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 انقسامات حول سياسة ترامب في الشرق األوسط
 

اتساااااف ال بون ايج البييو  يج  :انقسااااامات حول سااااياسااااة ترامب في الشاااارق األوسااااط
 والد يوقراطييج حول إسرائيل وال لسطينييج

 سااوا  –لقد أصاا ا اقنقسااان ايج الالج البييو ل والالج الد يقراطي حول ق ااا ا الشاارق األوسااط 
 وقت أل مج ت اقيا   أكثر أصااااا ا –إسااااارائيل أو مج  قف في صاااااف ال لساااااطينييج  مع منيم  تعاطف مج

 إسرائيل مع  تعاط ون إنيم الاالي الوقت في البييو  يج مج %79  قول واينيا .1978 عان منذ م ى
 .الع ر ة الدولة مع اتعاط يم الد يقراطييج مج فقط %27 ُ قر اليقاال ف ي ال لسطينييج، ضد

 

 
 

حتى اآلن، زادت نساااااا ة البييو  يج اليتعاط يج مع إساااااارائيل أكثر مج ال لسااااااطينييج  2001ومنذ عان 
وخالل ن س ال ترن، انخ  ااااات نسااااا ة الد يقراطييج ايقدا   .%79إلى  %50نقطة مئو ة، مج  29ايقدا  

 .%27إلى  %38نقطة، مج  11
 نا ر وشااا    15إلى  10ذل أجراه مركل ايو لألاااث، في ال ترن مج وأظيرت نتائج اقسااتطالف األخير ال

 " اقق التوازن الصاااااااايا"ترامب  دونالدإن مج اليشاااااااا كيج  قولون  %42مج ال الغيج، أن  1503فيه 
منيم أنيم    االون إساارائيل عج ال لسااطينييج  %30حيال الوضااع في الشاارق األوسااط، في حيج  قول 
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اليشااااا كيج في اقسااااتطالف  رون إن ترامب  نااز كثيرا إلى ال لسااااطينييج  فقط مج  %3وهنا  )كثيرا 
 .(منيم عج اإلفصاح عج  أ يم في هذا األمر %25اينيا امتنع 

 

 
 

مج األميركييج إنه حقق توازنا  %47وفي سااياق مشااااه إاان  ئاسااة اا ا  أوااما للوق ات اليتادن، قال 
حينئذ إنه  نااز كثيرا إلى ال لساااطينييج، قال  %21واينيا قال  .ييا في التعامل مع الشااارق األوساااطسااال

 .إنه    ل اسرائيل كثيرا مقا نة اال لسطينييج 7%
اقساااتطالف أن البييو  يج والد يوقراطييج  نقسااايون اشااايل ك ير في وجيات الن ر حول   رىواينيا 

ل ملاوظ في وجيات ن رهم حول انياميج نتنياهو  ئيس الوز ا  اساارائيل، فهنيم  ختل ون ا  ااا اشااي
ايا  قا ج ثالثة أضاااعاف مج حي   (%18)على الد يقراطييج  (%52)و ت وق البييو  ون  .اقسااارائيلي

 .انط اعاتيم اإل بااية تباه نتنياهو
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أمر  ييج تاقيقه في الشاااارق  (فلسااااطيج وإساااارائيل) نصااااف األميركييج إن حل الدولتيج حواليو رى 
 ييج التوصاااااال إلى صاااااايغة تتييج مج خالليا إساااااارائيل ودولة  منيم إنه (%49)اقوسااااااط، حي   قول 

 .إن ذلك غير مييج %39مع اع اااييا ال عف، في حيج  قول  "التعا ش سااالييا" مساااتقلة مجفلساااطينية 
 (.%40مقاال  %58)لال الدولتيج مج البييو  يج  (يرنانس ة ك )وُ عت ر الد يقراطيون أكثر ق وق  

 
 

 البييو  ون  تعاط ون اشيل متلا د مع إسرائيل  والد يقراطيون منقسيون
مج األمر يييج إنيم  تعاط ون مع  %46 دا على ساالال حول النلاف ايج إساارائيل وال لسااطينييج،  قول 

إنيم  تعاط ون مع ال لسااااااطينييج، وهنا  حوالي أ اعة مج كل عشاااااارن  %16اينيا  قول  اإلساااااارائيلييج،
، أو ق (%14)، أو ق  تعاط ون مع أل منييا (%5) قولون إنيم  تعاط ون مع كال البان يج  (%38)أفراد 

ضااائيلة  وقد تذاذج توازن الرأل العان في الوق ات اليتادن انسااا ة (.%19) عرفون شااايئا  عج هذا األمر 
مع ال لسااااااطينييج، اينيا لم  تييج  %14وإنيم  تعاط ون مع إساااااارائيل،  %45، عندما قال 1978منذ عان 

  .مج اتخاذ قرا  اخصوص ذلك 42%
ليج ال بون الالاية اتسعت اشيل ك ير ملخرا ، وخاصة خالل العقد ج الياضييج، حي  لم تصل نس ة 

أل وقت م ى على مدى  اليرت ع فيإلى هذا اليستوى  – إسرائيل مع تعاط يم حي  مج -البييو  يج 
   .العقود األ اعة األخيرن
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 تعاااط ون مع إسااااااارائياال ضااااااااد  (%79)وهنااا  مااا  قرج مج ثيااانيااة في كاال عشااااااارن مج البييو  يج 
منيم إنيم  %7و قول  .فقط مج اليشاااااااا كيج مع ال لساااااااطينييج %6ال لساااااااطينييج، في حيج  تعاطف 

 .عج اإلفصاح عج  أ يم %9يج أو ق  تعاط ون مع أل منييا، في حيج امتنع  تعاط ون مع كال البان 
كيا كان الاال في العان الياضااااي،  نقساااام الد يقراطيون في وجيات ن رهم حول الصااااراف في الشاااارق 

اشااااايل أك ر مع إسااااارائيل، في   تعاط ونإنيم مج الد يقراطييج حاليا   قولون  %27فاوالي  :األوساااااط
إنيم  تعاط ون مع كال  %23يم إنيم  تعاط ون أكثر مع ال لساااااااطينييج  اينيا  قول من %25حيج  قول 

كيااااا إن  .إنيم ق  عرفون عج األمر (%25)البااااان يج أو ق  تعاااااط ون مع أل منييااااا، و قول  اعيم 
منيم إنيم  تعاط ون مع إسااارائيل،  %33الد يقراطييج كانوا منقساااييج أ  اااا  العان الياضاااي، حي  قال 

ومنذ ذلك الايج، ا ت عت نسااااا ة الد يقراطييج  .منيم إنيم  تعاط ون مع ال لساااااطينييج %31قال  اينيا
، وتراجعت نسااااا ة الذ ج قالوا إنيم  تعاط ون مع كال %25إلى  %17مج  "إنيم ق  عرفون"الذ ج  قولون 

 .%23إلى  %19تراجعت قليال مج  -البان يج أو ق  تعاط ون مع أٍل منييا 
 في (%43) إسااااااارائيل مع الد يقراطييج تعاطف زاد – 2016اد دا  منذ عاميج، في أار ل ت –وملخرا  

 أل مع  تعااط ون ق أو الباان يج كال مع  تعااط ون إنيم %16 قاال اينياا ،(%29) ال لساااااااطينييج مقاااال
 .منييا

إنيم  وُ الحظ أن اقنخ اض الذل حدث على مدى السااااااانوات القليلة الياضاااااااية في أولئك الذ ج  قولون
 تعاط ون أكثر مع إسااااارائيل ايج الد يقراطييج شااااايل كال  مج اللي رالييج واليااف يج واليعتدليج ايج 

 .ص وفيم
وقد انخ  اات نساا ة الد يقراطييج اللي رالييج الذ ج  تعاط ون مع إساارائيل أكثر مج ال لسااطينييج مج 

يقراطييج اللي رالييج إنيم مج الاااد  %35وفي الوقااات الااااالي،  قول  .2016مناااذ عاااان  %19إلى  33%
مج  %22وهناااا  حوالي  (.%19) تعااااط ون مع ال لساااااااطينييج أكثر ميج  تعااااط ون مع إسااااااارائيااال 

عج  %24الااد يقراطييج اللي رالييج  تعاااط ون مع كال البااان يج أو ق  تعاااط ون مع أل منييااا، وامتنع 
  .اإلفصاح عج  أ يم

أكثر مج تعاط يم  (%35)تعاط يم مع إساارائيل انساا ة  و واصاال الد يقراطيون اليعتدلون واليااف ون
ومع ذلك، فهن نساااااا ة الد يقراطييج اليااف يج واليعتدليج الذ ج  تعاط ون  (.%17)مع ال لسااااااطينييج 

 (.%35إلى  %53مج ) 2016نقطة مئو ة منذ عان  18مع إسرائيل زادت أكثر مج 
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فااالغااال يااة الع يى مج البييو  يج  :جايج صااااااا وف البييو  ي 2016ولم  ااادث تغير ك ير منااذ عااان 
مع   تعاااااط ونإنيم ق تلال تقول  (%70)والبييو  يج اليعتاااادليج واللي رالييج  (%81)اليااااااف يج 

 .إسرائيل أكثر مج ال لسطينييج

 
 

كان الاال في الياضااي، هنا  اختالفات د نية واسااعة في اتباهات التعاطف حيال ق ااا ا الشاارق وكيا 
 قولون  %78 :فال  لال ال روتسااااتانت اإلنبيليون ال يف  تعاط ون مع إساااارائيل اشاااايل ك ير .األوسااااط

 .فقط  تعاط ون مع ال لسطينييج %5ذلك، في مقاال 
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نا  جياعات د نية أخرى تتعاطف مع إسااارائيل أكثر مج ال لساااطينييج، وإن كان ذلك انسااا ة ضااائيلة وه
إنيم  %29حي  قال  :أما غير الياسااااوايج على طوائف د نية معينة فقد كانوا منقسااااييج في ذلك .جدا  

يم قااالوا إن %24 تعاااط ون مع إسااااااارائياال، اينيااا  %26 تعاااط ون أكثر مع ال لساااااااطينييج، في مقاااااال 
 . تعاط ون مع كال الطرفيج أو ق  تعاط ون مع أل منييا

وٌ عت ر الشااااااا اااج أكثر انقسااااااااامااا مج ك ااا  الساااااااج حول تعاااط يم مع أل طرف في النلاف اإلسااااااارائيلي 
إنيم  قولون  (%32)عااامااا  30فينااا  حوالي الثلاا  مج أولئااك الااذ ج تقاال أعيااا هم عج  .ال لساااااااطيني

وتتعاطف ال ئات العير ة األك ر  . تعاط ون مع ال لسااااااطينييج %23مع إساااااارائيل، في مقاال  عاط ون ت
 .سنا  مع إسرائيل انسب ك يرن اشيل ملاوظ عج اليتعاط يج مع ال لسطينييج

 

 نصف الد يقراطييج تقر  ا  رون أن ترامب  نااز إلى إسرائيل اشيل ك ير
إن الرئيس  (%42)ركييج في هااااذه اليرحلااااة الي يرن مج فترن وق تااااه، تقول أعااااداد غ يرن مج األمي

واينيا  قول ثالثة  .في سياسته تباه الشرق األوسط " اقق التوازن الصايا"األمر يي دونالد ترامب 
فقط أن ترامب  نااز لل لسطينييج أكثر  %3إن ترامب  نااز إلسرائيل كثيرا،  رى  (%30)مج كل عشرن 

 .عج التصر ا اآ ائيم %25ميا  بب، وامتنع 
، قال (أار ل مج سنته الثانية في الينصب)ااه تقر  ا أثنا  ال ترن الرئاسية ل ا ا  أوااما وفي توقيت مش

إنه  نااز كثيرا  لل لساااااااطينييج  (%21)ك ير أنه حقق كذلك التوازن الصاااااااايا، في حيج قال عدد  47%
 (.%7)على حساج إسرائيل 

دونالد ترامب  نااز إلسااااااارائيل   قولون إن (%46)أما اليون، فينا  ما  قرج مج نصاااااااف الد يقراطييج 
، قال عدد ك ير 2010وااليقا نة، ف ي عان  .فقط انه  اقق التوازن الصاااااااايا %21كثيرا، في حيج قال 

، أكثر مج الااذ ج قااالوا إنااه حقق التوازن (%38)مج البييو  يج إن أواااامااا كااان مناااازا  لل لساااااااطينييج 
 .الصايا

مرت ع مج أع ا  حلاه اخصوص سياسته تباه الشرق  واط يعة الاال فهن ترامب  اصل على تقييم
االذكر أنه ق ل ثياني  (.مج البييو  يج  قول انه  اقق التوازن الصاااااااايا %73)األوساااااااط  والبد ر 

 .مج الد يقراطييج ن س الشي  عج سياسة أوااما تباه الشرق األوسط %66سنوات، قال 
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 ضياآل ا  حول نتنياهو لم تتغير كثيرا  عج العان اليا
قول حي    .لم تتغير اآل ا  حول  ئيس الوز ا  اقساااااارائيلي انياميج نتنياهو كثيرا  عج العان الياضااااااي

 (%28)و قول عدد مقا ج  (%31)عدد ك ير مج األمر يييج إن لد يم وجيات ن ر إ بااية عج نتنياهو 
 .نهعاإلدق  اآ ائيم  عج %41إن لد يم انط اعات سل ية عج  ئيس الوز ا  اقسرائيلي  في حيج  يتنع 

أما البييو  ون، وخصوصا  اليااف يج منيم، فلد يم آ ا  إ بااية عج نتنياهو حي   ن ر ستة مج كل 
فقط منيم ق  %13إلى نتنياهو اشااااايل إ بااي، في حيج أن  (%60)عشااااارن مج البييو  يج اليااف يج 

 . رون ذلك
لد يقراطييج عج نتنياهو فيي أكثر سااااااال ية  ما آ ا  ا لد يقراطييج  (%49)و ت نى  .إلى حد ك يرأ مج ا

 .إ بااية عنه آ ا منيم  (%15)اللي رالييج وجيات ن ر سل ية عج  ئيس الوز ا  اإلسرائيلي، اينيا لدى 
 

 آفاق حل الدولتيج في الشرق األوسط
 طيعتتساااااكان مج اليييج ا باد طر قة  إذاوق  لال اقميركيون منقساااااييج في وجيات ن رهم حول ما 

 (%49)فينا  حوالي النصااف منيم  .اساارائيل ودولة فلسااطينية مسااتقلة التعا ش السااليي جن ا  إلى جنب
 . قولون غير ذلك (%39)اليييج تاقيق ذلك، في حيج أن أ اعة مج كل عشرن تقر  ا   مجإنه  قولون 
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مرت طة اشاايل ك ير انساا ة التعاطف حول ق ااا ا الشاارق  وُتعت ر وجيات الن ر حول آفاق حل الدولتيج
فيلق  الذ ج  تعاط ون مع إساارائيل اشاايل أك ر  رون أنه  ييج التوصاال إلى صاايغة تسااتطيع  :األوسااط

أما أولئك الذ ج  (.%40أكثر مج )مج خالليا إساااااارائيل التعا ش السااااااليي مع دولة فلسااااااطينية مسااااااتقلة 
أكثر )أ  ا  إن حل الدولتيج أمر  ييج تاقيقه، وليج انس ة ك يرن  تعاط ون مع ال لسطينييج فيقولون 

 .(%64مج 
 

 لألاااث  ايومركل  :اليصد 
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