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سباق الوصول إىل كريس البيت األبيض ال تقترص متابعته عىل الواليات املتحدة 

فحسب- بل إنَّه مراقب عن كثب يف انحاء العامل كافة.وهي معادلة تؤكد أن الفائز 

املعسكرات  وعودة  االستقطاب  محاوالت  رغم  للعامل  الفعيل  الحاكم  سيكون 

والتحالفات الدولية يف السنوات األخرية، إال أننا ال نجد تلك الجلبة يف االنتخابات 

أن  عىل  تدلل  التاريخية  التجارب  أن  املثال.ورغم  سبيل  عىل  الصينية  أو  الروسية 

تغيري الحكم يف الواليات املتحدة قد ال يؤثر عىل التموضع االمرييك يف العامل، 

العامل  لبلدان  الداخلية  الشؤون  يف  االمريكية  الخارجية  السياسة  تأثريات  أن  إال 

سكان  من  الكثري  اهتامم  إن  قلنا  ما  إذا  نبالغ  ال  البارانويا.لذلك  من  حالة  انتجت 

االمريكيني  اهتامم  يفوق  األبيض  البيت  كريس  عىل  يجلس  مبن  العامل 

الفصل  الكلمة  تنتظر  من  وحدها  الفلسطينية  القيادة  فليست  انفسهم.وعليه، 

واحد:  سؤال  إجابة  عىل  للحصول  املقبل،  نوفمرب  يف  االقرتاع  صناديق  يف 

الجمهوي دونالد ترامب أم الدميقراطي جو بايدن؟

تقديم:

 غازي مرتجى 

*مدير مركز اإلعالم يف جامعة النجاح الوطنية
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صدمات  بعد  وحتى  األقل،  عىل  شهرين  منذ  "الكيو"  وضع  يف  باتوا  الفلسطينيني  إنَّ  بل 

متتالية تلقوها بدًءا مبخطط الضم وصوًال للتطبيع العلني العريب مع إرسائيل.

كل الرشق األوسط بال استثناء وحتى أوروبا القوية تقف عىل رؤوس اصابعها ملعرفة من 

يفوز؟ لكن الفرق الوحيد أن هناك من يعمل عىل االستعداد لكال الحالتني، وهناك من ينتظر 

فقط !

بالوانها كافة،  اإلعالم  يف وسائل  اعاله تحظى هذه املناسبة مبتابعة قوية  وللعوامل 

الذي  اإلعالم  يف  حتى  علًنا  التجاذبات  فيها  تظهر  التي  الوحيدة  اإلنتخابات  رمبا  وهي 

مع  يصطف  االمرييك  اإلعالم  أن  يلمس  األوىل  وللمرة  املهنية،  صفة  نفسه  عىل  يطلق 

مرشح ضد آخر، فغالبه يدعم بايدن ضد ترامب الذي نال واليته األوىل بعد مخزون هائل من 

الصدمات واالرتباكات عىل املستوى الداخيل والدويل.

ومن منطلق مسؤولياتنا، نفتح يف العدد األول من مجلة النجاح اإلخبارية ملف االنتخابات 

الوطنية  النجاح  بجامعة  وباحثني  أكادمييني  من  متخصصة  مقاالت  مجموعة  مع  األمريكية 

املستقبل  عىل  األمريكية  اإلنتخابات  تأثري  لنستعرض  النجاح،  شبكة  من  مقاالت  وكتاب 

الفلسطيني، وملاذا ينتظر الفلسطينيون فوز بايدن بينام قد يكون ترامب هو الحل؟

*مدير مركز اإلعالم يف جامعة النجاح الوطنية
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*عميد كلية االقتصاد والعلوم االجتامعية

 يف جامعة النجاح الوطنية 

املرشح  فوز  عىل  فلسطني  يف  واملفكرون،  الساسة  وبعض  العامة،  من  كثرٌي  يُعول 

االدارة  موقف  يف  نسبي  ولو  اعتدال  حدوث  أو  االختالل،  لتصحيح  بايدن  جو  الدميقراطي 

املنحاز  الحايل  املوقف  عن  عوضاً  الفلسطيني-االرسائييل،  الرصاع  طريف  تجاه  األمريكية 

التي  العنرصية  يف  يتضح  والذي  االرسائييل،  املوقف  مع  املتامهي  وقل  بل  بالكامل، 

تظهرها عىل الدوام ترصيحات املستوطن ديفيد فريدمان سفري أمريكا لدى إرسائيل يف أكرث 

من مناسبة، وآخرها ترصيحه بأن علم ارسائيل سيبقى يرفرف يف الخليل.

لدى  مامثلة  رغبة  مع  الفلسطيني  الجانب  يف  الرغبة  هذه  تتطابق  أن  مبكان  السخرية  ومن 

بعض الساسة واملفكرين يف الجانب االرسائييل الذين يعتقدون بأن ترامب، يف دورته الثانية، 

من  العديد  حال  األوىل،  فرتته  خالل  االحتالل  لدولة  حققها  التي  املكاسب  عىل  ينقلب  قد 

الرؤساء األمريكيني الذين ينتابهم نوع من تأنيب الضمري تجاه خذالن اداراتهم يف فرتاتهم 

الرئاسية األوىل للحقوق املرشوعة للفلسطينيني قُبيل انتهاء فرتة والياتهم الثانية بقليل، 

حني ال يكون مبقدورهم فعل يشء يذكر حيال ذلك.

 د. ســائـد الـكونـي

ال رهان عىل االنتخابات األمريكية ..

رهاننا عىل الذات الفلسطينية
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خطأ  تفند  املتعاقبة،  باداراتها  األمريكية،  املتحدة  الواليات  ملواقف  التاريخية  الرسدية 

االعتقاد باملراهنة عىل مواقف ُمنصفة أو محايدة لتلك الدولة العظمى تجاه قضيتنا، فكيف 

العاملية  القوى  موازين  يف  فادح  واعالمي  سيايس  اختالل  وهنالك  اليوم  الحال  بنا 

واالقليمية ضد القضية الفلسطينية خصوصاً، والقضايا العربية عموماً. وعليه فاملراهنة عىل 

حقوقنا  تجاه  قادمة  أمريكية  ادارة  أي  مواقف  يف  ومنصف  ايجايب  تغري  هنالك  يكون  أن 

املسلوبة كافة كفلسطينيني هو رضب من الخيال، سواًء بوجود ترامب أو عدمه.أضف إىل ذلك، 

العربية  الدول  بعض  أنظمة  قبل  من  والتسارع  العريب،  املوقف  يف  الراهن  التفتت  فإن 

أخرى  تارًة ألنها قرارات سيادية تخص دولهم، وتارًة  االحتالل بحجج واهية،  للتطبيع مع دولة 

تحت ذريعة خدمة مصالحنا الوطنية، وكأنهم أحرص عليها منا، أو أوصياء علينا، واألدهى من 

ذلك معايرتنا أننا سبقناهم يف التطبيع مع املحتلني بابرامنا اتفاقيات أوسلو، يف مقارنة 

بائسة بني شعب يرزح تحت نري االحتالل، ودول ال تربطها حدود مع املحتل، وال يواجهها من قبله 

تهديد من أي نوع كان، متناسني تخاذلهم التاريخي يف إخراج قيادة شعبنا من بريوت، ومن 

سوياً  ويكملوا  شعبهم  مع  ليلتحموا  املرحلية،  أوسلو  اتفاقيات  لعقد  القيادة  اضطرار  ثَم 

مسرية التحرر والنضال فوق أرضهم الفلسطينية، دون مّنة أو جميّل من أٍي كان.

ومع كل ذلك وذاك، الحق أبلج والباطل لجلج، فإن تقبل العامل، وتعاطف بعض ذوي القرىب مع 

جرح  فإن  السنني،  من  ثالثة  أو  ألفني  إىل  امتدادها  واملزعوم  املندثرة،  االرسائيلية  الرسدية 

نازفاً، ومخيامت اللجوء والشتات خرُي  قضيتنا، الذي ال يتجاوز عمره السبعة عقود، ال زال رطباً 

املسلوبة  حقوقنا  وكافة  أرضنا  باستعادة  إال  يلتئم،  ولن  ومل  يندثر،  مل  أنه  عىل  حي  شاهٍد 

الرسمي  االنهزام  وبرغم  العامل.  شعوب  كسائر  فوقها  واستقالل  وكرامة  بحرية  بالعيش 

زالت حيًة تعيش يف  أن قضية فلسطني ال  الدراسات املسحية تشري إىل  العريب فإن أحدث 

جملًة  األنظمة  لتطبيع  الرافضة  واالسالمية  العربية  الشعوب  من   85% ألـ  يقارب  ما  وجدان 

وتفصيال، وإن جنحت قلة من أنظمتها إليه، يُضاف إىل ذلك رفض أكرث من 46 حزب سيايس يف 

العامل الحر التفاقية التطبيع االماراتية-االرسائيلية.

الرسمي  التطبيع  مسبحة  انفرطت  ما  إذا  قوة  عنارص  من  لنا  يتبقى  وماذا  يسأل،  أن  ولسائٍل 

العريب؟، وكيف نواجه املرحلة القادمة من تكالب األضاد عىل قضيتنا؟، ونقول بقي لنا الكثري 

واعتامدنا عىل إمياننا بحقنا ومرشوعية قضيتنا. ومتتلك قيادتنا سالحاً ال ميكن ألحد أن ينتزعه 

منها أال وهو حق رفض التوقيع عىل هذه املرسحيات الهزلية، وبنهاية املطاف "ما بضيع حق 

فرض  يف  مقاصدهم  يف  نجحوا  قد  لفيفهم  لف  ومن  االرسائيليون  كان  وإن  مطالب"،  وراه 

وهم  يتخيلون،  مام  بكثري  أطول  شعبنا  نََفس  فإن  املزعومة،  األلفية  السنني  بعد  رسديتهم 

يعلمون ذلك ويتخوفون منه، وال راحة وال استقرار أبدي لهم إال برضوخهم للمطالب الحّقه، 

ورد املظامل والحقوق إىل أصحابها.
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يف  النظر  تعيد  أن  الفلسطينية  الوطنية  السلطة  عىل  يتوجب  الفلسطيني،  الجانب  ويف 

وفعالية  جدوى  ذي  غري  باألمس،  يصلح  كان  فام  عملها،  واسرتاتيجيات  وخططها  حساباتها 

اليوم، ومن املفرتض أن يكون خيارنا االسرتاتيجي يف املرحلة املقبلة املحافظة عىل بقائنا 

ككيان وطني جامع، يف الضفة مبا فيها القدس، وقطاع غزة، والداخل الفلسطيني، والشتات، 

ويف الوقت ذاته نحافظ عىل وجودنا فوق أرضنا الفلسطينية، وذلك يتطلب تغيريا يف آليات 

عملنا االعالمي وامليداين.

الباحث واألكادميي الفلسطيني د. خالد الحروب، خالل ندوة نظمها قسم  إعالمياً، فقد أشار 

األنظمة  "تطبيع  بعنوان  زووم  برنامج  عرب  الوطنية  النجاح  جامعة  يف  السياسة  العلوم 

املعركة  أن  إىل  مضطرب"،  اقليم  يف  العريب-االرسائييل  التحالف  الشعوب:  وتطويع 

الحقيقية يف االعالم املعارص هي فيام يسمى"post truth reality"، أي "ما بعد الحقيقة"؛ 

فالحقيقة ذاتها غري مهمة، وأما املهم فهو كيف تقدم رؤيتك إىل اآلخرين، ومقتبساً عن 

العدالة، ولكن املهم كيف تطرح قضيتك  أن تكون يف صف  نتنياهو قوله "ليس من املهم 

ثقافة  عىل  الرتكيز  االختصاص،  ذات  املؤسسات  وبخاصة  االعالمية،  فمهمتنا  وعليه  بعدالة". 

من  املطلوب  فليس  االحتالل،  هذا  عليها  يقوم  التي  للعنرصية  املناهضة  االنسانية  القيم 

شعوب العامل أن تنحاز إىل قضيتنا، وإمنا أن تعادي الظُلم وتُنارص شعب يرزح تحت نري احتالل 

غاشم، يسلب أرضه، ويُقتّل فريقاً من أبنائه، مرمال نساءه وميتامً صغاره، ويسجن ويعذب يف 

قاطبًة،  شعبنا  ألبناء  اليومية  املعاناة  ولتُربز  آخر،  فريقاً  والظالم  الضاللة  سجون  غياهب 

يستحق  مضطهد  شعب  بأننا  الحر،  العامل  لضمري  ومستمر  يومي  البواسل،كتذكري  وألرسانا 

الحرية والحياة. كام أننا اليوم نحيا يف عرص االعالم املوجه، فرنى عىل سبيل املثال شبكة 

CNN األمريكية تعلن تأييدها لجو بايدن، يف حني شبكة Fox News تعلن تأييدها لدونالد ترامب، 

القيم  تعرض  متحيزة  بتغطيات  وغريها،  بل  األخرى،  هي  االعالمية  مواكننا  تنحاز  ال  إذن  فلم 

االنسانية لقضيتنا، بدالً من الَنَفس الحزيب الضيق لبعضها وشغلها الشاغل باثارة بذور الفرقة 

والفتنة بني أبناء شعبنا. عدا عن أن هذه املهمة االعالمية هي فرض عني عىل كل فلسطيني، 

أفراٍد ومؤسسات؛ فال ينتظر أحٌد ماذا يفعل أو يقدم اآلخر، بل فليبادر هو مبا ميكن له أن يفعل 

ويقدم.

وبخصوص اسرتاتيجيات العمل الحكومي، يتطلب األمر تحديداً دقيقاً لطبيعة املرحلة الراهنة: 

فهل نريدها مرحلة تحرر، أم بناء دولة، أم صمود، وأن يتم وفق ذلك وضع األهداف والخطط 

واالجراءات للوصول إليها، حسب معايري واضحة متكن من قياس االداء وتقييم االنجازات، مبا 

يُشكل دافعية للعمل الجاد نحو األهداف املرسومة. وكام أرى، فإن الواقع الحايل يُحتم علينا 

الحفاظ عىل ما بدأناه من بناٍء ملؤسسات الدولة، ومواصلته إن أمكن، مع رضورة العمل عىل 

دعم صمود املواطن الفلسطيني فوق أرضه، ُمدركني تراجع الدعم الدويل والعريب وارتهانه 

الحكومي والخاص لتخطي هذه املرحلة  باالرادة األمريكية، ما يحتم تضافر جهود القطاعني 

الصعبة من تاريخ قضيتنا.
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ومنحها  الخاص،  القطاع  مؤسسات  عىل  الرضيبي  العبء  لتخفيف  رضورة  هنالك  أن  كام 

أخرى جديدة، ما يفسح  القامئة، وانشاء  تسهيالت مختلفة تحفزها عىل تطوير استثامراتها 

املجال لفرص عمل جديدة وتخفيض معدالت البطالة لدى األيدي العاملة.وبدوره فإن القطاع 

الخاص، وهو املُشغل ألكرث من ثلثي األيدي العاملة يف فلسطني، مطالب يف أن يكون له 

دور بالغ األهمية وطنياً، ملساندةالسياسات واالجراءات الحكومية الهادفة إىل دعم صمود 

املواطن، يف ظل ما تعكسه النرشات االحصائية من ارتفاع ملعدل سن الزواج وتكوين األرسة 

متطلبات  زيادة  بسبب  املدينة  يف  سنوات  و7  الريف  يف  سنوات   5 مبتوسط  الفلسطينية 

والتزامات  بقروض  أرسهم  تكوين  يف  الحظ  حالفهم  الذين  أولئك  ارتباط  عن  ناهيك  الحياة، 

مالية طويلة األمد بسبب تآكل الرواتب واألجور.

أثار اقتصادية  الحكومية، وما تبعهام من  الرواتب  وختاماً، فقد أضفت جائحة كورونا وانقطاع 

العام املتحقق  للدخل االقتصادي  الفلسطيني، أهمية اضافية  القومي  الدخل  سلبية عىل 

عن  تزيد  أعداد  إىل  الرسمية  االحصائيات  تُشري  حيث  الداخل،  يف  الفلسطينية  العاملة  من 

50,000 عامل  الـ  التقديرات ما يقارب  إليهم حسب  التصاريح، يضاف  120,000 عامل من حملة 

وهؤالء  يومياً،  شيكل   200 ألـ  يراوح  أجور  مبتوسط  يعملون  الرسمي،  التعداد  خارج  آخرين 

يشكلون املصدر الرئيس الثالث للدخل القومي الفلسطيني، وميكن أن يكون لهم دور تنموي 

انفاقها  عن  عوضاً  استثامرية،  مشاريع  إىل  دخلهم  من  جزء  وجه  ما  اذا  واستثامري، 

من  الدولة  مؤسسات  من  لهم  يُفرز  أن  مبكان  األهمية  من  يكون  وقد  الطابع.  االستهاليك 

يُعنى بقضاياهم ثقافياً وسياسياً وقانونياً وتنموياً، وعدم تركهم ضحايا لديناميكيات العمل 

االرسائيلية.

*عميد كلية االقتصاد والعلوم االجتامعية يف جامعة النجاح الوطنية 



إن االنتخابات الرئاسية يف الواليات املتحدة سيكون لها بعد اقتصادي كبري ، اذ 

النمو والتطور، ويظهر  االيام برتاجع حاد يف  العاملي يف هذه  مير االقتصاد 

ذلك يف البيانات االقتصادية يف الربع الثاين والثالث سواء من ناحية النمو او 

وكذلك   ، مسبوقة  غري  مستويات  اىل  العاملي  الديون  حجم  ارتفاع  ناحية  من 

انخفاض مستوى التبادل التجاري الدويل. 

االنتخابات  وهو  اال  العاملي  االقتصاد  يف  ومؤثرا  كبريا  عامال  العامل  وينتظر 

يف  كبري  تأثريا  عليها  املرتتبة  والنتائج  االنتخابات  ستحدث  االمريكية،  الرئاسية 

االقتصادات  اكرب  من  يعد  املتحدة  الواليات  اقتصاد  كون  العاملي  االقتصاد 

العاملية بقيمة تزيد عن عرشين ترليون دوالر امرييك ، وان أي تطور يطرأ عىل 

يعد  الدوالر  كون  ككل،  العاملي  االقتصاد  عىل  يؤثر  فانه  االمرييك  االقتصاد 

يف  الرئيسية  العملة  ايضا  وكونه  العاملية  التجارية  للتبادالت  الرئيسة  العملة 

احتياطيات اغلب دول العامل اذ ما زال الدوالر االمرييك يشكل اكرث من %60 من 

االقتصاد  فان  لذلك   ، العامل  يف  املركزية  البنوك  يف  االجنبية  االحتياطات 

العاملي يتأثر مبا يحدث يف الواليات املتحدة االمريكية سلبا او ايجابا . 

ماذا لو فاز ترامب

من الناحية االقتصادية ؟؟؟؟؟؟

نائب عميد كلية االقتصاد والعلوم االجتامعية

 يف جامعة النجاح الوطنية 

د.سامح العطعوط
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، ال يوجد فروق بني  ترامب وبايدن من  وحول السياسة املالية لكال املرشحني 

التحفيز  حزم   يؤيدان  الطرفني  كال  ان  اذ  التحفيز  بخطط  نظرهام  وجهة  ناحية 

وتدابري التيسري يف املوازنة، فبعد استنفاد أدوات السياسة النقدية التقليدية 

هي  املالية  السياسة  أصبحت  الكمي)  التيسري  ما-  حد  -وإىل  الفائدة  (أسعار 

كورونا  فريوس  وباء  تفيش  منذ  سيام  ال  الكيل،  للطلب  الرئيس  املحرك 

الركود  أن  سواء  حد  عىل  والدميقراطيون  الجمهوريون  ويدرك  (كوفيد19-)، 

الذي أحدثه هذا الوباء يتطلب جرعات كبرية من التحفيز املايل.

 ، للتحفيز  نظرتهم   ناحية   من  وبايدن  ترامب  بني  فروق  يوجد  فإنه  ذلك،  ومع 

فالرئيس ترامب من مؤيدي ان تأثري خفض رضائب الرشكات واألفراد سينتقل إىل 

بقية االقتصاد، وبالتايل، فإن ترامب يدافع عن إجراء جوالت جديدة من التحفيز 

األرباح  رضيبة  نسبة  تخفيض  اآلن  ترامب  ويقرتح  الرضيبية،  التخفيضات  خالل  من 

الطارئ للمواطنني املترضرين من صدمة  التمويل  الرأساملية و يدعم تقديم 

(كوفيد19-)، بينام متيل خططه طويلة األجل أكرث نحو استثامرات عامة أكرب حجاًم 

يف البنية التحتية األمريكية.

ومن ناحية أخرى، يتعهد بايدن  وهو ابن الحزب الدميقراطي الذي دامئا يركز 

عىل البعد االجتامعي من خالل مقرتحاته للسياسة املالية بزيادة جانب اإلنفاق 

بشكل كبري، ال سيام االستثامرات االجتامعية املرتبطة باالستحقاقات والتعليم 

رضائب  خالل  من  جزئيا  التمويل  توفري  يتم  أن  املقرر  ومن  الصحية،  والرعاية 

ذوي  الرضائب  دافعي  مزايا  وتقليل  الرضائب  زيادة  بايدن  يقرتح  حيث  إضافية، 

الدخل املرتفع.

املؤرشات  اهم  وتحديدا  املالية  االسواق  حركة  من  نرى  ان  نستطيع  ولكن 

االمريكية وهي الداو جونز واالس اند يب وناسداك املؤرش االكرب تكنولوجيا ان 

االسواق ستستوعب فوز اي من املرشحني وهذه اشارة مهمة اىل ان الفروق 

االقتصادية يف الربنامجني ليست كبرية اىل حد ما . 

املرشح  فوز  عىل  فلسطني  يف  واملفكرون،  الساسة  وبعض  العامة،  من  كثرٌي  يُعول 

االدارة  موقف  يف  نسبي  ولو  اعتدال  حدوث  أو  االختالل،  لتصحيح  بايدن  جو  الدميقراطي 

املنحاز  الحايل  املوقف  عن  عوضاً  الفلسطيني-االرسائييل،  الرصاع  طريف  تجاه  األمريكية 

التي  العنرصية  يف  يتضح  والذي  االرسائييل،  املوقف  مع  املتامهي  وقل  بل  بالكامل، 

تظهرها عىل الدوام ترصيحات املستوطن ديفيد فريدمان سفري أمريكا لدى إرسائيل يف أكرث 

من مناسبة، وآخرها ترصيحه بأن علم ارسائيل سيبقى يرفرف يف الخليل.

لدى  مامثلة  رغبة  مع  الفلسطيني  الجانب  يف  الرغبة  هذه  تتطابق  أن  مبكان  السخرية  ومن 

بعض الساسة واملفكرين يف الجانب االرسائييل الذين يعتقدون بأن ترامب، يف دورته الثانية، 

من  العديد  حال  األوىل،  فرتته  خالل  االحتالل  لدولة  حققها  التي  املكاسب  عىل  ينقلب  قد 

الرؤساء األمريكيني الذين ينتابهم نوع من تأنيب الضمري تجاه خذالن اداراتهم يف فرتاتهم 

الرئاسية األوىل للحقوق املرشوعة للفلسطينيني قُبيل انتهاء فرتة والياتهم الثانية بقليل، 

حني ال يكون مبقدورهم فعل يشء يذكر حيال ذلك.



ما ان تبدأ بكتابة اسامء املرشحني لالنتخابات االمريكية جوبايدن ودونالد ترامب 

العرب  سألها  التي  االسئلة  من  العديد  باعطائك  جوجل  البحث  محرك  يبدأ  حتى 

يف بحثهم عن الشخصيتني املتصارعتني سياسيا.

ولعل ما لفت نظري من بني هذه االسئلة هو سؤال احد الباحثني " ايهام افضل 

ترامب ام بايدن؟

 الجواب عىل هذا السؤال مل يكن عربيا منحازا اىل اي من الطرفني ، بل كان يف 

تقرير أعدته صحيفة واشنطن بوست االمريكية ، التي بدأت املقارنة بني الرئيس 

وليس  اوباما  باراك  الدميقراطي  السابق  والرئيس  ترامب  دونالد  الحايل 

يكون  فلن  تغريوا  مهام  االشخاص  ان  تقول  ان  تريد  الصحيفة  وكأن   ، جوبايدن 

الجمهوري  الحزبني  عليها   يسري  التي  املبادئ  هو  فاالساس  كبريا  الجديد 

والدميقراطي ورمبا يلتقيان بشكل كبري مع املصلحة االرسائيلية .

يف  جوبايدن  فوز  بديهيا   الفلسطينيني  من  كبري  قسم  يتمنى  فلسطينيا 

الحايل  الرئيس  اتخذها  التي  العنرصية  القرارات  كل  بعد  االمريكية  االنتخابات 

دونالد ترامب لصالح ارسائيل ، حيث تعدى كل الخطوط الحمراء يف قضية الرصاع 

وقطع  القدس  اىل  السفارة  نقل  من  بدءا   ، واالحتالل  الفلسطينيني  بني 

ومناطق  الغربية  للضفة  الضم  عملية  عىل  واملوافقة  االمريكية  املساعدات 

"ج" وغريها من القرارات

اليسء 

واألسوأ
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ولعل هنا يقع الفلسطيني بني الخيارين "اليسء واألسوأ" ، فبايدن ليس هو 

القرارات  شوائب  من  الفلسطينيني  ستنقذ  التي  االمريكية  السياسية  املعجزة 

التي اتخذها منافسه ترامب ، فهو نفسه يدرك انه من اشد املؤيدين الرسائيل 

لقائه  عند  مشهده  ان  بل  ال   ، االمرييك  الشيوخ  مجلس  يف  عضوا  كان  ان  منذ 

هو  ما  لكل  الشخص  حب  يظهر   1973 عام  مائري  غولدا  االحتالل  وزراء  برئيسة 

ارسائييل حتى اصبح مدافعا رشسا عن دولة االحتالل اكرث من بعض ساستها .

رمبا يقول البعض هنا ان هذا الحديث قد تجاوزه الزمن الحديث اليوم مختلف ، 

لكن بالنظر اىل قرارات وتحركات بايدن قبل 4 سنوات يظهر صدق القول ، فبايدن 

منذ ان كان نائبا للرئيس السابق اوباما كان مؤيدأ بطريقة مبارشة وغري مبارشة 

شخصية  ضد  االعالمية   الترصيحات  فقاعات  بعض  هناك  كانت  وان  الرسائيل 

بنيامني نتنياهو ولكنها  رسيعا ما تتالىش .

وال شك ان االنتخابات االمريكية تلقي بظاللها عىل العديد من امللفات الدولية 

هذه  سري  كثب  عن  يراقبون  فالفلسطينيون  الفلسطينية،   القضية  واهمها 

االنتخابات ، لكنهم ينظرون بعني فاحصة اخرى اىل سري تحركات اجتامع الفصائل 

انهاء  سبل  يف  للبحث  العربية  الدول  من  مختلفة  انحاء  يف  الفلسطينية 

الرشعية  العطاء  االنتخابات  صندوق  اىل  واللجوء  املصالحة  وتحقيق  االنقسام 

من جديد للسلطات املنتهية رشعيتها منذ زمن .

شخصيا اؤيد الفكرة التي تقول ان جزءا كبريا من تحركات الفصائل وبشكل كبري 

حركة فتح تريد اعطاء رسائل سياسية خارجية قبل االنتخابات االمريكية ، وان كانت 

يف  مطمئنة  منها  املتناقضة  حتى  الفصائل  لهذه  االعالمية  الترصيحات  بعض 

بعض االوقات .

نهاية القول فان املصالحة الفلسطينية يجب ان ال تربط باالنتخابات االمريكية وال 

حتى باالشخاص الفائزين سواء من الدميقراطيني او الجمهوريني فالنهج واحد 

وان اختلفت الطريقة  ، فطريق القدس ومللمة البيت الداخيل لن تأيت من شارع 

يف وسط كاليفورنيا او واشنطن او فلوريدا او اي من الواليات االمريكية. 



يتنافس املرشحون األمريكيون لالنتخابات الرئاسية يف دعمهم إلرسائيل وأمنها بشكل 

كبري يف محاولة الستاملة اللويب الصهيوين يف الواليات املتحدة الذي يرجح فوز أي 

من املرشحني الذي يدعمه، وهو ما فعله الرئيس الحايل دونالد ترامب بتقديم هدايا 

الوالء  بايدن   جو  الدميقراطي  الحزب  من  الرئايس  املرشح  وتأكيد  إلرسائيل،  مثينة 

إلرسائيل، والذي تبني أنه من الداعمني إلرسائيل منذ أربعة عقود ماضية.

اللويب الصهيوين الذي يتكون من مجموعة من األفراد واملؤسسات التي تعمل عىل 

يهوًدا  يضم  ال  "إرسائيل".  مصالح  يحقق  مبا  األمريكية  الخارجية  السياسية  توجيه 

أمريكيني فقط بل يدخل ضمن إطار نشاطاته أفرادا أو جامعات ممن يعرفون بالصهاينة  

اختصاًرا  تسمى  (التي  اإلرسائيلية  األمريكية  العامة  الشؤون  لجنة  وتعترب  املسيحيي، 

أيباك) من أشهر وأهم املنظامت املنضوية تحت لواء اللويب.

واشنطن،  يف  املقيمة  الحسيني  جيهان  الدولية  الحياة  بصحيفة  السياسية  املحررة 

وسياسيا  واقتصاديا  عسكريا  لنتنياهو  ترامب  قدمه   الذي  الالمتناهي  الدعم  أن  أكدت 

األصوات  من  يزيد  لن  أنه  أي  األمريكية  االنتخابات  يف  هاماً  عامالً  يكون  لن  إلرسائيل 

قضية  املقبلة  األمريكية  باالنتخابات  الهام  العامل  أن  موضحة  ترامب،  لصالح  اليهودية 

العنرصية واالقتصاد واالمن.

لـ"النجاح االخباري": رمبا سيضغط نتنياهو عىل يهود أمريكا لضغط  وتابعت يف حديث 

شعبيته  تراجعت  الذي  نتنياهو  سيسقط  ترامب  سقوط  أن  اعتقادها  عن  معربة  ترامب، 

إحصائية  وهناك  "إرسائيل"،  يدعم  ومل  نتنياهو  دعم  ترامب  أن  يدركون  واليهود  كثرياً 

أكدت أن ثلثي اليهود بأمريكا ضد صفقة القرن".

بقلم– وفاء ناهل

اللويب الصهيوين ضد ترامب !

بيضة القبان يف االنتخابات األمريكية
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استاملة اللويب الصهيوين

اللويب الصهيوين،   القادمة قالت الحسيني:"  باالنتخابات  اللويب الصهيوين  وحول دور 

له نفوذ قوي جداً ليس لدى الجمهوريني فقط وإمنا بكل مؤسسات صنع القرار والبنوك 

للموقف  االمرييك  االدارة  تنبي  أن  كام  جديداً،  ليس  االمر  وهذا  والكونغرس،  واالعالم 

"اإلرسائييل" ليس باألمر الجديد، لكن إدارة ترامب تختلف عن غريها النحيازها قلباً وقالباً مع 

إرسائيل".

وحول الدعم الذي سيتلقاه كل من ترامب وبايدن، أشارت إىل أن الجمهوريني سيدعمون 

ترامب والدميوقراطيون سيدعمون بايدن بالرغم من وجود خالفات داخلية، لكل طرف يدعم 

باالنتخابات  مفاجأة  أي  نشهد  رمبا  لكن  ستحكم،  التي  هي  األخرى  واألصوات  مرشحه، 

األمريكية هذا ما اعتدنا عليه.

االنسحاب  ألن  باملنطقة،  املهيمنة  "إرسائيل"  لتكون  يسعى  "ترامب  الحسيني:  وأضافت 

يتحكم  الصهيوين  اللويب  أن  املؤكد  ولكن  باملنطقة،  الفراغ  من  حالة  سيخلق  االمرييك 

تزيد  لن  ترامب  مواقف  لكن  مسيطر  وهو  والجمهوري  الدميوقراطي  الحزبني  بأمريكا 

االصوات اليهودية النهم يعتربون دعمه شخصيا لنتنياهو وليس إلرسائيل".

املحلل السيايس د. زيد النوايسة قال:" إن الدعم الذي قدمه ترامب إلرسائيل هو جزء من 

املؤثر  الصهيوين  للويب  رسائل  إرسال  يف  يساهم  ما  دامئا  يقدم  فهو  سياسته، 

بالواليات املتحدة االمريكية، وهذا اللويب منحاز لرئيس وزراء االحتالل بنيامني نتيناهو.

الخدمات  هذه  ترامب  تقديم  من  جزءا  أن  االخباري":  "النجاح  لـ  حديث  يف  النوايسة  وتابع 

للطرف االرسائييل هو نوع من العوامل التي يعتمد عليها للعودة للبيت االبيض مرة ثانية 

التي  املتحدة،  الواليات  يف  والعنرصية  كورونا  جائحة  من  استثنائية،  ظروف  ظل  يف 

تجمعت ضده، لذلك يبحث عن خيارين دعم "إرسائيل" بشكل غري مسبوق ودعم توجه العديد 

من الدولة يف املنطقة لخيار التطبيع مع "إرسائيل".

اللويب  دعم  بكسب  ينجح  ستجعله  الرسائيل  الداعمة  ترامب  اجراءات  كانت  ما  اذا  وحول 

تقدم  هناك  اللحظة  حتى  االولية  االستطالعات  قرأنا  ما  إذا  النوايسة:"  قال  الصهيوين 

بكورونا،  ترامب  إصابة  عقب  حصلت  ارتباك  حالة  وهناك  نقاط،   (10) بـ  بايدن  جو  ملنافسه 

الرجل ما زال يفكر  ومغادرته املستشفى برسعة كبرية، ما أعطى انطباعاً سلبياً يؤكد أن 

بنفس الطريقة التي أدت لوفاة ما يقارب (200) ألف امرييك بكورونا نتيجة سياسته"

وأضاف:" برأيي كل املؤرشات تفيد بأن فرص ترامب بالعودة للبيت االبيض ضئيلة جداً، ولكن 

ال ننىس أن االنتخابات األمريكية دوماً تحمل املفاجآت".

وحول دور اللويب الصهيوين يف الواليات املتحدة يف دعم ترامب، أشار النوايسة إىل 

أن اللويب الصهيويني، سيبذل كل جهده لدعم ترامب،  لكن هناك عوامل كثرية لن تساعد 

ترامب، مضيفاً:" علينا أن ال نذهب بعيداً بالرهان عىل خصم ترامب الدميوقراطي جو بايدن 

فاملصالح "اإلرسائيلية" دوما كانت األولوية يف السياسات االمريكية".
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ومنحها  الخاص،  القطاع  مؤسسات  عىل  الرضيبي  العبء  لتخفيف  رضورة  هنالك  أن  كام 

أخرى جديدة، ما يفسح  القامئة، وانشاء  تسهيالت مختلفة تحفزها عىل تطوير استثامراتها 

املجال لفرص عمل جديدة وتخفيض معدالت البطالة لدى األيدي العاملة.وبدوره فإن القطاع 

الخاص، وهو املُشغل ألكرث من ثلثي األيدي العاملة يف فلسطني، مطالب يف أن يكون له 

دور بالغ األهمية وطنياً، ملساندةالسياسات واالجراءات الحكومية الهادفة إىل دعم صمود 

املواطن، يف ظل ما تعكسه النرشات االحصائية من ارتفاع ملعدل سن الزواج وتكوين األرسة 

متطلبات  زيادة  بسبب  املدينة  يف  سنوات  و7  الريف  يف  سنوات   5 مبتوسط  الفلسطينية 

والتزامات  بقروض  أرسهم  تكوين  يف  الحظ  حالفهم  الذين  أولئك  ارتباط  عن  ناهيك  الحياة، 

مالية طويلة األمد بسبب تآكل الرواتب واألجور.

أثار اقتصادية  الحكومية، وما تبعهام من  الرواتب  وختاماً، فقد أضفت جائحة كورونا وانقطاع 

العام املتحقق  للدخل االقتصادي  الفلسطيني، أهمية اضافية  القومي  الدخل  سلبية عىل 

عن  تزيد  أعداد  إىل  الرسمية  االحصائيات  تُشري  حيث  الداخل،  يف  الفلسطينية  العاملة  من 

50,000 عامل  الـ  التقديرات ما يقارب  إليهم حسب  التصاريح، يضاف  120,000 عامل من حملة 

وهؤالء  يومياً،  شيكل   200 ألـ  يراوح  أجور  مبتوسط  يعملون  الرسمي،  التعداد  خارج  آخرين 

يشكلون املصدر الرئيس الثالث للدخل القومي الفلسطيني، وميكن أن يكون لهم دور تنموي 

انفاقها  عن  عوضاً  استثامرية،  مشاريع  إىل  دخلهم  من  جزء  وجه  ما  اذا  واستثامري، 

من  الدولة  مؤسسات  من  لهم  يُفرز  أن  مبكان  األهمية  من  يكون  وقد  الطابع.  االستهاليك 

يُعنى بقضاياهم ثقافياً وسياسياً وقانونياً وتنموياً، وعدم تركهم ضحايا لديناميكيات العمل 

االرسائيلية.

*عميد كلية االقتصاد والعلوم االجتامعية يف جامعة النجاح الوطنية 



من  أداة  الصهيوين  اللويب  أن  مايض،  بدر  د.  السيايس  املحلل  أكد  السياق،  ذات  يف 

أداوت التأثري بالسياسة الخارجية للواليات املتحدة األمريكية، ولكن اللويب الصهيوين أكرث 

اللوبيات متاسكاً بسبب املؤسساتية التي استطاع أن يفرضها من خالل اعتالء املنظامت 

األمريكية  باالنتخابات  التأثري  عىل  فقط  يقترص  ال  دوره  لذلك  هناك،  الصهيونية  اليهودية 

يتعلق  فيام  وخاصة  االمريكية  املتحدة  للواليات  والخارجية  الداخلية  بالسياسة  وإمنا 

بالرصاع العريب الفلسطيني.

هم  األمريكية  املتحدة  بالواليات  اليهود  االخباري":  "النجاح  لـ  حديث  يف  مايض  وتابع 

باألصل يصوتون للحزب الدميوقراطي، لذلك نتحدث عن أن االصوات اليهودية بأمريكا تذهب 

للحزب الدميوقراطي، وذلك السباب سياسة واقتصادية وثقافية وتاريخية، ولكن االن أصبح 

هناك تحول كبري فيام يخص هذه االصوات حيث إن اللويب الصيهوين استطاع أن يتغلغل 

الحزب  من  لهم،  العام  الرأي  اتجاهات  ويغري  املتحدة  بالواليات  اليهود  برشائح 

لليهود  يفعل  أن  استطاع  ترامب  أن  الرئيس  السبب  الجمهوري،  للحزب  الدميوقراطي 

والصهاينة ما مل يفعله أي رئيس آخر".

لصالح  باالنتخابات  الصهيوين  اللويب  قبل  من  ودعم  كبري  تأثري  هناك  سيكون  وأضاف:" 

ترامب، ولكن السؤال هل سيكون هذا الدعم دامئا أم مؤقتا وفقط يف فرتة والية دونالد 

ترامب".

الصهيوينة  للمنظامت  منارصين  إما  ترامب  إدارة  من  كبريا  جزءا  أن  إىل  مايض  وأشار 

تخدم  التي  الصهيونية  املنظامت  من  جزًءا  أو  االمريكية،  املتحدة  بالواليات  وإرسائيل 

باالدارة االمريكية نفسها، وخري دليل عىل ذلك السفري االمرييك بإرسائيل ديفيد فريدمان 

وقوته الهائلة بالتأثري عىل ترامب، وأرجح أن هذا التحول من اللويب الصهيوين تجاه ترامب 

سيكون مؤقتًا فقط خالل والية ترامب.

األصوات اليهودية تذهب للدميقراطيني
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املختص بالشأن االمرييك د.رويد أبو عمشة، أكد أن اللويب الصهويني له قوته بالواليات 

املتحدة االمريكية، مشرياً إىل أن تأثريه األكرب يكمن بانتخابات الكونغرس أكرث من الرئاسية 

والتي يعد تأثريه فيها محدوداً.

لـ "النجاح االخباري": اللويب الصهيوين قريب بشكل مبارش من اليمني  وتابع يف حديث 

الصهيويني يف "إرسائيل"،  لذلك مل يجلب لجانبه كأصوات يهودية سوى قلة من اليهود 

املتزمتني من الناحية الدينية والسياسية".

وأضاف ابو عمشة:" ثلثي اليهود بالواليات املتحدة هم من الحزب الدميوقراطي، لكن ما 

يكسبه ترامب يف حال تأييده للويب الصهيوين، أنه سيكسب الفئة االنجيلية املتصهينة 

وهي الصفوة بالحزب الجمهوري والتي تصوت باالنتخابات وهؤالء يشكلون ثلث األصوات 

ودعمها  "إرسائيل"  مع  العالقة  يهمهم  وهؤالء  صوت،  مليون   (70) يقارب  ما  أي  بأمريكا 

واالنحياز لها، وبذلك ترامب يكسب هذه الفئة لجانبه باالنتخابات، ولكن ما هو مؤكد أن دور 

اللويب الصهيوين باالنتخابات االمريكية ليس حاسامً باملطلق.

الداخلية  السياسات  مجريات  يف  وتأثري  قوة  من  الصهيوين  اللويب  ميتلكه  ما  ورغم 

والخارجية للواليات املتحدة إال أن املفاجآت يف االنتخابات األمريكية تنسف كل الحسابات، 

كام حدث يف االنتخابات املاضية بني ترامب وهيالري كلينتون.
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بقلم -عبدالله عبيد

املرشح  بني  القادم،  الشهر  املقررة  األمريكية  االنتخابات  الفلسطيني  الشارع  يرتقب 

تشري  التي  بايدن،  جو  الدميقراطي  واملرشح  ترامب،  دونالد  الحايل  الرئيس  الجمهوري 

أغلب االستطالعات إىل تقدم  األخري حتى اآلن، ويأيت هذا الرتقب ملا لهذه االنتخابات من 

انعكاسات عىل العامل واملنطقة وباألخص القضية الفلسطينية.

املواطن الفلسطيني يتمنى فوز مرشح الدميقراطيني جو بايدن عىل نظريه الجمهوري 

ترامب، الذي وجه عداًء ضد الشعب الفلسطيني خالل األربع سنوات املاضية "فرتة رئاسته 

للبيت األبيض"، األمر الذي زاد من اهتامم الفلسطينيني ملتابعة ما ستؤول إليه االنتخابات.

/ نوفمرب املقبل، حيث سيقرر  الثاين  الثالث من ترشين  األمريكية يف  االنتخابات  وتجري 

الناخبون األمريكيني ما إذا كان دونالد ترامب سيبقى يف البيت األبيض ألربعة أعوام أخرى 

أم أن بايدن سيعتيل كريس "البيت األبيض".

املواطن أبو العبد مطر يرى بأن اهتاممه بعملية االنتخابات االمريكية هذه املرة يزيد عن 

القضية  يف  كبرية  عالقة  لها  االمريكية  املتحدة  الواليات  أن  خصوصاً  املاضية،  األعوام 

الفلسطينية.

 الشارع الفلسطيني

  يرتقب دخانا أبيَض من واشطن
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املوقف واحد مع اختالف الرئيس

املتحدة  للواليات  ترامب  حكم  فرتة  "خالل  االخباري":  "النجاح  لـ  حديث  يف  مطر  وقال 

األمريكيني  الرؤساء  غرار  عىل  اإلرسائييل،  لالحتالل  موالياً  كان  كيف  رأينا  ونحن  األمريكية، 

السابقني، وهذا أثر عىل الوضع الفلسطيني كثرياً".

بالقدس  واعرتف  للفلسطينيني  كبرياً  عداًء  كن  الذي  ترامب  خسارة  "يتمنى  أنه  وأضاف 

عاصمة إلرسائيل ونقل السفارة وغريها من القرارات املعادية لنا"، معرباً عن اعتقاده أن 

منافسه بايدن سيفوز يف هذه االنتخابات وهذا ما يتمناه العامل كله، حسب مطر.

بنتائج  الفلسطينيني  اهتامم  تزايد  حول  الرأي،  سابقه  يوافق  أيوب  خالد  املواطن 

حسب  ترامب"  "الحاقد  خسارة  يتمنى  الفلسطيني  الكل  أن  خصوصاً  األمريكية،  االنتخابات 

وصفه.

يبدو  "بايدن  مضيفاً  ترامب،  عن  متاماً  مختلف  بايدن  أن  االخباري"  "النجاح  لـ  أيوب  وأوضح 

وكأنه أكرث عقالنية وإنسانية من ترامب الحاقد، الذي فعل الكثري لصالح االحتالل اإلرسائييل 

وضد الشعب الفلسطيني".

بتحسينات  وعد  الذي  بايدن،  فوز  ونتمنى  األمريكية  االنتخابات  نتائج  "ننتظر  وتابع: 

للفلسطينيني ونحن ما نريده هو أن يعود الدعم لنا بعد أن قام بقطعه الرئيس ترامب".

أما املواطن أبو أحمد عيىس فاختلف رأيه عن سابقيه، حول فوز بايدن أو ترامب، قائالً "يف 

األمريكية  الواليات املتحدة  أن ذلك سيغري من موقف  أعتقد  ال  ترامب،  أو  بايدن  حال فوز 

بالنسبة لقضيتنا الفلسطينية".

وأضاف أبو أحمد يف حديث "النجاح االخباري": أن "موقف أمريكا من فلسطني معروف منذ 

اإلرسائييل  االحتالل  يدعمون  األمريكيني  الرؤساء  فجميع  اإلرسائييل،  االحتالل  بداية 

وحكوماته املتعاقبة وهذه سياسة أمريكية ال أحد من الرؤساء األمريكيني قد تلخى عنها".

حساب  عىل  الفلسطينيني  سيدعم  هل  بايدن  فوز  حال  يف  ونرى  "سنشاهد  وتابع: 

اإلرسائيليني؟ أو هل سيقوم بإرجاع السفارة األمريكية إىل تل أبيب؟ وهل سيلغي اعرتاف 

أمريكا بالقدس عاصمة إلرسائيل؟ "لنتابع ونرى ذلك بعد نتائج االنتخابات".

املرشح  فوز  إىل  األمريكية  املتحدة  الواليات  يف  للرأي  استطالع  أحدث  ويشري 

الدميقراطي جو بايدن بنسبة %51 مقابل %43 فقط ملنافسه الجمهوري ترامب.
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ومن ناحية أخرى، يتعهد بايدن  وهو ابن الحزب الدميقراطي الذي دامئا يركز 

عىل البعد االجتامعي من خالل مقرتحاته للسياسة املالية بزيادة جانب اإلنفاق 

بشكل كبري، ال سيام االستثامرات االجتامعية املرتبطة باالستحقاقات والتعليم 

رضائب  خالل  من  جزئيا  التمويل  توفري  يتم  أن  املقرر  ومن  الصحية،  والرعاية 

ذوي  الرضائب  دافعي  مزايا  وتقليل  الرضائب  زيادة  بايدن  يقرتح  حيث  إضافية، 

الدخل املرتفع.

املؤرشات  اهم  وتحديدا  املالية  االسواق  حركة  من  نرى  ان  نستطيع  ولكن 

االمريكية وهي الداو جونز واالس اند يب وناسداك املؤرش االكرب تكنولوجيا ان 

االسواق ستستوعب فوز اي من املرشحني وهذه اشارة مهمة اىل ان الفروق 

االقتصادية يف الربنامجني ليست كبرية اىل حد ما . 



املستقبلية  للدراسات  القدس  مركز  رئيس  عوض،  رفيق  أحمد  السيايس  املحلل  ويرى 

ألن  يربره،  ما  له  االمريكية  باالنتخابات  الفلسطيني  االهتامم  بأن  القدس،  جامعة  يف 

بتوجيهات  تتم  العربية  املنطقة  يف  أو  االوسط  الرشق  يف  األمريكية  السياسات 

إرسائيلية.

وقال عوض لـ "النجاح االخباري": طاملا أننا نشتبك مع االحتالل اإلرسائييل، فعملياً البيت 

األبيض ومن يحكمه يؤثر علينا جداً ألننا نحن يف رصاع دويل وليس اقليمي ألننا نشتبك 

مع املحتل اإلرسائييل وهو مسيطر وذات نفوذ يف العامل"، مشدداً عىل أن حاكم البيت 

األبيض يؤثر جداً عىل القضية الفلسطينية وفق سياساته وتوجيهاته وقراراته.

وأضاف أن " حاكم البيت االبيض يعامل إرسائيل دامئاً معاملة خاصة وهذا الرجل أو هذا 

الحاكم عملياً ما هي أفكاره وسياساته، وهذا يؤثر فينا وكأننا جزء من هذه السياسات 

ليست الداخلية فقط بل الخارجية أيضاً"، مبيّناً أن االنتخابات األمريكية ونتائجها تؤثر عىل 

العام أجمع سواء اقتصادياً أو صحيا أو ثقافيا واجتامعيا وسياسياً.

وعن متنيات الشارع الفلسطيني خسارة دونالد ترامب يف هذه االنتخابات، أرجع املحلل 

إىل  باإلضافة  الفلسطينيني،  ضد  قراًرا   22 أطلق  الحكم  توليه  منذ  ترامب  أن  عوض 

محارصتهم سياسياً ومالياً ونزع الرشعية عنهم، "وأطلق صفقة مجرمة تجردنا من حقنا 

وتفككنا يف الجغرافيا والدميغرافيا، لذلك ترامب بالنسبة للفلسطينيني مجرم حقيقي 

ونكرهه".

وتابع: "ألن هذا الرجل أحد أهم أعدائه الفلسطينيون ألن إرسائيل ضدنا وترامب وإدارته 

عام  مختلفة  رؤية  له  الدميقراطي  بايدن  جو  أن  إىل  الفتاً  اإلرسائييل"،  االحتالل  تدعم 

يقوم به ترامب، وإن مل يتخل عن استعامرية أمريكا وامربياليتها.

واالساءة  الدويل  القانون  عىل  واالعتداء  بالبلطجة  للعامل  أىت  "ترامب  حديثه:  وأنهى 

للدول بالتايل كثري من الشعوب تكرهه". وفق عوض.

عاصمة  بالقدس  االعرتاف  أولها  الفلسطينيني  ضد  قراراً   22 اتخذ  قد  ترامب  وكان 

عن  االمريكية  املساعدات  وقطع  للقدس  أبيب  تل  من  بالده  سفارة  ونقل  لـ"إرسائيل"، 

يف  الفلسطينية  التحرير  منظمة  مكتب  إغالق  إىل  باإلضافة  الفلسطينية  السلطة 

واشنطن، ودعمه لحكومة االحتالل اإلرسائييل وتشجيع التطبيع العريب مع االحتالل.

تأثري االنتخابات األمريكية عىل فلسطني
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ما ان تبدأ بكتابة اسامء املرشحني لالنتخابات االمريكية جوبايدن ودونالد ترامب 

العرب  سألها  التي  االسئلة  من  العديد  باعطائك  جوجل  البحث  محرك  يبدأ  حتى 

يف بحثهم عن الشخصيتني املتصارعتني سياسيا.

ولعل ما لفت نظري من بني هذه االسئلة هو سؤال احد الباحثني " ايهام افضل 

ترامب ام بايدن؟

 الجواب عىل هذا السؤال مل يكن عربيا منحازا اىل اي من الطرفني ، بل كان يف 

تقرير أعدته صحيفة واشنطن بوست االمريكية ، التي بدأت املقارنة بني الرئيس 

وليس  اوباما  باراك  الدميقراطي  السابق  والرئيس  ترامب  دونالد  الحايل 

يكون  فلن  تغريوا  مهام  االشخاص  ان  تقول  ان  تريد  الصحيفة  وكأن   ، جوبايدن 

الجمهوري  الحزبني  عليها   يسري  التي  املبادئ  هو  فاالساس  كبريا  الجديد 

والدميقراطي ورمبا يلتقيان بشكل كبري مع املصلحة االرسائيلية .

يف  جوبايدن  فوز  بديهيا   الفلسطينيني  من  كبري  قسم  يتمنى  فلسطينيا 

الحايل  الرئيس  اتخذها  التي  العنرصية  القرارات  كل  بعد  االمريكية  االنتخابات 

دونالد ترامب لصالح ارسائيل ، حيث تعدى كل الخطوط الحمراء يف قضية الرصاع 

وقطع  القدس  اىل  السفارة  نقل  من  بدءا   ، واالحتالل  الفلسطينيني  بني 

ومناطق  الغربية  للضفة  الضم  عملية  عىل  واملوافقة  االمريكية  املساعدات 

"ج" وغريها من القرارات



الشارع  الهتامم  عديدة  أسبابا  هناك  أن  حبيب  هاين  السيايس  املحلل  أكد  جهته،  من 

الفلسطيني باالنتخابات األمريكية؛ النعكاس هذه االنتخابات ونتائجها عىل قضية الرشق 

األوسط والرصاع العريب اإلرسائييل، موضحاً أن هناك  تأثريًا كبريًا ملن يسكن البيت األبيض 

باهتامم  يراقب  الفلسطيني  الجمهور  يجعل  دامئاً  كان  وهذا  الرصاع  هذا  خريطة  عىل 

عملية االنتخابات.

بالنسبة  املتزايد  االهتامم  أن  إىل  االخباري"  "النجاح  لـ  حديث  خالل  حبيب  وأشار 

القضية  تهم  كثرية  وقرارات  قضايا  هناك  ألن  االمريكية،  باالنتخابات  للفلسطينيني 

الفلسطينية اتخذت مؤخراً من قبل االدارة االمريكية الحالية ضد الفلسطينيني.

املتحدة  الواليات  "وتشجيع  القرن"  صفقة  إطار  يف  الضم  "خطة  القضايا  هذه  أهم  ومن 

البيت  يسكن  من  أن  عىل  مشدداً  االحتالل"،  مع  التطبيع  من  املزيد  عىل  العربية  للدول 

األبيض بعد االنتخابات األمريكية املقبلة، سيكون له عالقة مبارشة بهذين امللفني اللذين 

يعتربان يف عمق املسألة الفلسطينية.

وقال حبيب: يزداد االهتامم الفلسطيني بانتخابات أمريكا ألن الشعب الفلسطيني مقبل 

القرن  "صفقة  امللفني  هذين  مواجهة  منها  القريب،  املستقبل  يف  جدية  تحوالت  عىل 

والتطبيع" ونحن بانتظار اجتامع لألمناء العامني وتوافق وطني شامل عىل اجراء انتخابات 

وعىل انهاء حالة االنقسام".

وأضاف: " رمبا سريتبط املرسوم الرئايس لهذه االنتخابات الترشيعية وثم الحقاً الرئاسية 

الجمهور  أن  إىل  الفتاً  األمريكية"،  االنتخابات  بنتائج  ارتباطاً  الوطني  املجلس  بعد  وثم 

الفلسطيني يتمنى فوز بايدن الهتامم الحزب الدميقراطي بالقضية الفلسطينية.

املنطقة  يف  ترامب  ملشاريع  بالتصدي  وعد  بايدن  ألن  "أيضاً  السيايس:  املحلل  وتابع 

فيام  الدولية  والرشعية  الدولتني  بحل  وااللتزام  الضم  وخطة  القرن  صفقة  االخص  وعىل 

يتعلق بالرصاع العريب االرسائييل، ومن هنا يأيت التأييد لبايدن عىل هذا األساس".

وأمام اهتامم الشارع الفلسطيني باالنتخابات األمريكية ومتنياتهم بخسارة ترامب أمام 

االحتالل  جرائم  عىل  للتغطية  حداً  ويضع  طموحاتهم  األخري  سيحقق  فهل  بايدن،  جو 

اإلرسائييل، وهل سيتحقق حل الدولتني؟ أم أنها أمنيات للتخلص من شخص ترامب الذي 

سنوات،  أربع  قبل  األمريكية  الرئاسة  توليه  منذ  للفلسطينيني  العدايئ  وجهه  عن  كشف 

اتخذ خاللها اجراءات مجحفة مخالفة للقوانني الدولية بحق الفلسطينيني.

تحوالت فلسطينية



والدميقراطي  الجمهوري  الحزبني  بني  التنافس  من  حالة  األمريكية  الساحة  تشهد 

دونالد  الحايل  بالرئيس  ممثلة  القادم،  الشهر  املقررة  األمريكية  باالنتخابات  للفوز 

ترامب الجمهوري، وجو بايدن مرشح الحزب الدميقراطي، وسط تطلعات من استطالعات 

والقضية  عامة،  األوسط  الرشق  أربكت  خطوات  اتخذ  الذي  ترامب  بسقوط  الرأي 

الفلسطينية خاصة بانحيازه لالحتالل اإلرسائييل، عىل صعيد السياسة الخارجية، بينام 

يف  التظاهرات  وخروج  كورونا،  جائحة  أزمة  بحل  الداخلية  سياسته  يف  ترامب  فشل 

أعلن  وقت  يف  والسود،  البيض  بني  العنرصي  التمييز  سياسة  ضد  األمريكية  الشوارع 

الداخيل  الصعيدين  عىل  ترامب  اتخذه  ملا  مخالفة  مواقف  عن  بايدن  منافسه  فيه 

والخارجي.

برئاسة  للفوز  ترامب وبايدن فلكل منهام فرص  الكبري بني املرشحني  التنافس  وأمام 

الواليات املتحدة األمريكية، ستجعل الناخب األمرييك يرجح أحدهام عىل اآلخر.

يتنافس املرشحون األمريكيون لالنتخابات الرئاسية يف دعمهم إلرسائيل وأمنها بشكل 

كبري يف محاولة الستاملة اللويب الصهيوين يف الواليات املتحدة الذي يرجح فوز أي 

من املرشحني الذي يدعمه، وهو ما فعله الرئيس الحايل دونالد ترامب بتقديم هدايا 

الوالء  بايدن   جو  الدميقراطي  الحزب  من  الرئايس  املرشح  وتأكيد  إلرسائيل،  مثينة 

إلرسائيل، والذي تبني أنه من الداعمني إلرسائيل منذ أربعة عقود ماضية.

اللويب الصهيوين الذي يتكون من مجموعة من األفراد واملؤسسات التي تعمل عىل 

يهوًدا  يضم  ال  "إرسائيل".  مصالح  يحقق  مبا  األمريكية  الخارجية  السياسية  توجيه 

أمريكيني فقط بل يدخل ضمن إطار نشاطاته أفرادا أو جامعات ممن يعرفون بالصهاينة  

اختصاًرا  تسمى  (التي  اإلرسائيلية  األمريكية  العامة  الشؤون  لجنة  وتعترب  املسيحيي، 

أيباك) من أشهر وأهم املنظامت املنضوية تحت لواء اللويب.

 السباق إىل البيت األبيض.. رحلة الصعود الغامضة

بقلم : ميساء أبو العوف
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املختص بالشأن األمرييك د. وليد املدلل رأى أنه من الصعب التكهن يف الوقت الحايل، 

خاضع  بالنتائج  التكهن  أن  موضحاً  آخر،  عىل  مرشح  وترجيح  األمريكية،  االنتخابات  بنتائج 

وكذلك  جمهوره،  له  ترامب  دونالد  األمرييك  الرئيس  أن  إىل  مشرياً  كثرية،  لتقييامت 

منافسه الدميقراطي جو بايدن، الذي سيستفيد من إخفاقات ترامب، يف النطاق الداخيل 

فادحة  خسائر  إلحاق  يف  تسبب  ما  كورونا  أزمة  معالجة  يف  ترامب  وفشل  والخارجي، 

باالقتصاد األمرييك، كذلك االنقسام الداخيل واستهداف السود سيمثل حالة انزياح كثرية 

من الناخبني باتجاه بايدن.

ونية  الجمهوري  الحزب  داخل  االصطفاف  حالة  أن  االخباري،  النجاح  لـ  حديث  يف  وأوضح، 

املجتمع  أن  كام  لصالحه،  تصب  بايدن  الدميقراطي  للمرشح  بالتصويت  منهم  الكثري 

األمرييك يف ظل هذه الظروف يشعر أنه بحاجة لشخصية بايدن العقالنية، لتعيد السياسة 

األمريكية للواجهة وملا إعتاد عليه العامل، بعكس سياسة ترامب التي فجرت العامل كله 

ضد  وهو  االمرييك  الداخل  عىل  واالنكفاء  االنطواء  سياسة  اعتامده  بسبب  أمريكا،  ضد 

الفلسفة األمريكية التي تم تدشينها منذ سنوات.

أن  حسني،  رائف  د.  واالسرتاتيجي  السيايس  واملستشار  املفكر  رأى  السياق،  ذات  يف 

ترامب بكل أسف حظه أوفر بالفوز باالنتخابات من بايدن وذلك بسبب، االنقسام املوجود 

داخل املجتمع االمرييك والقسم الذي يتبع ترامب هو األقوى، فيام بايدن كبري بالعمر وال 

للسياسة  ترامب  السرتاتيجية  مغايرة  اسرتاتيجية  يحمل  ال  بايدن  أن  كام  كاريزما،  ميلك 

أنه قد يتغري يف بعض األمور لكن ليس مبدئيا.  الداخلية أو الخارجية األمريكية. مستدركاً 

واالهم من ذلك أن بايدن ال يستطيع أن يؤثر عىل هؤالء الذين ال يريدون ترامب، أي أن كمية 

من سيذهب النتخاب بايدن أقل بكثري من هؤالء الذين سيذهبون النتخاب ترامب. معترباً أن 

ترامب كان أقوى من بايدن يف املناظرة األوىل التي جرت بينهام وكان واضحاً أن ترامب 

أكرث تصميام أكرث شدة من جهته للشارع االمرييك من منافسه.

فرص ترامب وبايدن يف االنتخابات

ترامب أوفر حظا بسبب االنقسام األمرييك
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من  أداة  الصهيوين  اللويب  أن  مايض،  بدر  د.  السيايس  املحلل  أكد  السياق،  ذات  يف 

أداوت التأثري بالسياسة الخارجية للواليات املتحدة األمريكية، ولكن اللويب الصهيوين أكرث 

اللوبيات متاسكاً بسبب املؤسساتية التي استطاع أن يفرضها من خالل اعتالء املنظامت 

األمريكية  باالنتخابات  التأثري  عىل  فقط  يقترص  ال  دوره  لذلك  هناك،  الصهيونية  اليهودية 

يتعلق  فيام  وخاصة  االمريكية  املتحدة  للواليات  والخارجية  الداخلية  بالسياسة  وإمنا 

بالرصاع العريب الفلسطيني.

هم  األمريكية  املتحدة  بالواليات  اليهود  االخباري":  "النجاح  لـ  حديث  يف  مايض  وتابع 

باألصل يصوتون للحزب الدميوقراطي، لذلك نتحدث عن أن االصوات اليهودية بأمريكا تذهب 

للحزب الدميوقراطي، وذلك السباب سياسة واقتصادية وثقافية وتاريخية، ولكن االن أصبح 

هناك تحول كبري فيام يخص هذه االصوات حيث إن اللويب الصيهوين استطاع أن يتغلغل 

الحزب  من  لهم،  العام  الرأي  اتجاهات  ويغري  املتحدة  بالواليات  اليهود  برشائح 

لليهود  يفعل  أن  استطاع  ترامب  أن  الرئيس  السبب  الجمهوري،  للحزب  الدميوقراطي 

والصهاينة ما مل يفعله أي رئيس آخر".

لصالح  باالنتخابات  الصهيوين  اللويب  قبل  من  ودعم  كبري  تأثري  هناك  سيكون  وأضاف:" 

ترامب، ولكن السؤال هل سيكون هذا الدعم دامئا أم مؤقتا وفقط يف فرتة والية دونالد 

ترامب".

الصهيوينة  للمنظامت  منارصين  إما  ترامب  إدارة  من  كبريا  جزءا  أن  إىل  مايض  وأشار 

تخدم  التي  الصهيونية  املنظامت  من  جزًءا  أو  االمريكية،  املتحدة  بالواليات  وإرسائيل 

باالدارة االمريكية نفسها، وخري دليل عىل ذلك السفري االمرييك بإرسائيل ديفيد فريدمان 

وقوته الهائلة بالتأثري عىل ترامب، وأرجح أن هذا التحول من اللويب الصهيوين تجاه ترامب 

سيكون مؤقتًا فقط خالل والية ترامب.

من  أي  بفوز  التكهن  أن  فراعنة  حامدة  السيايس  والباحث  الكاتب  اعترب  جهته،  من 

املرشحني األمريكيني أمر صعب، وذلك ألن ترامب الذي مل يكن يحلم يف الوصول إىل 

برتشيح  وفاز  جمهوريا،  مرشحاً   16 هزم  األمريكية  املتحدة  الواليات  لرئاسة  الرتشيح 

الحزب الجمهوري. كام أنه مل يكن يتوقع أن يهزم مرشحة الحزب الدميقراطي هيالري 

الكونغرس،  يف  رئيس سابق ووزيرة خارجية سابقة وعضو  كانت زوجة  التي  كلينتون 

ومع ذلك فوجئ بأنه حقق نجاحا وذلك بسبب قوة االئتالف الذي قاده ترامب والذي 

مييني  واتجاه  االنجلييك  املسيحي  االتجاه  ومعه  املحافظ  اليميني  االتجاه  ميثل 

صهيوين متطرف."

ولفت فراعنة يف حديث لـ "النجاح االخباري"، إىل أن ترامب بالرغم من أنه حقق نتائج 

الوقت  يف  ولكنه  األمريكية،  املتحدة  للواليات  مسبوقة  وغري  عادية  غري  اقتصادية 

نفسه وقع يف مطبات جوهرية، أولها قضية التصادمات مع السود، وحالة العنرصية 

التي تعامل فيها بقتل عدد من املواطنني األمريكان السود يف أكرث من موقع وأكرث 

من مكان، إضافة إىل فشله يف معالجة وباء الكورونا. بينام بايدن هو شخص ورث 

الحروب بني  الدميقراطيني يف وقف  أوباما، وورث نجاح  باراك  السابق  الرئيس  نجاح 

الواليات املتحدة األمريكية واألطراف األخرى، خاصة أنه عقد اتفاقات مهمة مع إيران 

فيام يتعلق باالتفاق النووي وأيضا يف أفغانستان، ولذلك ميكن القول أن بايدن رجل 

متزن ووريث نجاحات لإلدارات األمريكية املتعاقبة.

وفيام يتعلق باملناظرة الصحفية التلفزيونية األوىل التي حصلت بني االثنني تبني أن 

بايدن أكرث اتزانا وأكرث اقرتابا من شخصية متزنة ممكن أن تكون رئيس الواليات املتحدة 

االمريكية. يف حني أن ترامب كشف عن شخصية متطرفة غري متزنة عدوانية ولذلك قد 

يكون ذلك سجل لصالح بايدن يف هذا االتجاه.

إرث أوباما

صعوبة التكهن
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املختص بالشأن االمرييك د.رويد أبو عمشة، أكد أن اللويب الصهويني له قوته بالواليات 

املتحدة االمريكية، مشرياً إىل أن تأثريه األكرب يكمن بانتخابات الكونغرس أكرث من الرئاسية 

والتي يعد تأثريه فيها محدوداً.

لـ "النجاح االخباري": اللويب الصهيوين قريب بشكل مبارش من اليمني  وتابع يف حديث 

الصهيويني يف "إرسائيل"،  لذلك مل يجلب لجانبه كأصوات يهودية سوى قلة من اليهود 

املتزمتني من الناحية الدينية والسياسية".

وأضاف ابو عمشة:" ثلثي اليهود بالواليات املتحدة هم من الحزب الدميوقراطي، لكن ما 

يكسبه ترامب يف حال تأييده للويب الصهيوين، أنه سيكسب الفئة االنجيلية املتصهينة 

وهي الصفوة بالحزب الجمهوري والتي تصوت باالنتخابات وهؤالء يشكلون ثلث األصوات 

ودعمها  "إرسائيل"  مع  العالقة  يهمهم  وهؤالء  صوت،  مليون   (70) يقارب  ما  أي  بأمريكا 

واالنحياز لها، وبذلك ترامب يكسب هذه الفئة لجانبه باالنتخابات، ولكن ما هو مؤكد أن دور 

اللويب الصهيوين باالنتخابات االمريكية ليس حاسامً باملطلق.

الداخلية  السياسات  مجريات  يف  وتأثري  قوة  من  الصهيوين  اللويب  ميتلكه  ما  ورغم 

والخارجية للواليات املتحدة إال أن املفاجآت يف االنتخابات األمريكية تنسف كل الحسابات، 

كام حدث يف االنتخابات املاضية بني ترامب وهيالري كلينتون.

وعن توجهات السياسة األمريكية تجاه الرشق األوسط مبا فيها القضية الفلسطينية 

بعد االنتخابات املقررة يف شهر نوفمرب القادم، استبعد املختص يف الشأن األمرييك 

تجاه إرسائيل  األمريكية  السياسة  أن  تغيريًا جوهريًّا، موضحاً  أن تشهد  وليد املدلل  د. 

واملنطقة العربية ثابتة، وما سيختلف فقط االندفاع والجموح، الذي يتبعه ترامب.

ورأى املدلل، أن بايدن يف حال ترأس البيت األبيض فلن يتمكن من تغيري خطوات ترامب 

التي اتخذها يف الرشق االوسط، والصكوك البيضاء التي قدمها لرئيس حكومة االحتالل 

بنيامني نتنياهو، التزاماً بالسياسة االمريكية التقليدية من جهة، والتزاما مبا سيقدمه 

للناخبني ألن هناك ناخبني ضجوا من سياسة ترامب املهرولة تجاه إرسائيل".

يف ذات االتجاه رأى املختص يف الشأن األمرييك رائف حسني، أن السياسات األمريكية 

دولة  هي  املتحدة  الواليات  ألن  وحده  الرئيس  سياسات  ليست  األوسط  الرشق  يف 

تتغري  الرئيس  يتغري  وعندما  األمد،  طويلة  اسرتاتيجية  لها  تضع  ودولة  مؤسسات، 

األمريكية  السفارة  نقل  يف  ترامب  بقرار  مستشهداً  وطفيف.  بسيط  بيشء  السياسة 

من تل أبيب إىل القدس املحتلة بعد أن اعرتف بها عاصمة إلرسائيل، وقرار النقل هو 

قرار تم اتخاذه يف الكونجرس األمرييك ويف مجلس الشيوخ منذ سنوات طويلة ومل 

يقدم أي من الرؤساء السابقني عىل تنفيذه سوى ترامب، أي أن الرئيس يحدد بعض 

األمور ولكن املؤسسة تحدد الخط العريض."

عدم  مثل  األمور.  جوهر  يف  يغري  لن  لكنه  اليشء  بعض  سيغري  بايدن  أن  إىل  وأشار 

قدرته عىل تغيري تفوق "إرسائيل" العسكري يف املنطقة، وأمن "إرسائيل" كام تراه 

التغيري مبا يتعلق  هي نفسها لن يتم وضع حدود وال سقف لهذا الطموح. مؤكدا أن 

من  أمريكا  انسحاب  يؤجل  أن  املمكن  من  بحيث  جداً.  طفيفا  سيكون  االوسط  بالرشق 

الرشق االوسط أكرث من لو انتخب ترامب.

السياسة األمريكية يف الرشق األوسط

بعد االنتخابات 
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املرشح  بني  القادم،  الشهر  املقررة  األمريكية  االنتخابات  الفلسطيني  الشارع  يرتقب 

تشري  التي  بايدن،  جو  الدميقراطي  واملرشح  ترامب،  دونالد  الحايل  الرئيس  الجمهوري 

أغلب االستطالعات إىل تقدم  األخري حتى اآلن، ويأيت هذا الرتقب ملا لهذه االنتخابات من 

انعكاسات عىل العامل واملنطقة وباألخص القضية الفلسطينية.

املواطن الفلسطيني يتمنى فوز مرشح الدميقراطيني جو بايدن عىل نظريه الجمهوري 

ترامب، الذي وجه عداًء ضد الشعب الفلسطيني خالل األربع سنوات املاضية "فرتة رئاسته 

للبيت األبيض"، األمر الذي زاد من اهتامم الفلسطينيني ملتابعة ما ستؤول إليه االنتخابات.

/ نوفمرب املقبل، حيث سيقرر  الثاين  الثالث من ترشين  األمريكية يف  االنتخابات  وتجري 

الناخبون األمريكيني ما إذا كان دونالد ترامب سيبقى يف البيت األبيض ألربعة أعوام أخرى 

أم أن بايدن سيعتيل كريس "البيت األبيض".

املواطن أبو العبد مطر يرى بأن اهتاممه بعملية االنتخابات االمريكية هذه املرة يزيد عن 

القضية  يف  كبرية  عالقة  لها  االمريكية  املتحدة  الواليات  أن  خصوصاً  املاضية،  األعوام 

الفلسطينية.

أما يف حال فوز ترامب يف الجولة الثانية من االنتخابات االمريكية، فسيكون عدوانيا 

وإجراءاته واضحة يف هذا املجال من حيث، فرض املزيد من سياسات التطبيع العربية 

مع املستعمرة اإلرسائيلية، وفرض املزيد من الضغوط عىل الفلسطينيني إضافة إىل 

أنه سيكون رافضاً لكل قرارات األمم املتحدة. كام أنه سيضع األرضية والسقف لحقوق 

2020/1/28 مع نتنياهو  لرؤيته للتسوية التي أعلنها يف  الشعب الفلسطيني وفقاً 

الفلسطيني  والغور  املستوطنات  وضم  قدس  دون  وسقفها  القرن".  "صفقة 

للمستعمرة "اإلرسائيلية".

وشدد عىل رضورة االلتفات إىل أن مسألة الضم تم تعليقها ومل يتم إلغاؤها. وخالل 

واليته الثانية يف حال فوزه ستكون البوابات مفتوحة لنتنياهو أو من يأيت بعده إلعالن 

كام قيل بتغري كلمة الضم بإعالن السيادة "اإلرسائيلية" عىل املستوطنات وعىل غور 

األردن أسوة مبا فعلوه تجاه مدينة القدس.

واقعية بايدن

ترامب العدواين
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بايدن  أن  إال  "اإلرسائيلية"  للمستعمرة  التقليدية  أمريكا  انحياز  من  الرغم  وعىل  أنه  فراعنة  أكد  بدوره، 

سيتعامل مع موضوع إيران بطريقة أكرث واقعية. وأيضا سريث املحاوالت املتعددة الدميقراطية لتسوية 

أنه لن يستطيع الرتاجع عن الخطوات التي  الرصاع الفلسطيني بشكل أكرث واقعية من ترامب. مستدركاً 

أقدم عليها ترامب يف دعم املستعمرة "اإلرسائيلية".

أنه  علني  وبشكل  أعلن  بايدن  قائالً:"  وللسلطة وأردف  لألونروا  املايل  الدعم  سيعيد 

أكرث  سيكون  وبالتايل  التي الفلسطينية  العدوانية  ترامب  سياسة  من  واقعية 

ومع اليهود املتشددين".كانت رشيكا متطرفا مع اليمني الصهيوين 

بايدن  عىل  الصعب  "من  أنه  إىل  ترامب ولفت  عليها  أقدم  التي  الخطوات  عن  الرتاجع 

لن  فهو  بالقدس  يتعلق  فيام  بالقدس املوحدة خاصة  الرتاجع عن االعرتاف  يستطيع 

"االرسائيلية"،  للمستعمرة  لك عاصمة  كذ تل و إىل  االمريكية  السفارة  إعادة 

أن  يستطيع  أنه  كام  الدولة ابيب.  مع  أنه  يعلن 

أنه  أو  شيئا الفلسطينية  يقدم  أن  يستطيع 

الشعب  مصالح  أنه يخدم  باستثناء  الفلسطيني 

وراثة  إىل  التي سيدعو  األمريكية  الجهود 

عهود  يف  الرئاسات متت  من  مختلفة 

األمريكية."



مصري خطوات ترامب

وفيام يتعلق مبصري خطوات ترامب يف الرشق االوسط إذا ما فاز بايدن، رأى املفكر 

واملستشار السيايس واالسرتاتيجي د. رائف حسني، أن ما قام به ترامب يف الرشق 

االوسط أي تجسيد الخطوات األوىل من صفقة القرن ، ووضع قانون للتطبيع العريب 

إبراهيم"، ونقل السفارة االمريكية للقدس،  "االرسائييل" وهو ما يسمى ب "قانون 

االساسية  االمور  هذه  وأفغانستان،  والعراق  سوريا  من  الخروج  تجاه  وسياسته 

الفلسطينية  بالقضية  الفلسطينية وعالقة "ارسائيل"  بالقضية  يتعلق  وخصوصا فيام 

والدولة الفلسطينية املستقبلية لن يتم تغري جذري يف هذا االتجاه، مرجحاً أن تكون 

التغيريات طفيفة.

التمهل  من  القليل  سرنى  البداية  يف  بأنه":  حسني  أوضح  ترامب،  فوز  حال  يف  أما 

انتخابات  وإبطاء للعملية التي شهدناها يف األشهر األخرية ألنه مل يعد يحتاج إىل 

عىل  مبنية  باألساس  حركات  هي  مبدئية،  ليست  هذه   ترامب  حركات  فجميع  جديدة، 

قاعدة أساسية أال وهي إرضاء االنجيليكني الجدد حتى يتم انتخابه لفرتة ثانية، عمل 

الهدف  الوصل  هو  األسايس  الهدف  كان  املاضية  األربع  السنوات  خالل  ترامب 

األسايس منه الوصول إىل رئاسة ثانية."

وأشار إىل أن األمور يف الرشق األوسط ستسري كام هي بحيث من املمكن أن تطبع 

بعض الدول العربية دولة أو اثنتني. لكن فيام يتعلق بالقضية الفلسطينية ومبا يتعلق 

"ارسائيل"  داخل  سيحدث  مبا  أيضا  يتعلق  األمر  وهذا  يشء،  أي  يتم  لن  "ارسائيل"  بـ 

وداخل القضية الفلسطينية. أي ما سيحدث يف السياسة والسياسيني يف "إرسائيل" 

ترامب  به  سيقوم  ما  قراءة  يتم  ومنها  فلسطني  يف  والسياسيني  السياسة  ويف 

مستقبالً.
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إىل  حسني  لفت  بايدن،  فوز  حال  يف  األمريكية  الفلسطينية  العالقة  صعيد  وعىل 

أمريكا.  يف  الفلسطينية  التحرير  منظمة  مكاتب  فتح  بإعادة  تطور  يحصل  أن  إمكانية 

إن  الفلسطينية  االنتخابات  بنتائج  العالقة بعض اليشء لكن هذا يتعلق  بحيث تتحسن 

عقدت من هم السياسيون يف القيادة الفلسطينية.

بـ  يتعلق  فيام  الفلسطينية.  الساحة  عىل  تغري  بوجود  مرتبط  ذلك  قائالً:"  وأردف 

شخصية  األمريكية  السياسة  أن  ندرك  أن  يجب  الفلسطينية  والقضية  "إرسائيل" 

مؤسساتية مجذرة لها جذور عميقة جداً واألهم بأن أمن "ارسائيل"، ووجودها فوق كل 

هذه  رسم  يتم  الخطوط  هذه  عىل  وبناء  الفلسطينية،  القيادة  مع  العالقة  اعتبارات 

العالقة".

السياسة  بأن  يعوا  أن  والسياسيني  والعربية  الفلسطينية  القيادات  عىل  وأضاف:" 

األمريكية تجاه الرشق االوسط قد بدأت بالتغري، فقد بدأت بقاعدة الخروج من الرشق 

األوسط ببداية إغالق السفارة األمريكية يف العراق." الفتاً إىل أن هناك رشق أوسط 

جديد يتكون وهذا الرشق األوسط موجودة به أمريكا لكن ليس كام كانت موجودة يف 

املايض.

وجود  أن  أي  درجة.  ب180  "إرسائيل"  تجاه  تتغري  لن  األمريكية  السياسة  أن  وبنّي 

"ارسائيل" وأمنها والسياسة التي تريدها تجاه جريانها وتجاه القضية الفلسطينية لن 

تتغري بتغري الشخصية إن كانت دميقراطية أو جمهورية يف البيت االبيض. مشرياً إىل 

يتعلق  مبا  يشء  يتغري  ومل  عاماً   30 منذ  والدميقراطيني  الجمهورين  تجربة  تم  أنه 

بالقضية الفلسطينية وقرارات الرشعية الدولية التي تتعلق بالقضية الفلسطينية. 

ودعا إىل االبتعاد عن شخصنة األمور فالشخصيات التي ستتغري يف الواليات املتحدة 

األمريكية ستغري تغريات طفيفة وليس يف الجوهر.

الحزبني  أن  إال  أهميتها،  عىل  األمريكية  االنتخابات  أن  هو  الوحيد  الثابت  أن  ويبدو 

الحقوق  حساب  عىل  إلرسائيل،  املطلق  بالدعم  ملتزمان  والدميقراطي  الجمهوري 

الفلسطينية، إال أن ترامب كان األكرث فجاجة عن سابقيه، ووضع حداً للرهان الفلسطيني 

عىل اإلدارة األمريكية كراعية نزيهة للمفاوضات مع الجانب اإلرسائييل.

عالقة فلسطني مع امريكا
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الجمهوريون والدميقراطيون.. وافق شن طبقة

حمالت  ويتصدر  الدولية،  املحافل  كل  يف  حارض  االرسائييل"،   - الفلسطيني  "الرصاع  ملف 

املرشحني لالنتخابات الرئاسة األمريكية عىل وجه الخصوص، ويعد امللف عنرصا مهاًم يف كل 

الناخبني سواء عرب وسائل االعالم املتعددة أو عرب  التي يلقيها املرشحون عىل  الخطابات 

الخطابات امليدانية، فيختلف بني املرشح الجمهوري عن املرشح الدميقراطي.

وبحسب املراقبني يتميز خطاب الحزب الدميقراطي عن خطاب الحزب الجمهوري، بأنه يحمل 

وعودات وانفراجات تبقى حليفة الفائز إىل أن يغادر منصبه، بينام يتميز الخطاب الجمهوري 

بالتشدد واالنحياز التام والكامل لدولة االحتالل، والتساؤل األبرز هنا يكمن يف أن الحزب أم 

فعل  وماذا  الفلسطينية؟،  القضية  تجاه  األمريكية  السياسة  يحدد  الذي  هو  الشخص 

الجمهوريون والدميقراطيون للقضية الفلسطينية؟.

سياسة واحدة

بقلم - إياد العبادلة

أستاذ التاريخ السيايس، د. نارص اليافاوي يرى أن السياسة الخارجية األمريكية، ال تختلف من 

حزب آلخر، موضحا أن الرئيس األمرييك سواء كان من الحزب الجمهوري أو الحزب 

الدميقراطي، ال تختلف سياسته عن اآلخر تجاه القضايا الخارجية ألنها تخضع إىل مجموعة 

من املحددات، ويتحكم فيها كل من رئيس الواليات املتحدة األمريكية إضافة إىل عضوية 

نائب الرئيس، ووزير الخارجية، ووزير الدفاع، ورئيس هيئة األركان املشرتكة، ومدير املخابرات 

املركزية، وعدد من املستشارين اآلخرين يختارهم الرئيس مثل، مساعد الرئيس لشؤون 

األمن القومي، ومستشار الرئيس للسياسة الخارجية، ونائب وزير الخارجية، ورئيس هيئة 

موظفي البيت األبيض، وسكرتري هيئة موظفي البيت األبيض.

وأوضح لـ "النجاح اإلخباري" أنه فيام يخص ملف الرصاع "الفلسطيني - االرسائييل"، تعتمد 

الواليات املتحدة األمريكية إىل خلق "بعبع" يف املنطقة "الرشق األوسط" تساوم من 

خالله الدول املحيطة واملرتبطة بامللف، لبسط سيطرتها عىل املنطقة.
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خطابات تجميلية

يحددها  والذي  له  املحددة  السياسة  عن  يخرج  ال  املنتخب  األمرييك  الرئيس  أن  عىل  وأكد 

املجلس آنف الذكر، لكنه يرى أن خطاب الرئيس إذا كان عن الحزب الدميقراطي يتسم بالوعود 

العربية  األقليات  أصول  من  ناخبني  عىل  يعتمد  األساس  يف  ألنه  والتسهيالت،  باالنفراجات 

كسب  يحاول  وبالتايل  بلدانها،  يف  القضايا  من  جملة  تعاين  والتي  والعرقية  واالفريقية 

جميع األطراف، مثلام حدث يف عهد الرئيس "أوباما" الذي اتسم بالوعودات وزيارات لألزهر 

الديني يف مرص وحمل خطابا تجميليا دون تطبيق عىل أرض الواقع.

االحتالل،  لدولة  التام  االنحياز  إىل  يتطرق  الجمهوري،  الحزب  عن  الرئيس  خطاب  وأضاف، 

يف  الضغط  وجامعات  اليهود  تعاطف  لكسب  اليهودية،  للديانة  ترمز  التي  القبعة  ويرتدي 

الواليات املتحدة األمريكية، ويتميز باملشاريع االقتصادية واألمنية ذات االهتامم املشرتك 

مع االحتالل.

وشدد عىل أن القضية الفلسطينية مل تشهد تقدما ملموسا يف عهد أي رئيس من الحزبني، 

سوى وعودات تبقى معلقة وتنتهي مع مغادرته البيت األبيض، ليبدأ بعده رئيس جديد بطرح 

خطة جديدة وخارطة طريق جديدة.

ويرى الباحث يف املعهد املرصي للدراسات د. عصام عبد الشايف، أن عملية صنع القرار يف 

واملؤسسات  املشاركة،  األطراف  من  كبري  عدد  عىل  تعتمد  األمريكية،  الخارجية  السياسة 

الفاعلة واملشاركة يف القرارات الخارجية للواليات املتحدة األمريكية.

وأشار لـ "النجاح اإلخباري" إىل أن صناعة القرارات الخارجية تكون عرب املؤسسات املشاركة 

ووزارة  والرئيس  واملحاكم،  للواليات  الترشيعية  واألجهزة  الكونجرس  تضم  والتي  فيه 

الخارجية ووزارة الدفاع والهيئات التنفيذية املختصة والكونجرس، وأحيانا تقترص أطراف صنع 

من  ومجموعة  والرئيس  واملحاكم  الكونجرس  للحكومة  الثالثة  العليا  التيارات  عىل  القرار 

املستشارين يختارهم الرئيس فور انتخابه.

ولفت إىل املحددات األساسية التي يفرضها الدستور األمرييك، إضافة إىل السياسة العليا 

ومجلس  واملستشارين  األمريكية  املركزية  املخابرات  مثل  املؤسسات  فيها  تتحكم  التي 

وفق  ويسريون  األمريكية،  املتحدة  للواليات  الخارجية  السياسة  شكل  تحدد  القومي  االمن 

خارطة الطريق املعدة، ويتم تعديلها وفق املعطيات واملتطلبات التي يفرضها الواقع يف 

كل دولة عىل حدا.

مطبخ صنع القرار



وأوضح الكاتب واملحلل السيايس، د. هاين العقاد، أن الواليات املتحدة األمريكية، دولة 

األسس  يضع  من  لكن  األبيض،  البيت  فيها،  الخارجية  السياسة  تحديد  ويتوىل  مؤسسات، 

توجه  بدورها  التي  وهي   ،(CIA) األمريكية،  املركزية  املخابرات  خاصة  مراكز  الجوهرية، 

السياسة الخارجية األمريكية.

من  محددة  خطة  تكون  أمرييك  رئيس  أي  يطرحه  ما  أن  اإلخباري"  "النجاح  لـ  وبني 

االسرتاتيجية،  البحوث  مركز  ومنها  الرئيس،  مكتب  يف  وتخدم  تعمل  التي  املؤسسات 

واملخابرات املركزية األمريكية، ومجلس األمن القومي األمرييك، وعدد من املستشارين 

يختارهم ترامب كمساعدين لهم مبوافقة املؤسسات الرسمية ذات العالقة، مشريا إىل 

أنها تشرتك يف ورش عمل وتخرج بنتائج يتم تقدميها إىل البيت األبيض، ويتم تنفيذها 

وفق رؤيتهم الخاصة، بتوصية من املؤسسات السيادية للدولة.

ونبه إىل أن الشخصيات السياسية املساعدة مثل املستشارين واملبعوثني، هم عبارة عن 

السيادية  املؤسسات  تقوم  التي  والخطط  املشاريع  لتسويق  اختيارهم  يتم  أدوات 

ببلورتها واالتفاق عليها، ويتم تغيريهم حال فشلوا يف تسويق الخطة.

أو  الدميوقراطي  الحزب  من  كانوا  من  سواء  كالهام  األمريكيني  الرئيسني  أن  عىل  وشدد 

الجمهوري تشاركوا يف عدم تحقيق سالم شامل وعادل يف منطقة الرشق األوسط، من 

أجل خدمة املرشوع الصهيوين.

وكل  والدميقراطيني،  الجمهوريني  من  كال  الصهيوين  املرشوع  عىل  يتبارى  أنه  وأوضح 

يف  يجاهرون  بأنهم  يتسمون  الجمهوريني  أن  موضحا  رؤيتهم،  ووفق  معينة،  بطريقة 

الحديقة  من  الدميقراطيون  يعمل  بينام  املنطقة،  يف  الصهيوين  للمرشوع  الدعم 

ملف  يف  السلمي  الحل  يؤيدون  أنهم  بخطابات  ويسوقون  األبيض،  البيت  يف  الخلفية 

الرصاع الفلسطيني االرسائييل، وأشار إىل أنهم يدعمون سياسة االحتالل بالكامل.

وأرجع ميل الفلسطينيني والعرب إىل الدميوقراطيني والخطاب التسويقي الذين يتميزون 

باملراوغة  الدميقراطيني يتسم  أن خطاب  الواقع، موضحا  أرض  تنفيذ عىل  به، ولكن دون 

واللعب عىل عامل الوقت.

ونبه إىل أن مجلس السيادة األمرييك الذي يرسم السياسة الخارجية للبيت األبيض، يختار 

التسويق لسياساتهم، وخلق معارضة  أجل  العربية من  أشخاص فاعلني يف املجتمعات 

وتبنيها من أجل محاوالتهم املستمرة لرتويع األنظمة العربية، ومثال عىل ذلك، ترصيحات 

املرشوع  الفلسطينيني  تبني  رضورة  إىل  فيها  دعا  الذي  األخرية  سلطان  بن  بندر 

"الصهيو-أمرييك" يف املنطقة.

دولة مؤسسات
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األمن  ملجلس  أن  البطران،  سمري  أحمد  د.  املرصي،  السيايس  واملحلل  الكاتب  ورأى 

القومي دور بارز يف صنع القرار السيايس الخارجي األمرييك، موضحا أنه يتكون من 

مجموعة تشكل جوهر السياسة الخارجية األمريكية، وغالبا ما يشمل الرئيس األمرييك 

ونائبه، ووزير الخارجية، ووزير الدفاع، ورئيس هيئة األركان املشرتكة، ومدير املخابرات 

املركزية، وعددا من املستشارين اآلخرين يختارهم الرئيس.

وأشار خالل حديثه لـ"النجاح اإلخباري" إىل أن أهداف السياسة الخارجية األمريكية غالبا 

تحقيق  ومدى  األوىل،  بالدرجة  اقتصادية  تكون  التي  مبصالحها  مرتبطة  تكون  ما 

الفائدة منها، يف محاوالت لخفض الديون املرتتبة عىل االدارة األمريكية.

ونبه إىل أن صناع السياسة الخارجية، غالبا ما يبحثون قضايا اسرتاتيجية تعكس مدى 

استمرار السيطرة والقوة وخلق رادع قوي يف املنطقة ميكن االدارة األمريكية من 

تحت  األخرى  الدول  من  الرثوات  استنزاف  عىل  الحفاظ  مع  سابقتها،  نهج  مواصلة 

غطاءات متعددة هم يف االساس يقومون بفرضها لهذه األهداف.

دور مجلس األمن القومي

بصناعة  لهم  عالقة  ال  وطاقمه  األمرييك  الرئيس  أن  عىل  املحللني  جميع  واتفق 

الخارجي وينقلون  الرأي العام  الخارجية، بل يكون مجرد أدوات تظهر أمام  السياسة 

الصورة فقط، للصانع الحقيقي.

الخارجية،  العالقات  مجلس  مثل،  األمريكية  السياسة  تخطيط  مؤسسات  أن  يذكر 

ومؤسسة بروكنج لألبحاث، ولجنة التنمية االقتصادية، ومؤسسة راند لألبحاث، ومعهد 

هيدسون لألبحاث، وأدوات املخابرات املركزية، ودوائر مكتب التحقيقات الفيدرايل هم 

الفاعلون الحقيقيون، وتضم تلك املجالس شخصيات يف قمة االدارات، عن الحكومة، 

واملؤسسات  والبنوك،  األنشطة،  متعددة  الصناعية  واملؤسسات  الكربى،  والرشكات 

وخارج  داخل  العام  الرأي  تعد  التي  اإلعالمية  والشخصيات  القانون،  ورجال  الصحفية، 

الواليات املتحدة ألحداث التغيري املطلوب، وتأيت بعد ذلك مرحلة اللجان الخاصة التي 

األبحاث  معاهد  إليه  انتهت  ما  تقرير  يف  إضافياً  دعامً  لتقدم  الرئيس  يشكلها 

من  عينات  شكل  يف  األمرييك  الشارع  عىل  الطرح  عملية  لتبدأ  التخطيط  ومجموعات 

املجتمع، ثم تظهر تلك املخططات يف شكلها الترشيعي عىل هيئة قوانني ولوائح 

تتضح معها مظاهر التعددية السياسية الذي تتباهى بها نظرية السياسة األمريكية.

مجرد أدوات
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مع اقرتاب موعد االنتخابات األمريكية يف مطلع الشهر املقبل، تضغط األسئلة عىل املراقبني 

ارتدادات  من  اإلجابة  هذا  تحمله  ملا  يفوز؟  من  ملعرفة  الجمهور  ويتلهف  واملحللني، 

أن  إال  املتعددة  والتوقعات  القراءات  ورغم  والدولية.  املحلية  املستويات  عىل  وسيناريوهات 

الكلمة الفصل تبقى يف صناديق االقرتاع التي تفتح أبوابها يف الثالث من نوفمرب املقبل.

خربة  ميتلك  االحتالل  تحت  الراضخ  الشعب  هذا  فإن  األبيض،  البيت  يف  سيكون  عام  النظر  بغض 

طويلة يف السياسة الدولية بناء عىل تجاربه التاريخية، ويدرك جيًدا أنه سواء فاز الجمهوري 

دونالد ترامب أم الدميوقراطي جو بايدن فان مثة ثوابت يف السياسة الخارجية األمريكية، تتعلق 

بجزء كبري منها، باألمن القومي واملصالح االقتصادية، وتعد إرسائيل قاعدة أساسية لتحقيقهن، 

لذلك يحظر املساس بها، لكن رغم ذلك فان طريقة التعامل مع إيران أو تركيا عىل سبيل املثال 

ليست من الثوابت املقدسة، وهو ما ينعكس جليًا عىل مدى متانة العالقة بني الواليات املتحدة 

ودول الخليج.

وعن توجهات السياسة األمريكية تجاه الرشق األوسط مبا فيها القضية الفلسطينية 

بعد االنتخابات املقررة يف شهر نوفمرب القادم، استبعد املختص يف الشأن األمرييك 

تجاه إرسائيل  األمريكية  السياسة  أن  تغيريًا جوهريًّا، موضحاً  أن تشهد  وليد املدلل  د. 

واملنطقة العربية ثابتة، وما سيختلف فقط االندفاع والجموح، الذي يتبعه ترامب.

ورأى املدلل، أن بايدن يف حال ترأس البيت األبيض فلن يتمكن من تغيري خطوات ترامب 

التي اتخذها يف الرشق االوسط، والصكوك البيضاء التي قدمها لرئيس حكومة االحتالل 

بنيامني نتنياهو، التزاماً بالسياسة االمريكية التقليدية من جهة، والتزاما مبا سيقدمه 

للناخبني ألن هناك ناخبني ضجوا من سياسة ترامب املهرولة تجاه إرسائيل".

يف ذات االتجاه رأى املختص يف الشأن األمرييك رائف حسني، أن السياسات األمريكية 

دولة  هي  املتحدة  الواليات  ألن  وحده  الرئيس  سياسات  ليست  األوسط  الرشق  يف 

تتغري  الرئيس  يتغري  وعندما  األمد،  طويلة  اسرتاتيجية  لها  تضع  ودولة  مؤسسات، 

األمريكية  السفارة  نقل  يف  ترامب  بقرار  مستشهداً  وطفيف.  بسيط  بيشء  السياسة 

من تل أبيب إىل القدس املحتلة بعد أن اعرتف بها عاصمة إلرسائيل، وقرار النقل هو 

قرار تم اتخاذه يف الكونجرس األمرييك ويف مجلس الشيوخ منذ سنوات طويلة ومل 

يقدم أي من الرؤساء السابقني عىل تنفيذه سوى ترامب، أي أن الرئيس يحدد بعض 

األمور ولكن املؤسسة تحدد الخط العريض."

عدم  مثل  األمور.  جوهر  يف  يغري  لن  لكنه  اليشء  بعض  سيغري  بايدن  أن  إىل  وأشار 

قدرته عىل تغيري تفوق "إرسائيل" العسكري يف املنطقة، وأمن "إرسائيل" كام تراه 

التغيري مبا يتعلق  هي نفسها لن يتم وضع حدود وال سقف لهذا الطموح. مؤكدا أن 

من  أمريكا  انسحاب  يؤجل  أن  املمكن  من  بحيث  جداً.  طفيفا  سيكون  االوسط  بالرشق 

الرشق االوسط أكرث من لو انتخب ترامب.

بقلم: خلف خلف

فلسطينياً

ورغم انحياز واشنطن التاريخي لتل ابيب، إال أن ترامب ذهب إىل الحد األقىص يف دعمها، عرب تبنيه 

"صفقة القرن" التي تعني عمليا إنهاء القضية الفلسطينية، لذلك فان إعادة انتخابه قد تقود إىل 

املزيد من التصعيد يف املنطقة، وخاصة مع محاولته مترير الصفقة عرب البوابة العربية التي فتحت 

الزاوية  يف  محارصين  بأنهم  الفلسطينيني  إلشعار  مسعى  يف  التطبيع،  نافذة  من  رسمي  بشكل 

ويجب عليهم االستسالم.

بثوابت  متصلة  كونها  إرسائيل،  مع  العالقة  مبرتكزات  املساس  عىل  قادًرا  يكون  لن  بايدن  أن  ورغم 

الخارجية األمريكية، وتجىل ذلك بإعالنه عدم اإلقدام عىل اغالق السفارة االمريكية يف  السياسة 

السلمية،  املفاوضات  بوابة  من  الرصاع  تدوير  إعادة  عرب  تطرفًا  اقل  نهًجا  يعتمد  قد  أنه  إال  القدس، 

محراب  عىل  ماتت  أوسلو  فاتفاقية  عدة،  عقبات  يحمل  التوجه  هذا  لكن  الدولتني،  حل  وإنعاش 

االستيطان والخطط الرتامبية. 
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فوز بايدن..
 اليوم التايل يف فلسطني

يفضل ُمنظرون كرث تحليل السلوك الدويل 

بواسطة موازين الربح والخسارة يف النظام الدويل أو بواسطة مصالح الدولة الدامئة، ال 

بواسطة تأثري القادة املتبادل. لكن بلغة لطيفة نقول إن السياسة األمريكية ال تسري عىل 

هذا النهج. يصعب اإلفرتاض مثالً لو انتخبت هيالري كلينتون أن تقدم عىل نقل سفارة بالدها 

بايدن مخالفة كثريًا  إىل القدس املحتلة. كذلك ستكون سياسة رئيس دميقراطي مثل جو 

لسياسة الرئيس الجمهوري دونالد ترامب.

لعوامل كثرية، تتآكل شعبية ترامب- كام تظهر استطالعات الرأي األخرية-، وتتواىل فضائحه، 

واخرها ما ظهر يف كتاب مستشاره السابق جون بولتون، لذلك حظوظ منافسه الدميقراطي 

تتعزز بقوة، و(ينبغي عىل حلفاء أمريكا االستعداد لرئاسة بايدن)، كام عّنون فيليب ستيفينز، 

مقاله  االقتصاد،  رجال  من  واملقربة  املرموقة  تاميز)  (فاينشال  صحيفة  تحرير  هيئة  مدير 

الصادر بتاريخ 2020/6/10.

 بقلم : غازي مرتجى 
مدير مركز اإلعالم يف جامعة النجاح الوطنية
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يدرك كاهن السياسة العربية والدولية، محمود عباس، أن "نهاية حقبة ترامب" قد تعيد 

هندسة خارطة املشهد السيايس يف املنطقة، إذ إنَّ بايدن مل يخف رفضه ملا أطلق 

إىل  السفارة  نقل  لقرار  إبقائه  عن  تحدث  انتخابية  ألسباب  لكنه  القرن)،  (صفقة  عليه 

القدس الذي نفذه ترامب ليحصل عىل دعم اللويب اليهودي الذي سينفض من حوله لو 

استمر نزيف شعبيته يف استطالعات الرأي.

-الرهان-

محورية الدور األمرييك تحكم مدخالت القضايا الدولية املركزية ومخرجاتها يف العامل 

ضمن  الفلسطينية  القيادة  تضع  لذلك  الفلسطيني-اإلرسائييل،  الرصاع  ومنها  كافة، 

حساباتها سيناريو سقوط ورقة رجل البيت األبيض يف االنتخابات املرتقبة يف الخريف 

من  التخلص  إمكانية  عىل  راهنت  كام  ما-،  حد  إىل  الخيار-  هذا  عىل  وتراهن  بل  القادم، 

رئيس وزراء االحتالل بنيامني نتانياهو يف االنتخابات التي اعيدت مرات ثالث يف غضون 

عام، يك تستطيع تنفيذ خطتها للمواجهة، وعىل أمل تغيري سياسات ميينية متطرفة 

بدأها "ملك إرسائيل" منذ 2010 حتى اآلن.

وفيام يتعلق مبصري خطوات ترامب يف الرشق االوسط إذا ما فاز بايدن، رأى املفكر 

واملستشار السيايس واالسرتاتيجي د. رائف حسني، أن ما قام به ترامب يف الرشق 

االوسط أي تجسيد الخطوات األوىل من صفقة القرن ، ووضع قانون للتطبيع العريب 

إبراهيم"، ونقل السفارة االمريكية للقدس،  "االرسائييل" وهو ما يسمى ب "قانون 

االساسية  االمور  هذه  وأفغانستان،  والعراق  سوريا  من  الخروج  تجاه  وسياسته 

الفلسطينية  بالقضية  الفلسطينية وعالقة "ارسائيل"  بالقضية  يتعلق  وخصوصا فيام 

والدولة الفلسطينية املستقبلية لن يتم تغري جذري يف هذا االتجاه، مرجحاً أن تكون 

التغيريات طفيفة.

التمهل  من  القليل  سرنى  البداية  يف  بأنه":  حسني  أوضح  ترامب،  فوز  حال  يف  أما 

انتخابات  وإبطاء للعملية التي شهدناها يف األشهر األخرية ألنه مل يعد يحتاج إىل 

عىل  مبنية  باألساس  حركات  هي  مبدئية،  ليست  هذه   ترامب  حركات  فجميع  جديدة، 

قاعدة أساسية أال وهي إرضاء االنجيليكني الجدد حتى يتم انتخابه لفرتة ثانية، عمل 

الهدف  الوصل  هو  األسايس  الهدف  كان  املاضية  األربع  السنوات  خالل  ترامب 

األسايس منه الوصول إىل رئاسة ثانية."

وأشار إىل أن األمور يف الرشق األوسط ستسري كام هي بحيث من املمكن أن تطبع 

بعض الدول العربية دولة أو اثنتني. لكن فيام يتعلق بالقضية الفلسطينية ومبا يتعلق 

"ارسائيل"  داخل  سيحدث  مبا  أيضا  يتعلق  األمر  وهذا  يشء،  أي  يتم  لن  "ارسائيل"  بـ 

وداخل القضية الفلسطينية. أي ما سيحدث يف السياسة والسياسيني يف "إرسائيل" 

ترامب  به  سيقوم  ما  قراءة  يتم  ومنها  فلسطني  يف  والسياسيني  السياسة  ويف 

مستقبالً.
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-"خزانات التفكري"    -

خزانات باسم  يعرف  ما  أو  األبحاث  مراكز  تقدمها  توصيات  عىل  القادة  من  كثري   يعتمد 

لكن ،(ink tanks�) التفكري املهمة.  املصريية  القضايا  حيال  اسرتاتيجية  قرارات   التخاذ 

 يعوز الفلسطينيون مثل هذا النوع، فرغم انتشار عديد املراكز إال أن بعضها يعمل يف

 مجال تبيض األموال واآلراء، وجزء آخر يعمل وفًقا لتوجهات املمول، والقليل منها فقط

عليها ليبني  القرار  صاحب  أمام  الطريق  تفتح  بحثية  مخرجات  ويقدم  باملهنية،   يتمتع 

 .تصوراته وقراراته اتجاه امللفات ذات العالقة

ووزن ثقل  يوجد  ال  فلسطني،  يف  الصحي  املوضوع  يف  الحرص،  ال  املثال  سبيل   فعىل 

أن بريطانيا  يف  سيايس  صديق  يحدثني  بينام  املتخصصة،  البحثية  والجهات   للمراكز 

العلمية البحثية  اللجان  توصيات  إقرار  فقط  مهمتها  كانت  املتحدة  اململكة   حكومة 

 .املتخصصة

 يف املقابل فان السيايس الفلسطيني بات يعترب مخرجات مراكز األبحاث ُهراًء ال ميكن

علمي بشكل  يحلل  الذي  اإلقتصادي  أو  السيايس  الباحث  فبات  به،  األخذ  أو   تحقيقه 

 وعميل ال تصلح نتائجه سوى لصفحته عىل فيسبوك بسبب إهامل الجهات ذات العالقة

.لنتائجه وتوصياته
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عودة إىل الفكرة األساس، واملتمثلة يف احتامل

وبتقديري  ترامب,  انتخاب  إعادة  أو  بايدن  فوز   

قد  االحتاملني  فإن  تاريخية،  تجارب  عىل  املستند 

يعمالن لصالح القضية الفلسطينية, وذلك لسببني:

1     يخربنا التاريخ أن أي رئيس أمرييك يُعاد إنتخابه يعود أدراجه األوىل من حيث الحقوق 
وتسجيل املواقف، لكن مع رئيس جديل كـ"ترامب" - والذي يعتقد فنلندا جزًءا من روسيا- 

ال ميكن ملراكز الدراسات مجتمعة معرفة ما يفكر ، وما سيؤول له الوضع السيايس يف 

املنطقة يف حال نال والية ثانية. 

2     أما الدميقراطي بايدن فإنه يسري وفق كراسة "أ-ب" سياسة، ووفق مخططات 
مدروسة، سبقه فيها كل الرؤساء الدميقراطيني، وآخرهم من كان نائبه "أوباما", وعليه، 

فان بايدن لن يكون فظ التحالف مع القضايا العربية والفلسطينية، بل قد متيض فرتته 

الرئاسية األوىل عىل منهج ترامب ذاته، حتى يضمن عدم تحريض اللويب اليهودي 

ضده. 

-دروس التاريخ    -

أستاذ التاريخ السيايس، د. نارص اليافاوي يرى أن السياسة الخارجية األمريكية، ال تختلف من 

حزب آلخر، موضحا أن الرئيس األمرييك سواء كان من الحزب الجمهوري أو الحزب 

الدميقراطي، ال تختلف سياسته عن اآلخر تجاه القضايا الخارجية ألنها تخضع إىل مجموعة 

من املحددات، ويتحكم فيها كل من رئيس الواليات املتحدة األمريكية إضافة إىل عضوية 

نائب الرئيس، ووزير الخارجية، ووزير الدفاع، ورئيس هيئة األركان املشرتكة، ومدير املخابرات 

املركزية، وعدد من املستشارين اآلخرين يختارهم الرئيس مثل، مساعد الرئيس لشؤون 

األمن القومي، ومستشار الرئيس للسياسة الخارجية، ونائب وزير الخارجية، ورئيس هيئة 

موظفي البيت األبيض، وسكرتري هيئة موظفي البيت األبيض.

وأوضح لـ "النجاح اإلخباري" أنه فيام يخص ملف الرصاع "الفلسطيني - االرسائييل"، تعتمد 

الواليات املتحدة األمريكية إىل خلق "بعبع" يف املنطقة "الرشق األوسط" تساوم من 

خالله الدول املحيطة واملرتبطة بامللف، لبسط سيطرتها عىل املنطقة.
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    ماذا يفعل الفلسطينيون؟

عالقاته  يقطع  "عاقل"  من  وما  بالتأكيد  املرحلة  لهذه  الفلسطينية  القيادة  تخطط 

ويرصخ  إرسائيل  حليفتها  ومع  معها  كافة  بأشكاله  التنسيق  يوقف  املتحدة  بالواليات 

ويّرصح ليل نهار ضد الدولة التي ترتعد لها دول ترصف عىل نفسها مئات السنني دون 

الحاجة للواليات املتحدة إال ويكون قد وضع احتامًال للمغامرة بكل تلك العالقة إىل حني 

واسهلها  الفلسطينية  للقيادة  األول  الخيار  وهو  الحايل،  الرئيس  وتغيري  النظام  تبدل 

يف حساباتها السياسية ملستقبل القضية الفلسطينية.

من  البحثية  فالدراسات  اسرتاتيجية،  خطط  مع  "املغامرة"  هذه  ترتافق  أن  يتوجب  لكن 

واملتوقعة  واملمكنة  املتاحة  الخيارات  كل  تتضمن  وهي  انجزت،  تكون  ان  املفرتض 

وفق  الفلسطينية  القرارات  تكون  وأن  بالرئاسة،  بايدن  فوز  حال  يف  بينها،  للمفاضلة 

من  نكن  ومل  الفعل،  رد  يف  نربع  كفلسطينيني  فنحن  جاهزة،  الدراسة  تلك  مخرجات 

بالقضية  أودى  الذي  األمر  وهو  ما،  يوًما  منفصل  لفعل  أو  الفعل  لرد  املخططني 

الفلسطينية للمرحلة األرذل يف تاريخها .

ثالثة سينايورهات متوقعة يف حال فوز بايدن:

-1     السري عىل خطى ترامب: وهذا األمر متوقع يف حال واجه بايدن ضغوطًا داخلية أو 

بايدن الستكامل خطط  كان مجلس الشيوخ للجمهوريني – وهذا متوقع بشدة- فيضطر 

ترامب املرسومة من اللويب اليهودي سواء أكان ذلك بأمر الضم أم صفقة القرن .. الخ. 

– هنا ال يوجد حل أمام القيادة الفلسطينية سوى حل "التوريط" وتسليم املسؤوليات 

إلرسائيل، وهو ما ال تريده وال تخطط له األخرية.

-2     حرق الوقت للفرتة الرئاسية األوىل:  ورمبا هو الخيار الواقعي واألكرث توقًعا بحيث 

مينع بايدن أي خطوات جديدة سواء يف صفقة القرن أو كرس قرارات الرشعية الدولية، 

تنفيذ), عىل سبيل املثال  ترامب من قرارات دون (تسهيل  اتخذه  لكنه سيُبقي عىل ما 

مع  أوسع  بشكل  العالقات  إعادة  مع  لكن  للقدس،  السفارة  نقل  قرار  عىل  إبقائه  ميكن 

السلطة الفلسطينية, وهذا الخيار متوقع يف ظل سياسة الدميقراطيني املعمول بها 

منذ عقود .

عىل  وهنا   – األوىل  األربع  السنوات  بعد  ثانية  رئاسية  فرتة  ليضمن  األقل  عىل   

الفلسطينيني العودة إىل الداخل وتحصينه تجاه مخططات االحتالل ومن املتوقع أن يرتك 

نتنياهو سدة الحكم بعد عام من معرفة الرئيس األمرييك القادم وهذا سيشكل حائط 

كل  (يف  البدء  يتطلب  الذي  األمر  األوراق,  ترتيب  لتعيد  الفلسطينية  للقيادة  جديد  قوة 

الخيارات املتوقعة) برتتيب منظمة التحرير الفلسطينية وإعامل العقل الوطني إلعادة 

توحيد شطري الوطن سياسيًا وجغرافيًا
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2     حرق الوقت للفرتة الرئاسية األوىل:  ورمبا هو الخيار الواقعي واألكرث توقًعا بحيث 

الدولية،  أو كرس قرارات الرشعية  القرن  بايدن أي خطوات جديدة سواء يف صفقة  مينع 

لكنه سيُبقي عىل ما اتخذه ترامب من قرارات دون (تسهيل تنفيذ), عىل سبيل املثال ميكن 

ابقاؤه عىل قرار نقل السفارة للقدس، لكن مع إعادة العالقات بشكل أوسع مع السلطة 

الفلسطينية, وهذا الخيار متوقع يف ظل سياسة الدميقراطيني املعمول بها منذ عقود .

عىل  وهنا   – األوىل  األربع  السنوات  بعد  ثانية  رئاسية  فرتة  ليضمن  األقل  عىل   

الفلسطينيني العودة إىل الداخل وتحصينه تجاه مخططات االحتالل ومن املتوقع أن يرتك 

حائط  سيشكل  وهذا  القادم  األمرييك  الرئيس  معرفة  من  عام  بعد  الحكم  سدة  نتنياهو 

كل  (يف  البدء  يتطلب  الذي  األمر  األوراق,  ترتيب  لتعيد  الفلسطينية  للقيادة  جديد  قوة 

إلعادة  الوطني  العقل  وإعامل  الفلسطينية  التحرير  منظمة  برتتيب  املتوقعة)  الخيارات 

توحيد شطري الوطن سياسيًا وجغرافيًا

البداية: وهذه أضغاث أحالم فالتاريخ ال  3    اإلنقالب عىل قرارات ترامب والعودة لنقطة   

إلصالح  التاريخ  فيعود  قوة  أوراق  الفلسطينية  القيادة  امتلكت  حال  يف  إال  للخلف  يعود 

والتغول  القرن  صفقة  أفرزت  التي  والتباينات  االنقسامات  سببته  الذي  الخلل  بعض 

اإلرسائييل األخري. وهنا قبل أن نطلب من بايدن اإلنقالب عىل قرارات ترامب من املفرتض ان 

تنقلب الصورة الفلسطينية فتذوب الخالفات، وتبقى تباينات الرأي املطلوبة املهمة ألي 

الفلسطينية  التحضريات  أن تتحقق يف حال كانت  دولة وليدة. وهذه "األحالم" ميكن لها 

لهذا الخيار واقًعا.

أما يف حال إعادة إنتخاب ترامب، فلن تجد القيادة الفلسطينية أمامها الكثري من الخيارات 

عمًال  قراراته  وتغيري  ترامب  توجهات  تبدل  عىل  اآلمال  تعليق  باستثناء  بينها،  للمفاضلة 

بتاريخ الرؤساء األمريكيني يف فرتتهم الثانية التي كانت بالعادة تعترب الفرتة املناسبة 

إلطالق مبادرات السالم والحل كام يف كامب ديفيد األخرية التي جاءت يف أيام كلينتون 

االخرية يف الحكم. وهذا الخيار سيدعمه نزول نتنياهو عن سدة الحكم يف ارسائيل، وهو 

ما قد يكون داعاًم إلمكانية إعادة األمور إىل نقطتها األساس، ولكن يف هذه الحالة ينقص 

وحيد  وممثل  واحدة  برشعية  الوطني  وااللتزام  الداخلية  الوحدة  الفلسطيني  الشعب 

وترتيب البيت، وهو أمر طال انتظاره كثريًا.



يسألونك

 عن ملف

 فلسطني

أمريكا برئيس دميقراطي.. 

املشهد األمرييك القادم برئيس دميقراطي يطرح تساؤال مركزا، كيف سيكون حضور امللف 

الفلسطيني يف حال فوز جو بايدن يف االنتخابات املقررة يف الثالث من ترشين الثاين/ 

ترامب  دونالد  الحايل  الرئيس  كان  إذا  ما  األمريكيون  الناخبون  سيقرر  حيث  املقبل،  نوفمرب 

سيحظى بوالية ثانية عن الحزب الجمهوري، ألربعة أعوام أخرى أم أن منافسه الدميقراطي 

جو بايدن سيعتيل كريس "البني األبيض".

تعامل مختلف وإحياء لعملية السالم

باالنتخابات  بايدن  فوز  حال  يف  أنه  أكدوا  األمرييك  بالشأن  ومختصون  سياسيون  محللون 

األمريكية، سيكون مختلفا يف التعامل مع امللف الفلسطيني، عىل غرار الرئيس الجمهوري 

الحايل دونالد ترامب.

إحياء عملية السالم عىل مبدأ حل  بايدن سيعيد  أن  "النجاح االخباري"  لـ  وتحدث املختصون 

الدولتني، خصوصاً وأنه كان نائبا للرئيس األمرييك السابق باراك أوباما الذي تعامل مع هذا 

امللف.

ويشري أحدث استطالع يف الواليات املتحدة األمريكية إىل تقدم املرشح الدميقراطي بايدن 

بنسبة %51 مقابل %43 فقط ملنافسه الجمهوري ترامب.

بقلم-عبدالله عبيد
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صفقة القرن.. االختبار القادم

املشكلة باالحتالل

من جهته، ذكر املحلل السيايس، مخيمر أبو سعدة، املختص بالشأن األمرييك، أنه إذا 

ما فاز بايدن بانتخابات أمريكا الرئاسية فإنه بحاجة إىل 6 أشهر ملتابعة امللفات لديه، 

حول كيفية التعامل سواء مع روسيا أو الصني أو الرشق األوسط وغريها. 

وقال أبو سعدة لـ "النجاح االخباري": إن "بايدن يختلف بالتأكيد عن ترامب يف التعامل 

مع امللف الفلسطيني، فهو وعد بإعادة التمويل للفلسطينيني وفتح مكتب املنظمة 

يف واشنطن"، مشرياً إىل أنه لن يأخذ مبا جاء يف صفقة القرن الخاصة برتامب لتصفية 

القضية الفلسطينية.

وأضاف أنه غري متوقع أن يعيد بايدن السفارة األمريكية لتل أبيب، بعد أن نقلها ترامب 

للقدس، أو يلزم "إرسائيل" بوقف االستيطان.

وبني أبو سعدة أن هناك مبادئ عامة يف أمريكا يتم التوافق عليها بني الجمهوريني 

بايدن  فاز  ما  إذا  ستتجه  املتحدة  الواليات  أن  أعتقد  "لكن  مستدركا  والدميقراطيني، 

اإلرسائييل"،   - "الفلسطيني  الرصاع  إدارة  محاولة  يف  التقليدية  األمريكية  للسياسة 

وعدم الذهاب إىل صفقات تؤدي إىل حل الرصاع بشكل كامل.

وفيام يتعلق بإعادة إحياء عملية السالم بني الفلسطينيني واالرسائيليني، شدد املحلل  

أن  االحتالل اإلرسائييل، منوها إىل  أمريكا، وإمنا مع  أن املشكلة ليست مع  أبو سعدة 

باراك أوباما الرئيس األمرييك السابق حاول مرارا وتكرارا مع رئيس وزراء االحتالل بنيامني 

نتنياهو من خالل وزير خارجيته آنذاك جون كريي، ونتنياهو أفشل الجهود األمريكية.

خطوات  ألي  أيضا  ومعارضته  الدولتني  بحل  االلتزام  فوزه  حال  يف  وعد  قد  بايدن  وكان 

الجانب مبا فيها خطوة الضم، باإلضافة إىل إعادة فتح القنصلية األمريكية يف  أحادية 

القدس الرشقية ، وإعادة السامح لبعثة منظمة التحرير بالعمل يف واشنطن.

مجلة النجاح اإللكرتونية
www.nn.ps



مجلة النجاح اإللكرتونية
www.nn.ps

أساس استعامري

يف اإلطار ذاته، قال املحلل السيايس طالل عوكل، إن األساس الذي تقوم عليه 

الدميقراطيني  أو  الجمهوريني  بإدارة  كانت  إن  سواء  عامة  بصفة  االمريكية  اإلدارة 

أساس استعامري، دولة متارس الفوقية عىل املجتمع الدويل.

أكرث  الدميقراطيني  "سياسة  أن  االخباري":  "النجاح  لـ  حديثه  يف  عوكل  وأضاف 

عقالنية من سياسة الجمهوريني"، الفتا إىل أن الجمهوريني عرفوا بتبني السياسة 

اإلرسائيلية بكل تفاصيلها واسرتاتيجياتها وشن حرب عىل األمم املتحدة واملجتمع 

الدويل.

ويرى بأن بايدن أقل عدوانية من ترامب خصوصاً بالنسبة للقضية الفلسطينية، ولفت 

إىل أنه كان من املالحظ خالل فرتة أوباما أن االدارة االمريكية عمليا قدمت مرشوع 

قرار ملجلس االمن الدويل بشأن االستيطان".

وتابع املحلل عوكل: "ال أعتقد أن بايدن سيتبنى صفقة القرن وإمنا سيحاول إعادة 

عىل  املفاوضات  تقدم  إمكانية  وبحث  جديد،  من  الفلسطينيني  مع  العالقة  بناء 

املستوى السيايس"، موضحا أن بايدن تحدث عن أنه سيعيد القنصلية للقدس وغري 

راٍض عىل طريقة معالجة ترامب ملوضوع السالم بني الفلسطينيني واإلرسائيليني.

بالقدس  االعرتاف  أولها  الفلسطينيني  ضد  قرارات  اتخذ  ترامب  أن  بالذكر،  الجدير 

املساعدات  وقطع  للقدس  أبيب  تل  من  بالده  سفارة  ونقل  لـ"إرسائيل"،  عاصمة 

باإلضافة  الالجئني،  وتشغيل  الغوث  وكالة  وعن  الفلسطينية  السلطة  عن  االمريكية 

لحكومة  ودعمه  واشنطن،  يف  الفلسطينية  التحرير  منظمة  مكتب  إغالق  إىل 

االحتالل اإلرسائييل وتشجيع التطبيع العريب مع االحتالل.



بقلم  - إياد العبادلة

مبنعطفات  ترامب  دونالد  الحايل  األمرييك  الرئيس  والية  خالل  الفلسطينية  القضية  مرت 

مخالف  بشكل  اإلرسائييل  االحتالل  لدولة  منحازة  خطوات  اتخاذ  عىل  إقدامه  إثر  خطرية، 

الفلسطينية إىل مقاطعة  القيادة  الدولية، وهو ما دفع  لالتفاقات املوقعة والقوانني 

االحتالل  مع  مفاوضات  ألي  راعيا  املتحدة  الواليات  تكون  أن  ورفضها  األمريكية  اإلدارة 

قادمة،  مفاوضات  ألي  كراعية  الدولية  الرباعية  إرشاك  رضورة  عىل  والتأكيد  اإلرسائييل، 

يف  الطغيان  إىل  نتنياهو  بنيامني  االحتالل  وزراء  رئيس  فيه  ذهب  الذي  الوقت  يف 

سياساته االستيطانية يف الضفة الغربية والضغط عىل املقدسيني، بضوء أخرض أمرييك، 

نوفمرب  يف  املقرر  األمرييك  االنتخايب  الرصاع  ملراقبة  الفلسطيني  كل  دفع  ما  وهو 

القادم، وعينهم عىل سقوط ترامب أمام منافسه الدميقراطي جو بايدن، عىل أمل إنهاء 

الحقبة السوداء التي تسبب بها ترامب بحق القضية الفلسطينية.

بدءا  اإلجراءات،  من  سلسلة  اتخذ  سنوات،  أربع  قبل  أمريكا  يف  الحكم  ترامب  تويل  ومنذ 

وأعقبها  للقدس،  األمريكية  السفارة  نقل  ثم  ومن  إلرسائيل،  عاصمة  بالقدس  باالعرتاف 

قطع املساعدات عن وكالة الغوث وتشغيل الالجئني (األونروا)، وإغالق مقر منظمة التحرير 

الفلسطينية يف واشنطن، ومن ثم قطع املساعدات عن السلطة الفلسطينية، وصوالً إىل 

الضغط عىل الدول العربية لتطبيع عالقاتها مع "إرسائيل".

بايدن املأمول تكبله السياسة األمريكية
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يدرك كاهن السياسة العربية والدولية، محمود عباس، أن "نهاية حقبة ترامب" قد تعيد 

هندسة خارطة املشهد السيايس يف املنطقة، إذ إنَّ بايدن مل يخف رفضه ملا أطلق 

إىل  السفارة  نقل  لقرار  إبقائه  عن  تحدث  انتخابية  ألسباب  لكنه  القرن)،  (صفقة  عليه 

القدس الذي نفذه ترامب ليحصل عىل دعم اللويب اليهودي الذي سينفض من حوله لو 

استمر نزيف شعبيته يف استطالعات الرأي.

الفلسطيني،  امللف  تجاه  اجراءاته  ومنها  عدة  مناسبات  يف  ترامب  بايدن  جو  وانتقد 

متعهداً بفتح القنصلية االمريكية رشقي القدس التي أغلقها ترامب، والتأكيد عىل حل 

الدولتني كخيار للوصول إىل السالم وهو ما مل يؤمن به ترامب باإلجراءات التي اتخذها 

ومرشوع املسمى "صفقة القرن".

مهام  فصال  تعترب  األمريكية  االنتخابات  أن  يرى  عاشور  أحمد  السيايس  واملحلل  الكاتب 

لدى العامل كله، ومنذ بداية الحملة االنتخابية األمريكية العامل كله يرتقب من سيقود 

يف  ترامب  سيبقى  هل  ويتساءل،  القادمة،  املرحلة  يف  األمريكية  املتحدة  الواليات 

الحكم أم يأيت "بايدن" ؟.

وتوقع عاشور أن يستمر ترامب يف نهجه بحالة صدام مع القوانني والقرارات الدولية، 

من  املزيد  تقديم  أجل  من  ثانية،  بوالية  أخرى  مرة  نجاحه  حال  يف  األوروبية  والدول 

بني  ويخلط  اقتصاد،  رجل  ترامب  أن  إىل  مستندا  اإلرسائييل،  االحتالل  لدولة  الخدمات 

السياسة و"البيزنس"، ويتطلع إىل مكاسب عىل صعيده الشخيص حال مل يحالفه الحظ 

كرئيس  منصبه  من  االستفادة  وتوظيف  االنتخابات،  بعد  ما  أو  املقبلة  االنتخابات  يف 

أقوى دولة يف العامل لحسابات أخرى خاصة به.
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ورأى الكاتب واملحلل السيايس، حسام عرار، أن اإلدارة األمريكية، برئاسة ترامب مل تعد 

تؤمن بجدية مرشوع الضم، األمر الذي دعا ترامب إىل الطلب من رئيس حكومة االحتالل، 

بات  القرن  صفقة  طرح  أن  ترى  تعد  مل  أنها  كام  مرة،  من  أكرث  تأجيله  نتنياهو،  بنيامني 

مجديا، وبالتايل قامت بتغيري املسار، وعملت عىل فتح عالقات لدولة االحتالل مع العديد 

من الدول العربية التي هرولت للتطبيع.

وأكد عىل أن موقف القيادة الفلسطينية كان راسخا وصلبا من املؤامرات "االرسائيلية 

األمريكية" ومحاوالتهم مترير املشاريع االستيطانية، وطرح صفقة القرن وسياسة الضم 

وما شابه، لوال أن أقدمت اإلمارات والبحرين عىل التطبيع مع االحتالل، منبها يف الوقت 

باعتبارها  أيضا  رفضتها  العامل  دول  وجميع  القرن،  صفقة  رفضت  أوروبا  أن  إىل  نفسه 

 ": وقال  واالحتالل،  فلسطني  مبوضوع  يتعلق  فيام  الدولية  املرجعيات  وتتجاوز  تخالف 

ليس هناك ما يعزز صفقة القرى سوى القوى األمريكية ومحاوالتها فرض سياسة األمر 

الواقع.

ورفض عرار التعويل عىل املرشح عن الحزب الدميقراطي األمرييك، جو بايدن ، يف إلغاء 

ما أقدم عليه ترامب، مضيفا أن "بايدن" حال فوزه، هو اآلخر سيواجه قوى الضغط داخل 

الضغط  اللويب الصهيوين والذي يعترب أكرب جامعات  التي زرعها  الكونغرس األمرييك 

يف الواليات املتحدة األمريكية.

ويف العارش من سبتمرب املايض، قال املرشح الدميقراطي لرئاسة الواليات املتحدة 

جو بايدن، إنه يجب "عىل إرسائيل أن توقف توسيع املستوطنات يف الضفة الغربية، وأن 

تتوقف عن الحديث عن الضم وأن تسمح بحل الدولتني".

أوضح  إنه  سرتيت"  "جي  إلرسائيل  املؤيد  للويب  التربعات  لجمع  حفل  يف  بايدن  وقال 

موقفه لإلرسائيليني "الضم ليس مطروحا عىل الطاولة يف الوقت الحايل، وهذا يشء 

بنيامني  تصور  حيث  من  الطاولة  عىل  مطروحا  ليس  مدى  أي  إىل  اعلم  ال  لكني  جيد. 

نتنياهو. لكنه يعلم واإلرسائيليون يعرفون موقفي. وفقا للقانون االمرييك سأعيد فتح 

القنصلية يف القدس الرشقية".

تغيري املسار
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وتفاءل الكاتب واملحلل السيايس الفلسطيني املقيم يف واشنطن، د. سعيد عريقات، 

القضية  تجاه  بايدن،  جو  األمرييك،  الدميقراطي  الحزب  عن  املرشح  بترصيحات 

الدعم  عودة  عن  االنتخابية  الحملة  خالل  أطلقها  التي  وعوده  أن  معتربا  الفلسطينية، 

سيعمل  كام  الفلسطينية،  التحرير  منظمة  مكاتب  فتح  وإعادة  للفلسطينيني،  األمرييك 

القدس  يف  القنصلية  بفتح  سيقوم  ولكنه  القدس،  يف  األمريكية  السفارة  إبقاء  عىل 

الرشقية، وسيعمل عىل وقف مرشوع الضم، وطرح خطة بديلة لصفقة القرن التي تبناها 

الرئيس األمرييك دونالد ترامب.

وأشار إىل انه رغم التباين يف استطالعات الرأي وتقدم "جو بايدن" عىل الرئيس ترامب، 

"الكلية  لـ  تخضع  وأنها  خصوصا  األمريكية،  لالنتخابات  األخرية  النتائج  من  يخىش  أنه  إال 

االنتخابية أو قرعة املندوبني".

يف  ملموس  دور  له  سيكون  األمريكية،  الرئاسية  باالنتخابات  بايدن  فوز  أن  عىل  وأكد 

إعادة البحث عن حلول مبلف الرصاع الفلسطيني االرسائييل، إضافة إىل معالجة القضايا 

الشائكة كافة التي ورثها عن الرئيس ترامب.

ورأى الكاتب واملحلل السيايس، د. هاين العقاد أن املطبعني أرادوا تغيري وجه الرشق 

األوسط، دون تغيري "إرسائيل"، التي تعترب قوة احتاللية مدعومة من الواليات املتحدة 

األمريكية، ويف عهد الرئيس األمرييك، دونالد ترامب، فتح أمامهم آفاق ملد خط الغاز 

إعادة  أيضا،  املستقبل  يف  وسيكون  السعودية،  العربية  واململكة  االحتالل  دولة  بني 

تأهيل لخط قطار الحجاز.

وأشار إىل أن املتتبع للمنح التي منحها ترامب لدولة االحتالل يتيقن أنه باٍق ال محالة يف 

الدورة الرئاسية الثانية من االنتخابات يف الواليات املتحدة األمريكية، إذا ما تتبعنا من 

قدم خدمات جلية لدولة االحتالل، فقد استمر يف الحكم.

وأوضح أن الرئيس ترامب أكرث رئيس أمرييك قدم إلرسائيل منح، من االعرتاف بضم الجوالن 

السوري املحتل، ونقل السفارة األمريكية، ووقف الدعم عن كل املؤسسات التي تدعم 

بل  فلسطني،  تدعم  التي  الدول  عىل  عقوبات  بفرض  والتهديد  الفلسطيني،  الشعب 

للسلطة  والقروض  الدعم  تقديم  من  مؤخرا  الدول  من  العديد  امتنعت  مثلام  ومنعها، 

التهديدات األمريكية، لكنه يرى أن حظوظ ترامب هي  الوطنية الفلسطينية، خشية من 

األقوى بالفوز يف االنتخابات املقبلة ملا قدمه لالحتالل.

الفرتة  يف  األبيض  البيت  لرئاسة  األمريكيني  للمرشحني  املحللني  قراءة  ظل  ويف 

تم  حال  يف  الفلسطينيني  لصالح  تقدماً  تشهد  لن  الفلسطينية  القضية  فإن  القادمة، 

التي اتخذها  انتخاب ترامب، بينام ستشهد جموداً مع الرتاجع عن بعض الخطوات  اعادة 

ترامب بحق الفلسطينيني من قبل بايدن.

دور املطبعني

وعود انتخابية
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ثالثة سينايورهات متوقعة يف حال فوز بايدن:

-1     السري عىل خطى ترامب: وهذا األمر متوقع يف حال واجه بايدن ضغوطًا داخلية أو 

بايدن الستكامل خطط  كان مجلس الشيوخ للجمهوريني – وهذا متوقع بشدة- فيضطر 

ترامب املرسومة من اللويب اليهودي سواء أكان ذلك بأمر الضم أم صفقة القرن .. الخ. 

– هنا ال يوجد حل أمام القيادة الفلسطينية سوى حل "التوريط" وتسليم املسؤوليات 

إلرسائيل، وهو ما ال تريده وال تخطط له األخرية.

-2     حرق الوقت للفرتة الرئاسية األوىل:  ورمبا هو الخيار الواقعي واألكرث توقًعا بحيث 

مينع بايدن أي خطوات جديدة سواء يف صفقة القرن أو كرس قرارات الرشعية الدولية، 

تنفيذ), عىل سبيل املثال  ترامب من قرارات دون (تسهيل  اتخذه  لكنه سيُبقي عىل ما 

مع  أوسع  بشكل  العالقات  إعادة  مع  لكن  للقدس،  السفارة  نقل  قرار  عىل  إبقائه  ميكن 

السلطة الفلسطينية, وهذا الخيار متوقع يف ظل سياسة الدميقراطيني املعمول بها 

منذ عقود .

عىل  وهنا   – األوىل  األربع  السنوات  بعد  ثانية  رئاسية  فرتة  ليضمن  األقل  عىل   

الفلسطينيني العودة إىل الداخل وتحصينه تجاه مخططات االحتالل ومن املتوقع أن يرتك 

نتنياهو سدة الحكم بعد عام من معرفة الرئيس األمرييك القادم وهذا سيشكل حائط 

كل  (يف  البدء  يتطلب  الذي  األمر  األوراق,  ترتيب  لتعيد  الفلسطينية  للقيادة  جديد  قوة 

الخيارات املتوقعة) برتتيب منظمة التحرير الفلسطينية وإعامل العقل الوطني إلعادة 

توحيد شطري الوطن سياسيًا وجغرافيًا

-3    اإلنقالب عىل قرارات ترامب والعودة لنقطة البداية: وهذه أضغاث أحالم فالتاريخ ال 

يعود للخلف إال يف حال امتلكت القيادة الفلسطينية أوراق قوة فيعود التاريخ إلصالح 

والتغول  القرن  صفقة  أفرزت  التي  والتباينات  االنقسامات  سببته  الذي  الخلل  بعض 

اإلرسائييل األخري. وهنا قبل أن نطلب من بايدن اإلنقالب عىل قرارات ترامب من املفرتض 

ان تنقلب الصورة الفلسطينية فتذوب الخالفات، وتبقى تباينات الرأي املطلوبة والهامة 

التحضريات  كانت  حال  يف  تتحقق  أن  لها  ميكن  "األحالم"  وهذه  وليدة.  دولة  ألي 

الفلسطينية لهذا الخيار واقًعا.
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2     حرق الوقت للفرتة الرئاسية األوىل:  ورمبا هو الخيار الواقعي واألكرث توقًعا بحيث 

الدولية،  أو كرس قرارات الرشعية  القرن  بايدن أي خطوات جديدة سواء يف صفقة  مينع 

لكنه سيُبقي عىل ما اتخذه ترامب من قرارات دون (تسهيل تنفيذ), عىل سبيل املثال ميكن 

ابقاؤه عىل قرار نقل السفارة للقدس، لكن مع إعادة العالقات بشكل أوسع مع السلطة 

الفلسطينية, وهذا الخيار متوقع يف ظل سياسة الدميقراطيني املعمول بها منذ عقود .

عىل  وهنا   – األوىل  األربع  السنوات  بعد  ثانية  رئاسية  فرتة  ليضمن  األقل  عىل   

الفلسطينيني العودة إىل الداخل وتحصينه تجاه مخططات االحتالل ومن املتوقع أن يرتك 

حائط  سيشكل  وهذا  القادم  األمرييك  الرئيس  معرفة  من  عام  بعد  الحكم  سدة  نتنياهو 

كل  (يف  البدء  يتطلب  الذي  األمر  األوراق,  ترتيب  لتعيد  الفلسطينية  للقيادة  جديد  قوة 

إلعادة  الوطني  العقل  وإعامل  الفلسطينية  التحرير  منظمة  برتتيب  املتوقعة)  الخيارات 

توحيد شطري الوطن سياسيًا وجغرافيًا

البداية: وهذه أضغاث أحالم فالتاريخ ال  3    اإلنقالب عىل قرارات ترامب والعودة لنقطة   

إلصالح  التاريخ  فيعود  قوة  أوراق  الفلسطينية  القيادة  امتلكت  حال  يف  إال  للخلف  يعود 

والتغول  القرن  صفقة  أفرزت  التي  والتباينات  االنقسامات  سببته  الذي  الخلل  بعض 

اإلرسائييل األخري. وهنا قبل أن نطلب من بايدن اإلنقالب عىل قرارات ترامب من املفرتض ان 

تنقلب الصورة الفلسطينية فتذوب الخالفات، وتبقى تباينات الرأي املطلوبة املهمة ألي 

الفلسطينية  التحضريات  أن تتحقق يف حال كانت  دولة وليدة. وهذه "األحالم" ميكن لها 

لهذا الخيار واقًعا.

أما يف حال إعادة إنتخاب ترامب، فلن تجد القيادة الفلسطينية أمامها الكثري من الخيارات 

عمًال  قراراته  وتغيري  ترامب  توجهات  تبدل  عىل  اآلمال  تعليق  باستثناء  بينها،  للمفاضلة 

بتاريخ الرؤساء األمريكيني يف فرتتهم الثانية التي كانت بالعادة تعترب الفرتة املناسبة 

إلطالق مبادرات السالم والحل كام يف كامب ديفيد األخرية التي جاءت يف أيام كلينتون 

االخرية يف الحكم. وهذا الخيار سيدعمه نزول نتنياهو عن سدة الحكم يف ارسائيل، وهو 

ما قد يكون داعاًم إلمكانية إعادة األمور إىل نقطتها األساس، ولكن يف هذه الحالة ينقص 

وحيد  وممثل  واحدة  برشعية  الوطني  وااللتزام  الداخلية  الوحدة  الفلسطيني  الشعب 

وترتيب البيت، وهو أمر طال انتظاره كثريًا.


