليات المتحدة مريكيمنذ وصول الرئيس األ
لفرض الحل الذى تراه اإلدارة  ،السياسة األمريكية تحوالت دراماتيكية تجاه القضية الفلسطينية

األمريكية مناسباً من وجهة نظرها ووفقاً للرغبات اإلسرائيلية، دون أى اعتبار للحقوق المشروعة 
ارة األمريكية من تل أبيب إلى ذ الرئيس ترامب قرار الكونغرس بنقل السف، لقد نفّفلسطينيللشعب ال

القدس، وما تاله من إجراءات منها: تخفيض الدعم الخاص بوكالة غوث وتشغيل الالجئين 
   .فى واشنطن فلسطينيوإغالق مكتب منظمة التحرير ال ،الفلسطينيين " األونروا "

  مشكلة الدراسة بالتساؤل الرئيس التالي: من خالل ما سبق يمكن لنا طرح

الختالف في السياسة األمريكية تجاه القضية الفلسطينية في عهد إدارة الرئيس ترامب ما أوجه ا
  ؟مع بقية اإلدارات األمريكية منذ بدء عملية السالم
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 :ويتفرع من هذا السؤال الرئيس عدة تساؤالت فرعية هي

  ما مراحل تطور السياسة األمريكية تجاه القضية الفلسطينية منذ بدء عملية السالم؟  -1
 ما الجديد فى آليات صنع القرار فى عهد حكومة ترامب والجهات المؤثرة عليها؟  -2
فى عهد الرئيس ترامب  ما مدى التحول فى سياسة البيت األبيض تجاه القضية الفلسطينية -3

 مقارنة مع بقية اإلدارات؟
 نية؟إلى أى مدى يمكن أن تؤثر سياسات إدارة ترامب على مستقبل العالقة األمريكية الفلسطي - 4

 أهمية الدراسة 3.1

  تكمن أهمية هذه الدراسة فى حداثتها ومعاصرتها لألحداث الحالية.  -1
اختلفت عن اإلدارات السابقة، التي  تركيزها على آلية اتخاذ القرار فى عهد الرئيس ترامب -2

 خاصة خالل فترة التسوية السلمية.
ومراكز التأثير واالستشارة حول  ،والمتمثلة بزيادة دور اللوبيات ،خطورة هذه المرحلة -3

  تهدف إلى إنهاء ملفات الصراع على حساب الفلسطينيين.، والتي الرئيس ترامب

 أهداف الدراسة 4.1

    تى:آلالدراسة لتحقيق مجموعة من األهداف المهمة اتسعى 

في فترة حكم الرئيس  ة األمريكية تجاه القضية الفلسطينيةيالسياسالتحوالت التعرف على  -1
 م.2019م وحتى 2016منذ  دونالد ترامب

مع التركيز على معرفة تأثير  مريكي،القرار فى النظام السياسى األ صنعمعرفة محددات  -2
 .مريكيعلى قرارات الرئيس األاللوبى الصهيونى وجهات التأثير األخرى 

  ريكية الفلسطينية.الوقوف على أثر سياسات إدارة ترامب على مستقبل العالقة األم -3

 فرضيات الدراسة 5.1

دونالد ترامب ذات تأثير سلبي إلى درجة كبيرة  مريكيفترة إدارة الرئيس األ تفترض الدراسة أن
ومراكز التأثير واالستشارة  فكلما زاد دور اللوبيات ،هذه المرحلة الفلسطينية فى وخطيرة على القضية

تصفية وإنهاء ملفات الصراع الدائر على حساب  كلما زادت الضغوط باتجاه فلسطينيالمناهضة للحق ال
 الفلسطينيين.


