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م4242-24-42التارٌخ :   

 ادار  الريٌ  امامرٌيً جزيٌ  باٌاد السٌاسات الخارجٌة المرتقبة إل

 نايب ريٌ  مجل  اادار  مريي الناطزر للادراسات  -باحث مختص فً الشؤز  السٌاسٌة  –بقلم : اد. ٌزس  ٌزن  

 المقادمة : 

فٌها ٌرى التً ،  الخارجٌة لسٌاسته العام اإلطار الربٌس باٌدن قّدم

 كلفت التً األوسط والشرق أفغانستان فً ”األبدٌة الحروب“ إنهاء ضرورةب

 قلٌلة بؤعداد محددة، عسكرٌة مهمات على والتركٌز الكثٌر، المتحدة الوالٌات

. حلٌفة لقوات اللوجستً والدعم االستخباراتٌة القوات والمعلومات من

 داعش. وتعهد و القاعدة لخطَري اإلرهاب للتصدي مكافحة والتركٌز على

 الحلفاء، مع العالقة وإصالح المهمة، الدولٌة الملفات فً االنخراط إلى بالعودة

 للمناخ بارٌس اتفاقٌة إلى، وتعهد بالعودة ”الناتو“ حلف أهمٌة على والتشدٌد

  .(ٔوالحرٌات ) حقوق اإلنساناالهتمام بملف و، العالمٌة الصحة ومنظمة

 واستراتٌجٌات، الستعادة سٌاسات إدارة الربٌس جوزٌف باٌدن من ستطرحه ما حول التكهنات تدورو

 السٌاسة فً الفوضوي ترامب ونفوذها بسبب نهجتها مكان بعد تراجع األمٌركٌة، المتحدة للوالٌات القٌادي الدور

فً ضوء تنامً نفوذ الصٌن  تعقًٌدا أكثر التً أصبحت ،الخارجٌة التحدٌات مواجهةفً  وفشله ،الخارجٌة

، وتعقد الكثٌر من االوضاع الدولٌة بسبب جابحة كورونا التً سٌكون لها ارتدادات وروسٌا فً السٌاسة الدولٌة

 التجاري العجز ٌزٌدو الصٌن، لصالح التجاري المٌزان مٌلسلبٌة على االقتصاد العالمً واالمرٌكً. حٌث ٌ

ن وتعاظم سنوٌا، دوالر ملٌار ٖٓ٘ عن االمرٌكً ٌْ  .دوالر ترٌلٌون ٖٕ تجاوز حٌث األمرٌكً الحكومً الد

ما سٌإدي الى  ، المتعثرة المإسساتاالشخاص و على لتوزٌعها دوالر ترٌلٌونً صٌخصوهو ما سٌفرض ت

 على الفابدة سعر ٌضبطقد  وهذا ،"فابضة" األمٌركً االقتصاد فً السٌولة، حٌث ستكون التضخمارتفاع 

 قد ٌحسنمما . النقدي الفابدة سعر رفع ٌفرضس ما األسعار، رفع إلى سٌإدي ولكنه. القصٌر المدى فً الدوالر

 ٌقللاالسعار وس على إضافٌة ضغوطاً  ٌُنتج ما االستٌراد، وتقلٌل الصادرات بزٌادة األمٌركً التجاري المٌزان

 .(ٕالربٌسٌة ) العمالت بعض صرف سعارمع احتمال التراجع أل الدوالر، سعر على الضغوط احتماالت من

على هذه المقاربة ٌمكن استعراض أهم مالمح سٌاسة االدارة االمرٌكٌة القادمة فٌما ٌتعلق  وبناءاً 

االسرابٌلً، نظرا  –، مع التركٌز على ملف الصراع الفلسطٌنً بالملفات االهم على صعٌد السٌاسة الخارجٌة 

 لدى  االدارة االمرٌكٌة القادمة.واهمٌته ولوٌاته وللتعرف على أألهمٌته فً منطقة الشرق االوسط، 
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 أزما : على الصعٌاد الادزلً :

لعودة إلى اعتماد المنهاج الدبلوماسً الكالسٌكً فً التعامل مع الملفات لادارة الربٌس جو باٌدن تتجه 

ٌة أكثر وضوحا تجاه القضاٌا الدولٌة، ما ٌعنً العودة إلى المحددات السابقة للسٌاسة وفق استراتٌجالخارجٌة، 

الخارجٌة االمرٌكٌة، وفق ما تمتلكه من حسابات القوة الشاملة ، لبناء نظام أمنً وسٌاسً واستراتٌجً فً 

استراتٌجٌة فً العالم،  فً مناطق ذات أهمٌة، ”مصالح األمن القومً األمرٌكً“إعادة تعرٌف ٌستند الى العالم، 

 .(ٖ)وعلى رأسها جنوب شرق آسٌا والشرق األوسط 

عادة إمنها ، والدولٌةلالتفاقٌات والهٌبات عودة الباٌدن بمعالجتها ستهتم ادارة ومن القضاٌا التً 

الجهود  ٌعٌد الوالٌات المتحدة إلى موضع القٌادة فً صدارةساالنضمام إلى اتفاقٌة بارٌس المناخٌة، األمر الذي 

والتعاون مع المنظمات الدولٌة واإلقلٌمٌة، مثل منظمة الصحة العالمٌة والٌونسكو ومجلس حقوق  .البٌبٌة الدولٌة

الوالٌات المتحدة األمٌركٌة، ومنها اتفاقٌة جدٌدة للحد من مصالح فً المعاهدات التً تخدم مرار االستواإلنسان. 

إعادة النظر فً معاهدة القوات النووٌة ، و«نٌو ستارت»اتفاقٌة بدال عن األسلحة االستراتٌجٌة مع روسٌا، 

 (.ٗمب، واتفاقٌة األجواء المفتوحة للتحقق من األسلحة النووٌة )امتوسطة المدى، التً تخلت عنها إدارة تر

وستحتاج اإلدارة األمرٌكٌة الى ترمٌم عالقاتها بالحلفاء فً أوروبا، وعدم اقتصار العالقات على 

األمنٌة، أو االستراتٌجٌة أو إعادة تحدٌد أولوٌات العالقات فً حلف الناتو وخارجه، وإجراءات هٌكلٌة الشراكة 

تمس األمن األوروبً، وعالقاته باألمن القومً األمرٌكً، والتركٌز على التعاون مع اقتصادٌات دول حلٌفة فً 

 (.٘ءات مالٌة واقتصادٌة غٌر مسبوقة )آسٌا مثل الٌابان وكورٌا الجنوبٌة لتطوٌق الحركة الصٌنٌة، بإجرا

وسٌكون هناك تؤثٌر كبٌر فً ترتٌب األولوٌات االمرٌكٌة على صعٌد السٌاسٌة الخارجٌة فً ضوء 

التطورات التكنولوجٌة األخٌرة، والتً سمحت باستخراج الطاقة بالتكنولوجٌا الصخرٌة، وخفضت االعتماد على 

التكنولوجٌة فً مجال التسلح، التً تسمح للوالٌات المتحدة بحماٌة الممرات وكذلك التطورات ، الطاقة الخلٌجٌة

 (. ٙالمابٌة واستهداف مناطق استراتٌجٌة أو عسكرٌة لدول معادٌة من مناطق بعٌدة عن موقع األحداث )

وستمثل العالقة مع الصٌن المعضلة االستراتٌجٌة األبرز لإلدارة األمٌركٌة؛ فالصٌن هً المنافس 

ا، الذي ٌوستراتٌجً االهم الجٌ ًٌ اعتمادا على توسع نفوذها فً العالم، وذلك فً ضوء هدد الهٌمنة األمٌركٌة عالم

أدوات "العولمة الناعمة"، من خالل المشاركة فً خطط التنمٌة االقتصادٌة والمشارٌع فً الدول التً ٌشملها 

ها لمشروع طرٌق الحرٌر الجدٌد الذي تسعى "طرٌق الحرٌر"، ما ٌإدي الى سٌطرتها على الموانا التً تحتاج

النفوذ األمرٌكً وتغٌٌر التوازنات داخل النظام العالمً،  والتحّكم  إلضعاف، ٖٕٓٓالستكماله فً نهاٌة سنة 

بإمدادات النفط والغاز الطبٌعً من المنطقة، مستغلة األخطاء االستراتٌجٌة للوالٌات المتحدة،  ولذلك تعززت 

بباكستان، الذي  "جوادر"ٌن واٌران، كما تواصل الصٌن مساعٌها الكتمال مشروع مٌناء العالقات بٌن الص

ٌربط الصٌن والخلٌج العربً، حٌث ٌحتل المٌناء موقعاً جٌواستراتٌجٌاً هاماً ٌضمن للصٌن فً المستقبل إمدادات 

 . (2ٌطة رقم )راجع الخر النفط والغاز من بلدان الخلٌج العربً وإٌران دون المرور بمضٌق هرمز
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فً العدٌد من فبٌنما ستعتمد المواجهة ، مغاٌرة للتعامل مع الصٌنتتبنً االدارة الجدٌدة سٌاسة وس

: االختالالت فً التجارة والرسوم الجمركٌة، وجرابم سرقة الملكٌات الفكرٌة، همهاالقضاٌا الشابكة وأ

تعاون مع بكٌن فً القضاٌا التً فإنها ست(، 1انتهاكات حقوق اإلنسان فً الصٌن )، ووصراعات األمن السٌبرانً

وعدم انتشار األسلحة النووٌة، كما فً كورٌا الشمالٌة وإٌران، واألمن  "المناخ"تتالقى فٌها المصالح، مثل 

الصحً العالمً. وتقوم مقاربة باٌدن على أن الوالٌات المتحدة بمفردها تمثل نحو ربع الناتج المحلً اإلجمالً 

دما تتحد القوة االقتصادٌة األمٌركٌة مع القوة االقتصادٌة للدٌمقراطٌات الغربٌة واآلسٌوٌة األخرى، العالمً، وعن

 (. 8كالٌابان وكورٌا الجنوبٌة، فإن الصٌن لن ٌكون فً مقدورها تجاهل أكثر من نصف االقتصاد العالمً )

تكلفة حقٌقٌة على روسٌا فرض “وفٌما ٌتعلق بمستقبل العالقة مع روسٌا ، ٌشدد باٌدن على ضرورة 

بسبب انتهاكاتها للمعاٌٌر الدولٌة، ودعم المجتمع المدنً الروسً، وٌرى أن تعزٌز القدرات العسكرٌة لحلف 

ا لمواجهة ” الناتو“ ًٌ ورغم توّقع العدٌد من المراقبٌن تصاعد التوتر بٌن ”. العدوان الروسً“سٌكون أمًرا ضرور

ح النووي قد ٌكون أحد المجاالت للتعاون بٌن الطرفٌن؛ ذلك أن معاهدة واشنطن وموسكو، فإن الحد من التسل

، ٕٕٔٓتنتهً فً شباط/ فبراٌر  ٕٓٔٓالموقعة عام  START” ستارت“الحد من األسلحة االستراتٌجٌة 

 (.9) ”ركٌزة لالستقرار االستراتٌجً بٌن الوالٌات المتحدة وروسٌا“وستكون هذه المعاهدة 

القٌادي دورها الربٌس باٌدن العدٌد من العقبات فً محاوالتها استرجاع  إدارة ومن المتوقع ان تواجه

، قد ٌقود الى "ضرورة استراتٌجٌة"الجدٌدة التً ترى ان تدخلها فً العالم هو  دارةفاإل، ًالعالمالنظام فً 

 (.ٓٔ) فً مناطق متعددة "مواجهات عسكرٌة"

)الحيام اماقتصاادي(طرٌق الحرٌر البحري زالبري ( : 2رقم )خرٌطة   
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 : الشرق امازسط ثانٌا : 

 النفطٌة فالحقبة األمٌركٌة، الخارجٌة السٌاسة فً كبٌرة بؤولوٌة حظىتالشرق االوسط منطقة عد تلم 

 االستراتٌجٌة أهمٌته فقدإال أنه  واشنطن، لحلفاء مهما ٌزال ال الخلٌج وعلى الرغم من أن نفط أفول، فً

(، فقد بلغت صادرات ٔٔالعالم ) فً للطاقة إنتاجا األكثر الدولة التً أصبحت ،المتحدة للوالٌات واالقتصادٌة

 وهً فقط، الٌوم فً نفط برمٌل ألف 1ٖالماضً الى المصافً االمرٌكٌة حوالً  أكتوبر شهر خالل السعودٌة

 ٕٕٔٓ عام للبترول المصدرة االوسط الشرق دول عابدات إجمالً وبلغ .عقود ثالثة من أكثر منذ كمٌة أقل

 ٕٕٓٓ العام هذا انخفاضها تواصل أن  ، وٌتوقع1ٕٔٓ العام فً دوالر ملٌار 1٘٘ ، وبلغت(دوالر  ترٌلٌون)

 . (ٕٔفقط ) دوالر ملٌار  ٖٓٓ مستوى إلى لتصل

 تحتفظ، التً الدولٌة األطراف دور عن المهم السإال ٌبدو بالمنطقة، المحاور تشكل خضم فًو

 فً حدة أكثر لصراعات عرضة األوسط الشرق ٌجعل ما المتصارعة، اإلقلٌمٌة الدول مع حٌوٌة بعالقات

 كبٌرة سكانٌة بكتل وٌدفع ، األزمات من لمزٌد المنطقة ٌعرض، ما قد  دولٌة بتداخالت مرفقة القرٌب، المستقبل

 اصبح هناكولذلك  .طوٌلة عقودا والنزاعات الحروب أنهكتها منطقة فً لالستقرار واضح أفق دون للهجرة،

 بنتابج تؤت لم المنطقة فً األمٌركٌة التدخالت أن االمٌركٌة، والشعبٌة الرسمٌة المستوٌات لدى متزاٌد شعور

التدرٌجً من المنطقة منذ مرحلة الربٌس اوباما  استراتٌجٌة االنسحابوبدأت الوالٌات المتحدة فً تنفٌذ اٌجابٌة، 

 .(ٕ)راجع الخرٌطة رقم  المتزاٌد الصٌنً للنفوذ للتصدي آسٌا، شرقمنطقة  إلى ”التحول“ بناءا على ضرورة

ٌتم  أن اال انه من المإكد المنطقة، من كامل أمٌركً انسحابحدوث وعلى الرغم من انه من المستبعد 

 اتخاذ مضطرة الى الجدٌدة باٌدن وستكون إدارة، مقبلة لسنواتفً ا المنطقة فً العسكري الوجود تخفٌض

 منفردة المتحدة فقدرة الوالٌات .األوسط الشرق تغٌٌر فً أخفقت التً ادارة ترامب، لسٌاسات متناقضة، سٌاسات

، وتفترض "محدودة" األوسط الشرق منطقة مثل معقدة منطقة فً واألمنٌة الحٌوٌة مصالحها على الحفاظ على

 األطراف، على والسرٌعة المإقتة الحلول فرض جدوى عدم "المرنةالجدٌدة إلدارة الربٌس باٌدن " االستراتٌجٌة

 فً مصالحها لتحقٌق "األطراف متعددة" السٌاساتستستخدم ها فان ولذلك، .الكبرى القوى مع وضرورة التعاون

 التً العقبات تجاوز أجل من المشترك العمل بضرورة الربٌسة الدولاقناع  على تقوم، والتً األوسط الشرق

 هذا وتوجٌه المتعدد التفاوض بتشجٌع المتحدة الوالٌات دور ٌنحصر الرإٌة، لهذه ووفقا. مصالحها تعترض

 روسٌا إشراك دون تنجح أن لها ٌمكن ال المتعددة السٌاسة هذه. األوسط الشرق مشاكل حل أجل من الحوار

 .(ٖٔالعربٌة ) والدول إسرابٌل فٌها بما األساسٌة األوسط الشرق ودول وأوروبا

عن امكانٌة قٌام الوالٌات المتحدة بتكرار سٌنارٌو "الربٌع العربً" واعادة رسم  ولذلك فان الحدٌث

 الفعالة على الرغم من المشاركةخرٌطة المنطقة اعتمادا على قوى االسالم السٌاسً ، ٌبدو غٌر واقعٌا ، و

 للربٌس نتخابٌةاال الحملة فً األمرٌكٌة، المتحدة الوالٌات فً المسلمٌن اإلخوان على المحسوبة للجماعات
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 ترحٌبوالجماعات،  هذه مسإولً مع باٌدن الربٌس طاقم فً المسإولٌن لكبار المتكررة واللقاءات باٌدن،

 الربٌس فترة تشهد أن المتوقع والتً اعتبرت مإشرات أنه من .باٌدن الربٌس بفوز المسلمٌن اإلخوان جماعة

المسلمٌن. اال ان هناك العدٌد من العقبات التً قد  اإلخوان حركة مع الجدٌدة اإلدارة عالقة فً انفتاحاً  باٌدن

اسٌة التً تشهدها المنطقة فً المرحلة الحالٌة ٌتحول دون تحقٌق هذا التقارب وذلك فً ضوء التعقٌدات الجٌوس

ٌة والتغٌٌرات فً التحالفات القابمة والتداخل القوى ألطراف دولٌة ستمثل تحدٌا امام محاوالت االدارة االمرٌك

 لفرض تصوراتها بصورة منفردة على المنطقة.

 4242 – 4222حزل العالم مقارنة امانتشار العسيري امامرٌيً ( 4الخرٌطة )
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 المل  اماٌرانً :ثالثا : 

فشل سٌاسات ادارة ترامب فً التعامل مع أن الى ازاء الملف االٌرانً فً توجهاتها تستند ادارة باٌدن 

القصوى" الى  ، ولم تإد سٌاسة "الضغوط االستراتٌجٌة البٌبة فً المخاطر تعاظمادى الى الملف االٌرانً ، 

 استقراره على وٌحافظ اإلقلٌمً نفوذه ٌوّسع أن اإلٌرانً النظاماستطاع وعلى العكس  ، اإلٌرانً انهٌار النظام

 على االتفاق قبل ما إلى ةدبدأ بالعوو .وروسٌا داخلٌا، ونجح فً تعزٌز عالقاته االستراتٌجٌة مع الصٌن

 .، وتعاظمت % ٕٓ إلى التخصٌب مستوى برفع للحكومة ملزماً  قانوناً  الشورى مجلس وَسنّ  النووي، المستوى

  .الدقٌقة الصوارٌخ وخصوصاً  الصاروخٌة، قدراتها

للتوصل الى اتفاق  النووي، الملف بخصوص إٌران مع التفاهم مسار إلى للعودة باٌدن إدارة جهوتت

:  االنتخابٌة حملته باٌدن خالل وهذا ما أكده الربٌس، دون نجاح اٌران من انتاج القنبلة النووٌةبما ٌحول ، جدٌد

ولكن وفق شروط جدٌدة  االتفاق النووي، إلى ٌعود سوف النووي، االتفاق ببنود طهران التزام حال فً أنه"

 .أوروبً بتؤٌٌد التوّجه هذا ، وٌحظى"االقلٌمًلالستقرار  المزعزعة اإلٌرانٌة أهمها تقلٌص األنشطة

انتظار نتابج االنتخابات االٌرانٌة  األولى: مرحلتٌنعلى  باٌدن فرٌق وضعها التً االستراتٌجٌةوتقوم 

 والتدخل البالٌستً السالح نشر مجال فً الوضع تجمٌد على تفاهمات إلى لتوّصلل المقبل، ٌونٌو/ حزٌرانفً 

 عن للتنازل مستعّدٌنفً المقابل  األمٌركٌون سٌكونحٌث . العسكرٌة النووٌة واألنشطة اإلقلٌمً اإلٌرانً

 حول مفاوضات إجراءسٌتم العمل على »ات نتخابالا بعد ما مرحلة وفً .ترامب فرضها التً األخٌرة العقوبات

 باٌدن، وعندها سٌجد "العقوباتإبقاء  ٌتمّ ، وفً هذه المرحلة سواإلقلٌمً النووي المجالٌن، كال فً ثان   دابم اتفاق

 مع مشترك موقف هجومٌة، واستعادة سٌاسة إلى االنتقالأو ، استمرار التفاوض إّما: خٌارٌن أمام نفسه

 بشؤن وإنما النووٌة، القضٌة بشؤن فقط لٌس موحدة، سٌاسة لصٌاغة واأللمان، والفرنسٌٌن البرٌطانٌٌن

 اهمها : ، صعوبات فً توجهاتها ادارة "باٌدن" وستواجه  .(ٗٔ) ”اإلقلٌم فً إٌران وسلوك البالٌستٌة الصوارٌخ

لدفع اٌران الى العودة الى المفاوضات، خاصة  االقتصادٌة الحوافز بعض إٌجاد بحاجة إلىباٌدن سٌكون  .ٔ

 والتطوٌر البحث خالل من المكتسبة المتزاٌدة اإلٌرانٌة النووٌة المعرفة تطرحه الذي التقنً فً ظل التحدي

 االنتخابات بعد ما باٌدن إلى المشتركة، ولذلك ٌتوقع ان ٌنتظر الشاملة العمل خطة بموجب المحظور

 (.٘ٔلتحدٌد خطواته القادمة فً هذا االتجاه ) اإلٌرانٌة

، والذٌن سٌعارضون تقدٌم المقبلة االنتخابات فً المحافظٌن فوز وتوّقع داخل إٌران، االتفاق أنصار عفض .ٕ

 وإخفابها، السرٌة المواقع وتحصٌن الٌورانٌوم لتخصٌب إجراءاتها عن تنازالت قد تفرض الكشفاٌة 

 .(ٙٔاألصلٌة ) الصفقة فً بها المسموح المنخفضة والكمٌات المستوٌات إلى الٌورانٌوم إنتاج وإعادة

، القلٌمً االٌرانًتجة عن التوسع اعقبات فً ضوء التغٌٌرات الجٌوسٌاسٌة فً المنطقة النا"باٌدن" ستواجه  .ٖ

 توتراتتإدي تلك التوجهات الى سٌكون من المتوقع أن و .والتحالف المتبلور بٌن دول عربٌة واسرابٌل

القادمة واسرابٌل وبعض دول المنطقة، التً سعت خالل السنوات االربع  األمرٌكٌة اإلدارة بٌن مستقبلٌة

                                                           
ٔٗ
 ٕٕٓٓ/ٔٔ/ٗٔالعرب اللندنٌة ، الخبراء حسب العربٌة المنطقة فً باٌدن سٌاسة ، توقعات صادق عدلً - 
ٔ٘
 ٕٕٓٓ/ٔٔ/ٕٓكز الناطور للدراسات اإلٌرانً، مر والملف ، باٌدن البرغوثً حافظ - 
ٔٙ
عرٌب الرنتاوي ، ما الذي ٌنتظر باٌدن فً المنطقة؟ انتخابات قد تؤتً بالمحافظٌن فً إٌران، وأخرى ستعزز مكانة الٌمٌن فً  - 

 ٕٕٓٓ/ٕٔ/ٓٔإسرابٌل، الدستور 
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تجاهل هذه التخوفات،  من ولن ٌتمكن باٌدن إٌران، إزاء لبناء موقف متشدد ادارة ترامب الماضٌة مع

 . جدٌدة تراعً موقف حلفاءه معاٌٌر إٌجاد مع اٌران على التفاوض وسٌسعى عند إعادة

 واشنطن حلفاء مدفوعا بقلق عربٌة، ودول إسرابٌل بٌن العالقات جاء تطبٌعومن الجدٌر بالذكر فقد 

المنطقة، والتداعٌات المحتملة على الوضع  من نسحابمن التوجهات االستراتٌجٌة االمرٌكٌة لال المنطقة فً

 أعداء لمواجهة وعسكرٌة واستخباراتٌة سٌاسٌة تحالفات إلنشاءها ما دفع. الجٌوستراتٌجً لدول المنطقة

الذي اصبح فً مواجهة مباشرة مع تحالف  ،ش المناورة أمام النظام االٌرانًقلص هاممشتركٌن، والذي 

 ..(1ٔ)استراتٌجً جدٌد فً المنطقة ، بعٌدا عن االرتباط بالوالٌات المتحدة االمرٌكٌة وحساباتها االستراتٌجٌة 

تستغل اٌران هذا التحالف لتعزٌز تعاونها حٌث سمخاطرة كبٌرة على مكوناته، هذا التحالف ٌشكل وس 

استقرار هذه الدول ، خالل استهداف ول العربٌة ، لمواجهة هذا التحالف ، من مع المعارضة الداخلٌة فً الد

 على القضٌة فً هذه الدول. وستركز إٌران معارضة للتطبٌعوتٌارات ستكون مدعومة بتنظٌمات حٌث 

 للفلسطٌنٌٌن دولهم خٌانة عن العربً الجمهور إلى وتتحدث بها، خاصة باعتبار أنها قضٌة الفلسطٌنٌة

 المشاركة من العربٌة األنظمة لها تتعرض التً االستقرار عدم وهو ما سٌرفع مخاطر .إلسرابٌل واالستسالم

 .األوسط للشرقمنطقة  تعرٌف عادةإل الناشا الجٌوسٌاسً الهٌكل فً

 امامرٌيٌة :  –اماسرايٌلٌة رابعا : العالقات 

المجاالت االمنٌة واالستخبارٌة، بالثبات، فً وخاصة فً  االسرابٌلٌة ، -االمرٌكٌة  عالقاتتتمٌز ال

 بالتفوق المتحدة اطار تحالف استراتٌجً غٌر قابل للتؤثر بؤٌة تطورات سٌاسٌة فً المنطقة، فالتزام الوالٌات

 ٌعتبر من ثوابت االدارات االمرٌكٌة المتعاقبة.  اإلسرابٌلً النوعً

ه العالقة فً مرحلة الربٌس جوزٌف باٌدن حدوث تغٌٌرات على طبٌعة هذ مناإلسرابٌلٌون وٌتخوف 

 المجتمع ألن وسٌاساتها، إسرابٌل عن للدفاع المتحدة الوالٌات استعداد حول ، فً ضوء العدٌد من التساإالت

مغامراتها،  وراء االنسٌاق إلى متحمس غٌر ٌجعله والحروب مما األوسط الشرق من منزعج األمٌركً

ومن   .(8ٔ) حلفابها عن الدفاع ولٌس األمٌركٌة، المصالح حماٌة هو منها الغرض األمٌركٌة األمنٌة فالضمانات

فً السٌاسة ” العسكرتارٌة“ أن تزاٌد النزعةالجدٌر بالذكر فانه ٌوجد تٌار قوي فً الوالٌات المتحدة ٌعتبر 

 أهدافها تحقٌق فً فشلت أنها التدخالت تلك بٌن المشترك القاسم، وكانت بدوافع إسرابٌلٌةالخارجٌة األمرٌكٌة 

  .باهظة وبشرٌة مالٌة المواطن االمرٌكً تكالٌف وحملت الكارثٌة، العواقب من مجموعة وأنتجت النهابٌة،

 الملفستنشغل بالملفات الداخلٌة و تقدٌرات اسرابٌلٌة ان االدارة االمرٌكٌة الجدٌدةوبٌنما تشٌر 

 منجزء  على اإلبقاء، مع النووي لالتفاق العودةتضمن  متوازنة اإلٌرانً، حٌث ٌتوقع انه سٌتبنى سٌاسة

توقع أن تقوم ادارة الربٌس باٌدن بممارسة الضغوط على ٌو جدٌدة.ال ترتٌباتال علىالتفاوض  إطار فً العقوبات

 .احٌاء مسار التسوٌة بٌن الفلسطٌنٌٌن واالسرابٌلٌٌن عادةإلالجانب االسرابٌلً 
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 مصدر سابق،  فهمً نبٌل - 
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 بانتقاداته اشتهر الربٌس( الذي )نابب "باٌدن" بٌن التمٌٌز اال ان هناك تقدٌرات اخرى تشٌر ضرورة

 على وسٌحافظ إسرابٌل االستراتٌجٌة مع بالعالقة ٌمس "الربٌس"، الذي لن باٌدن اإلسرابٌلٌة، و  للسٌاسة

العسكري، وسٌتبنى مواقف معتدلة باتجاه إسرابٌل، ولن ٌغٌر شٌبا فً الحقابق  أمنها وتفوقها بضمان التزامه

 ستظل فً القدس، األمٌركٌة والسفارة إلسرابٌل، الموحدة ستبقى عاصمةً  التً فرضتها ادارة ترامب ، فالقدس

 فً سٌكون الدولتٌن وحل اإلسرابٌلٌة، الفلسطٌنٌة وملف المباحثات .اإلسرابٌلٌة السٌادة سٌظل تحت والجوالن

 األمٌركٌة القنصلٌة فتح إمكانٌة الثانٌة، باستثناءباٌدن، على االقل فً السنة االولى وربما  إدارة اهتمامات ذٌل

 ،«األونروا» ولمنظمة للسلطة المالً الدعم وعودة واشنطن فً التحرٌر منظمة تمثٌل مكتب وفتح القدس فً

 إلى ٌلجؤ وقد االستٌطان، معارضة تجاه أوباما باراك الربٌس عهد فً علٌها كان التً الحدة بذات ٌكون ولن

  .(9ٔالبإر االستٌطانٌة ) فً البناء عن االستٌطانٌة الكتل فً البناء تجاه تمٌٌزٌة سٌاسة وضع

 عن مختلفة مقاربة أمام نفسهاستجد اسرابٌلٌة  وبالرغم من تلك التقدٌرات المتناقضة ، فمن المإكد أن 

 أي أن على تقوم التً المتحدة للوالٌات التقلٌدٌة السٌاسة إلى بالعودة، ترامب عهد فً علٌها اعتادت التً تلك

ا ٌكون أن ٌنبغً اإلسرابٌلً – الفلسطٌنً للصراع حل ًٌ   .(ٕٓ) "الدولتٌن حلللوصول الى " تفاوض

 تجنب على ان تحرص الخارجٌة وهو ما ٌفرض على اسرابٌل عند صٌاغة استراتٌجٌتها للسٌاسة

عوعدم ال، ادارة باٌدنمع  خالف حصول الربٌس  إدارةقد تسبب توترا مع  ،"الضم"مخططات  تنفٌذ فً تسرُّ

المستوطنٌن، وصعود  من المتزاٌدة والضغوطتعٌشها اسرابٌل التً  السٌاسً االستقرار باٌدن. اال أن حالة عدم

، ما ٌعزز التوقعات أن ٌقوم الٌمٌن االسرابٌلً بالدفع باتجاه ”بٌنٌت نفتالً“التٌار الٌمٌنً االستٌطانً بزعامة 

 جدٌدة مستوطنات وإنشاء إضافٌة، فلسطٌنٌة ألراض المحتملة الضم عملٌة ذلك فً بما تشدًدا، أكثر استراتٌجٌات

 المكاسب لتعزٌز الغربٌة الضفة فً القانونٌة المستوطنات غٌر على الرسمً الطابع إلضفاء الشرقٌة القدس فً

  .(ٕٔالماضٌة ) األربع السنوات خالل حققتها التً االستراتٌجٌة

موقفا متشددا فً مواجهة االدارة االمرٌكٌة عند مطالبتها بالعودة  تبّنىل  نتنٌاهوٌسعى  أن المتوّقع من

لذلك من المتوقع ان ومستندا الى التوجهات الٌمٌنٌة المتصاعدة فً اسرابٌل،  ،الى المفاوضات مع الفلسطٌنٌٌن 

،  حل الدولتٌن نهابٌا إلنهاء الغربٌة، بالضفة الجٌوسٌاسٌة الخارطة فً تغٌرات اجراء علً نتنٌاهو للعمل ٌسارع

 وربط الفلسطٌنٌة لعزل المناطق الربٌسة الطرق خطوط االستٌطانٌة وتغٌر المزٌد من الوحدات من خالل بناء

وجاءت زٌارة وزٌر   .االغوار ضم اراضً مخططات وتنفٌذ العشوابٌة، المستوطنات وتشرٌع، المستوطنات

 .(ٕٕوقرار منح الشرعٌة لمنتجات المستوطنات ) "بسغوت"الى مستوطنة  "بومبٌو"ماٌك جٌة االمرٌكً رالخا

مرحلة جو باٌدن، على  فً إسرابٌل، وعلى صعٌد الملف االٌرانً ، ٌتوقع ان تتركز استراتٌجٌات

 مع النووٌة الهادف للعودة الى االتفاقٌة الدٌموقراطٌٌن مشروع لمواجهة ضغط تحالف واسع وجبهة تؤسٌس

 مع المفاوضات بإعادة ٌتعلق فٌما أمرٌكٌة سٌاسٌة مناقشات أي على التؤثٌر إسرابٌل وستحاول .(ٖٕإٌران )

                                                           
ٔ9
 مٕٕٓٓ-ٔٔ-8ٔ، صحٌفة االٌام باٌدن؟ الربٌس إلى اإلسرابٌلٌون ٌنظر ، كٌف العجرمً أشرف - 

20
 -   Rick Gladstone, “Biden to Face Long List of Foreign Challenges, With China No. 1,” The New York 

Times, 7/11/2020, 
21

 - How will Israel try to influence Biden's policy towards the Middle East ?, Stratford - 11/19/2020 
ٕٕ
 ٕٕٓٓ/ٔٔ/ٙٔمركز الناطور للدراسات ، ؟… لترمب المتبقٌة واألسابٌع ، إسرابٌل العقاد هانً. د - 
ٕٖ
 م.ٕٕٓٓ-ٔٔ-8ٔ، صحٌفة االٌام باٌدن إدارة لمواجهة إسرابٌلٌة ، خطط شومر ابو توفٌق - 
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 فقط النووي برنامجها بشؤن إٌران مع جدٌدة صفقة على ستتفاوض ”باٌدن“ إدارة أن من بقلق طهران، وتشعر

 بالتحضٌر تقوم إسرابٌلوالعراق وفلسطٌن. وٌتوقع أن  وسورٌا لبنان فً إٌران البحث فً ملف وكالء دون

لجرها لعملٌات  إٌران استفزاز اإلقلٌمٌٌن، محاولة ووكالبها النووي إٌران برنامج ضد التحركات من لمزٌد

انتقامٌة ، قد تعرقل مخططات ادارة باٌدن التفاوضٌة مع اٌران. ووفق التقدٌرات فان عدم االستقرار السٌاسً 

بٌلٌة غٌر محسوبة باتجاه اهداف اٌرانٌة او وكالبها، وفً هذا االتجاه فً اسرابٌل قد ٌدفع باتجاه مغامرة اسرا

 العسكرٌة البنٌة تقوٌض بهدف والعراق وسورٌا لبنان فً جوٌة ٌمكن مالحظة قٌام اسرابٌل بتنفٌذ غارات

  .سورٌا فً اإلٌرانٌة القوات على الثانً تشرٌن/نوفمبر 1ٔ هجوم آخرها وكان إلٌران، اإلقلٌمٌة

 فإنها ستسعى جدٌداً، طوراً  ستدخل األبٌض بالبٌت عالقتها أن القول أنه وبٌنما تدرك إسرابٌلخالصة 

 فً السٌاسً األعمال جدول على تداعٌات هناك تكون أن الجدٌدة، وٌمكن اإلدارة مع والتعاون الثقة جسور لبناء

، من الممكن  فً إسرابٌل داخلٌة لنقاشات الفلسطٌنٌٌن مع التسوٌة بٌنما ستخضع عملٌةاذ  .(ٕٗ) األوسطـ الشرق

 أكثر أمرٌكٌة سٌاسة مقابل العملٌة، الناحٌة من االمرٌكٌة الجدٌدة المزٌد اإلدارة اإلسرابٌلٌة أن تمنح الحكومة

 أخرى الى جولة إسرابٌل حٌث تتجه برمتها المسؤلة إرجاء نتنٌاهو ٌحاول أن إٌران، مع احتماالت حول تشدًدا

 الحكومً القادم، االبتالف وطبٌعة االسرابٌلٌة المبكرة ، وستكون االنتخابات .(ٕ٘) ٕٕٔٓ عام االنتخابات من

مستقبل العملٌة التفاوضٌة التً قد تسعى الٌها ادارة  تقرٌر فً أثراً  لها سٌكون عوامل جمٌعها ، نتنٌاهو ومستقبل

 سٌتعٌن أنه ٌعنً ما .”الدولتٌن حل“ قاعدة على واإلسرابٌلٌٌن الفلسطٌنٌٌن بٌن تسوٌة إلى الربٌس باٌدن للوصول

 االنتخابات، بنتٌجة الٌمٌن، نحو االنزٌاح من المزٌد التً ستشهد على األرجح نتابج تلك االنتخابات ، انتظار

 تطرفاً  األكثر ”االستٌطان لوبً“ نفوذ وتنامً اإلسرابٌلً المجتمع تعمق وسٌطرة الٌمٌن فً لظاهرة استمراراً 

 .(ٕٙ) اإلسرابٌلٌة والحزبٌة السٌاسٌة الخرٌطة على

 المل  الفلسطٌنً : خامسا : 

 دونالد الربٌس وإدارة الفلسطٌنٌة الرسمٌة القٌادة بٌن العالقة على الشدٌد التوتُّر من حالة سٌطرت

 صفقة“و القدس، إلى األمرٌكٌة السفارة ونقل الفلسطٌنٌة، لحقوقا وتجاهله إلسرابٌل، هانحٌاز بفعل ؛ ترامب

 وقف صعٌد على ،الفلسطٌنٌة السلطةضد  عقابٌةال جراءات، واإلوالمستوطنات األغوار ضمّ  خطة وتؤٌٌد ،”القرن

 المتحدة الوالٌات مخصصات ووقف المتحدة، الوالٌات فً التحرٌر منظمة مكاتب وإغالق المباشرة، المساعدات

 . األونروا لوكالة

 الملف ضمنها ومن ،المنطقة بملفاتهاتتعلق  جدٌدة تدٌنامٌ الى البٌت االبٌض، الربٌس باٌدنواطلق 

 القضاٌا من مجموعة تجاه الخارجٌة سٌاسته تضمن شامالً  برنامًجا ، آب/ أغسطس 9ٕ فً أصدرو الفلسطٌنً،

 الضمومنها  الجانب، أحادٌة خطوات  ومعارضة الالدولتٌن،  بحلالتزامه أكد و الفلسطٌنٌة، القضٌة فٌها بما
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 وسٌعمل الفلسطٌنً، للشعب واإلنسانٌة االقتصادٌة المساعدات الستعادة فورٌة خطوات   سٌتخذ ، وأنهاالستٌطانو

 .(1ٕ)واشنطن  فً التحرٌر منظمة ومكتب الشرقٌة القدس فً األمٌركٌة القنصلٌة فتح إعادة على

 الدٌمقراطٌة اإلدارات أرستها التً المبادئ على أجندة اإلدارة االمرٌكٌة القادمة ، ستشّددوهذا ٌإكد أن 

، وهو ما ٌعنً األحادٌة اإلجراءات ولٌس المفاوضات خالل من ،”لشعبٌن دولتٌن“ أن مبدأ باعتماد بدًءا السابقة،

 .(ٔ)راجع الجدول رقم  الفلسطٌنٌة االراضً لضم االخضر الضوء اسرابٌلعدم اعطاء و ترامب، خطةانهاء 

 .بٌن الوالٌات المتحدة وإسرابٌل االستراتٌجً التحالفمع استمرار 

  أهمها : الفلسطٌنٌة، القضٌة تجاه "باٌاد " الريٌ  إادار  مزق ستحاداد  زٌزجاد عاد  عزامل

بٌنما ستسعى ادارة الربٌس جو باٌدن إلعادة ترمٌم الوضع االستراتٌجً للوالٌات المتحدة، فً ضوء  .ٔ

، هملتحركات، مرتكزا هاما القضٌة الفلسطٌنٌةدولٌة، وعلى رأسها روسٌا والصٌن، وتشكل التنافس مع قوى 

 الوالٌات المتحدة تحقٌق اختراقات على صعٌد القضٌة الفلسطٌنٌة. ما سٌفرض على 

 النهابً، الحل ملفات تجاه انحٌازاً  أقلّ  مواقف وتبنٌهم التفاوضً، المسار إلى بالعودة الدٌموقراطٌٌن رغبة .ٕ

 مع العالقة أزمة تجاوز دون التفاوضً المسار إطالق صعوبة ونوٌدرك، األمرٌكٌة الرإٌة سقف ضمن

 .ترامب سٌاسات بها تسببت التً الفلسطٌنٌة السلطة

 والعودة ،”الدولتٌن حل“ نقاذإل ،”سانحة فرصة“ باٌدن بمثابة أن وصول إدارة األوروبً االتحادٌعتبر  .ٖ

ثالث، وٌبدو أن  لسنوات حلبته خارج ظلت أن بعد الصراع، هذا لتسوٌة الرامٌة الجهود فً لالندماج

 (.8ٕاألخٌرة ) الفلسطٌنٌة الخطوات وراء ربٌساً  عامالً  كانت النروٌجٌة، والوساطة األوروبٌة، الجهود

 ٌعنً فهذا ترامب، بإسقاط ومساهمتهم باٌدن لصالح المتحدة الوالٌات ٌهود من% 1ٓ من أكثر تصوٌت مع .ٗ

 الٌمٌن التً تنزاح نحو الى الٌهودٌة المحافظة، ودولة إسرابٌلالمتحدة ، المنتمٌن  الوالٌات ٌهود هناك أن

 (.9ٕاألبٌض ) البٌت فً إسرابٌل تؤثٌر واألرثوذكسٌة، ما سٌضعف والٌهودٌة الدٌنً

وحل االبتالف الحكومً الحالً والتوجه الى انتخابات ، تضع عالمات الوضع الداخلً االسرابٌلً ،  .٘

تنٌاهو، وطبٌعة االبتالف الحكومً القادم وتوجهاته ، التً ستكون استفهامات حول المستقبل السٌاسً لن

ٌمٌنٌة على االغلب فً ضوء الخرٌطة السٌاسٌة االسرابٌلٌة ، والتً ستعارض بكل قوة توجهات ادارة 

 الربٌس باٌدن الستبناف المفاوضات الهادفة للتوصل الى حل الدولتٌن.

الصراع، ولذلك قامت بالمبادرة  إلنهاء إٌجابٌاً  دوراً  ستلعب المتحدة الوالٌات أن الفلسطٌنٌة وتراهن القٌادة

قامت بعودة العالقات مع الجانب االسرابٌلً واعادة السفراء الى الدول العربٌة التً  ،خطوات "حسن نٌة"الى 

 .”تهمقاوم“ من جدوى أكثر ٌكون قد إسرابٌل مع التطبٌع "توظٌف" أن ، بحجة بتطبٌع عالقاتها مع اسرابٌل

 أٌلول فً المتحدة لألمم العامة الجمعٌة فً دعوة الربٌس عباس فً خطابهجاءت أٌضا فً هذا االتجاه و

 .االحتالل إنهاء بهدف المتحدة األمم وفق قرارات القادم، العام فً سالم مإتمر عقد، الى الماضً
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مسار المفاوضات، اال  حٌاءوعلى الرغم من التفاإل الفلسطٌنً بإمكانٌة العمل مع االدارة الجدٌدة إل

باٌدن، واقصى ما ٌمكن توقعه هو  إلدارة السنة األولى فً ملموسة بنتابج الخروج توقع الصعب من انه سٌكون

 " ، فً ضوء المإشرات التالٌة : حل الصراع" ولٌس "الصراع إادار تبنً سٌاسة "

 ،اثنٌن أو لعام تستمر أن ٌمكن التً األولى الفترة فً باٌدن إدارة أولوٌات من تكون لن الفلسطٌنٌة القضٌة .ٔ

 .أخرى وخارجٌة داخلٌة بقضاٌا مشغولة ستكون إذ

 ٌعدّ  األول: ثالثة بقوانٌن مقٌدة الفلسطٌنٌٌن تجاه حركته ستجعل التً والقوانٌن بالكونغرس المقٌد باٌدن .ٕ

 ستة كل األمٌركً الربٌس من جدٌد إذن إلى بحاجة مكتبها فتح وأن ،”إرهابٌة منظمة“ التحرٌر منظمة

 ما األمٌركٌة، القضابٌة الوالٌة تحت األمٌركٌة المساعدات متلقً ٌجعل الذي ”آتكا“ قانون والثانً، أشهر؛

 تاٌلور قانون والثالث، وأفضل؛ أرخص المساعدات تلقً عدم تجعل وقضاٌا لمالحقات التعرض ٌعنً

  .(ٖٓالشهداء ) وأهالً األسرى برواتب الخاص فورس

على مجرٌات  -ذات الصلة  -تؤثٌر دول المنطقة والعالم ؟، القادمة تساإالت حول مرجعٌة تلك المفاوضات  .ٖ

، تؤثٌرات االزمة السٌاسٌة فً اسرابٌل، مع اقتراب حل الكنٌست والتوجه الى ؟العملٌة التفاوضٌة المرتقبة 

 جو إدارة لدى سٌكون هل فهو المهم التحدي وأما ،؟انتخابات عامة قد تؤتً بابتالف ٌمٌنً اكثر تطرفا 

 جابحة أزمة تحل حتى ستنتظر أنها أم المطلوبة، األولوٌة الفلسطٌنٌة القضٌة إلعطاء الكافً الوقت باٌدن

 حل عن وماذا أوروبا؟ فً حلفابها ومع بالذات، الصٌن مع المتحدة الوالٌات عالقات وُتَحسن كورونا،

  .(ٖٔوالعراق؟ ) وسورٌة لبنان وفً ٌبٌا،ول الٌمن مثل األخرى، المنطقة مشكالت

الكثٌر من المخاطر لجهة امكانٌة ممارسة المزٌد من الضغوط على الفلسطٌنٌٌن للعودة سٌواجه الفلسطٌنٌٌن  .ٗ

الواقع، وعدم اتخاذ اٌة خطوات او  أرض التً فرضتها اسرابٌل على الى المفاوضات، والقبول بالتغٌٌرات

 .(ٕٖالفوري ) الضم عن كبدٌل الفلسطٌنٌة اصبح "ضم تدرٌجً" لألراضً اجراءات لوقف االستٌطان الذي

 فرصة لمنع أي األرض، على حقابق لفرض ترامب، إلدارة المتبقٌة الفترةتسعى اسرابٌل لالستفادة من س .٘

او من   الغربٌة، الضفة من أجزاء بضم أمٌركً الدولتٌن، سواء من خالل الحصول على اعتراف لحل

 للمبانً التنظٌمٌة لتحدٌد الوضعٌة شرق" القدس "مركز مشروع مثل االستٌطانٌة، خالل تكثٌف المشارٌع

 معالم لتغٌٌر المدٌنة، من الشرقً القسم فً البناء حركة المدٌنة، لتقٌٌد مركز فً والشوارع والعقارات

 "طبالٌا" خربة أراضً على صفافا بٌت فً مشروع طرح عن اإلعالن وجرى .وتارٌخ وهوٌة المدٌنة

 والتً الخطرة المستوطنات من القدس، والتً تعتبر مدٌنة شرق( E1) فً المنطقة دونماً، 1ٓٔ وعلى

 بٌت بلدة حصار ، تستكمل استٌطانٌة وحدة 1ٕ٘ٔ من المكونة المستوطنة ، هذه الدولتٌن لحل تشكل تهدٌد

 مشروع عن ، واعلنت لحم بٌت مدٌنة عن القدس مدٌنة وتعزل األربعة الجهات من بالمستوطنات صفافا

 حنٌنا، وبٌت شعفاط أراضً على المقامة ”شلومو رمات”مستوطنة  فً استٌطانٌة وحدات 8ٓٔ إلقامة

 من مكون عطاروت منطقة فً ضخم استٌطانً مشروع اقامة على توافق ان األمرٌكٌة اإلدارة من وطلبت

 .(ٖٖالشمال ) من ودٌمغرافٌاً  جغرافٌاً  الفلسطٌنً محٌطها عن القدس استٌطانٌة، لعزل وحدة( ٓٓٓٓٔ)
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 ( :2الجادزل رقم )

 باٌاد  بخصزص المل  الفلسطٌنً المقارنة بٌ  مزاق  ترامب ز

 موقف ادارة باٌدن موقف ادارة ترامب الموضوع

 الفلسطٌنٌٌن دعم

 ”األونروا“ ووكالة

 الفلسطٌنٌة، للسلطة المالً الدعم وقفأ ترامب

على  بالقدس، الفلسطٌنٌة والمستشفٌات واألونروا،

 ولالد طالبو ،”القرن صفقة“ لقبولالفلسطٌنٌٌن 

 للفلسطٌنٌٌن. المالً الدعم بوقف العربٌة

 أي دون للفلسطٌنٌٌن األمٌركً المالً الدعم إعادة

 كان الدٌمقراطً الحزب أن علماً  سٌاسٌة، شروط

 ودعا للفلسطٌنٌٌن األمٌركٌة المساعدات قطع رفض

 .استبنافها إلى

 وعرضها ترامب، دونالد إنتاج من هً الخطة القرن صفقة

 أن نتنٌاهو أعلنو اإلسرابٌلً، الٌمٌن مع االتفاقب

% ٖٓ ضم خاصة تنفٌذها، فً ستمضً ترامب إدارة

 .ثانٌة رباسٌة بوالٌة الفوز حال الغربٌة، الضفة من

 ٌجعلها ما الخطة، على ٌوافق لم الدٌمقراطً الحزب

 رإساء عرضها التً الملزمة غٌر الخطط كباقً

 .سابقون أمٌركٌون

 الدولة ٌشبه ما الفلسطٌنٌٌن منح هو الحل بؤن ٌإمن الدولتٌن حلّ 

 قطاع وعلى الغربٌة الضفة مساحة من% 1ٓ على

 إسرابٌلٌة سٌطرة مع الشرقٌة، القدس دون ومن غزة،

 وسٌطرة ،”الدولة“ هذه ومعابر األقصى المسجد على

 من والنهر البحر بٌن ما المنطقة على إسرابٌلٌة أمنٌة

 وإبقاء الفلسطٌنٌٌن، الالجبٌن بعودة السماح دون

 .الغربٌة الضفة من% ٖٓ وضم المستوطنات جمٌع

 – الفلسطٌنً للصراع األمثل الحل هو الدولتٌن حل

 جانب إلى فلسطٌنٌة دولة تقوم بحٌث اإلسرابٌلً،

 خالل من الحل هذا ٌؤتً أن على إسرابٌل، دولة

 اإلجراءات خالل من ولٌس الطرفٌن بٌن المفاوضات

 .األحادٌة

 للقانون مخالفاً  لٌس االستٌطان أنترامب  اعتبر والضم االستٌطان

 المحتلة، األرض مصطلح استخدام وقفأو الدولً،

 ،”إسرابٌل أرض”أنها  الغربٌة الضفة أرض واعتبار

 العلمً البحث برامج استخدام عن القٌود ورفع

 حق من أن واعتبار بالمستوطنات، األمٌركٌة

 .الفلسطٌنٌة األراضً فً االستٌطان المستوطنٌن

 بعودة تقدٌرات وسط والضم، االستٌطانٌعارض 

 هذه غابت أن بعد االستٌطان النتقاد األمٌركٌة اإلدارة

 ماضٌة سنوات أربع طوال االنتقادات

 مع االتصال

 الفلسطٌنٌٌن

 القدس فً األمٌركٌة القنصلٌة دمج إلىترامب  عمد

 الفلسطٌنٌة الشإون وحدة إقامة خالل من بالسفارة

-الفلسطٌنً االتصال من عقوداً  منهٌاً  بالسفارة،

 واتساقاً  .األمٌركٌة القنصلٌة عبر المباشر األمٌركً

 األراضً جمٌع وصفت التً ”القرن صفقة“ مع

 ترامب إدارة فإن ،”إسرابٌل أرض“ بؤنها الفلسطٌنٌة

 المتحدة الوالٌات مع الفلسطٌنً االتصال عرضت

 .إسرابٌل فً األمٌركٌة السفارة عبر األمٌركٌة

 اإلدارة أن هارٌس، كاماال اببتهون باٌدن، أعلن

 عامة أمٌركٌة قنصلٌة ستقٌم فوزها، حال فً الجدٌدة،

 من واألهم .الفلسطٌنٌٌن مع لالتصال الشرقٌة بالقدس

 مع اتصال قناة العامة القنصلٌة هذه كون

 ٌرسل الشرقٌة القدس فً وجودها فإن الفلسطٌنٌٌن،

 لم الشرقٌة القدس موضوع بؤن مهمة سٌاسٌة رسالة

 ٌحسم

 منظمة تمثٌل مكتب

 واشنطن فً التحرٌر

 بقبول المكتب فتح إعادة ترامب إدارة اشترطت

 عن والتراجع ،”القرن صفقة“ خطة الفلسطٌنٌٌن

 .الدولٌة الجنابٌة المحكمة فً الفلسطٌنٌة الدعوى

 مكتب فتح إعادة عن ٌتحدثان هارٌس وناببته باٌدن

 أي تحدٌد دون الفلسطٌنٌة التحرٌر منظمة تمثٌل

 .الخطة لهذه شروط

 

 



[ٖٔ] 
 

 الخالصة زالتزصٌات : 

 ستواجه السترجاع الدور القٌادي للوالٌات المتحدة فً العالم،  ،الرإٌة االستراتٌجٌة إلدارة الربٌس باٌدن

وفقدان الوالٌات المتحدة الكثٌر منافسة صعود قوى دولٌة والوضع الجٌوستراتٌجً الدولً تحدٌات مع تغٌر 

، ل مع االزمة االقتصادٌة العالمٌةوٌتعزز هذا االحتما ،عسكرٌة مواجهات الى ٌقود قد مامن الحلفاء، 

والمرشحة للمزٌد من التؤزم فً ضوء تداعٌات جابحة كورونا والحدٌث عن االقتراب من موجة كساد 

عالمً جدٌدة اكثر قسوة من سابقاتها ، اضافة الى تداخل دوابر النفوذ والصراع الدولً فً الكثٌر من 

 التوتر القابلة لالنفجار.ٌوسع من دابرة مناطق مناطق العالم ، ما قد 

 لتحدٌات االستراتٌجٌةالى تبنٌها فً التعامل مع المخاطر وا ، السٌاسٌات التً تتجه ادارة الربٌس جو باٌدن ،

ستفسح المجال أمام االعتماد على العمل االستخباري ، لتجنب المواجهات العسكرٌة الكبٌرة ، وهو ما ٌعنً 

 رة االمرٌكٌة القادمة.ان اجهزة االستخبارات ستكون مرتكزا هاما لتمرٌر مخططات االدا

  ًاالستراتٌجٌة  فً كبٌرة بؤولوٌة ىحظلم تعد تانسحاب الوالٌات المتحدة التدرٌجً من الشرق االوسط، الت

 إنتاجا األكثر الدولة اآلن المتحدة التً أصبحت للوالٌات االستراتٌجٌة النفط أهمٌته بعد ان فقد األمٌركٌة،

 على حفاظتبنً استراتٌجٌة جدٌدة لل مضطرة الى باٌدن إدارةستكون لذلك (. وٖٗالعالم ) فً للطاقة

المنطقة جدٌدة فً تحالفات وتتماشً هذه الرإٌة مع  .الربٌسة الدولبالتعاون مع  منطقةال فً مصالحها

 . المنطقةفً الوضع الجٌوستراتٌجً واضحا على  تؤثٌراً سٌكون لها 

 للربٌس االنتخابٌة الحملة فً األمرٌكٌة، المتحدة الوالٌات فً المسلمٌن اإلخوان لجماعة الفعالة المشاركة 

 ترحٌبوالجماعات،  هذه مسإولً مع باٌدن الربٌس طاقم فً المسإولٌن لكبار المتكررة واللقاءات باٌدن،

 فترة تشهد أن المتوقع والتً اعتبرت مإشرات أنه من .باٌدن الربٌس بفوز المسلمٌن اإلخوان جماعة

المسلمٌن. اال ان هناك العدٌد من العقبات  اإلخوان حركة مع الجدٌدة اإلدارة عالقة فً انفتاحاً  باٌدن الربٌس

التً قد تحول دون تحقٌق هذا التقارب وذلك فً ضوء التعقٌدات الجٌوسٌاسٌة التً تشهدها المنطقة فً 

ة ستمثل تحدٌا امام المرحلة الحالٌة والتغٌٌرات فً التحالفات القابمة والتداخل القوى ألطراف دولٌ

 محاوالت االدارة االمرٌكٌة لفرض تصوراتها بصورة منفردة على المنطقة.

 الثقة جسور لبناء فإنها ستسعى جدٌداً، طوراً  ستدخل األبٌض بالبٌت عالقتها أن بٌنما تدرك إسرابٌل 

مستقبل العملٌة  رٌرتق فً االسرابٌلٌة المبكرة أثراً  النتخاباتلكون ٌالجدٌدة، وس اإلدارة مع والتعاون

التً  نتابج تلك االنتخابات ، انتظار سٌتعٌن أنه ٌعنً ،  ماد تسعى الٌها ادارة الربٌس باٌدنالتفاوضٌة التً ق

 المجتمع تعمق وسٌطرة الٌمٌن فً لظاهرة استمراراً  الٌمٌن، نحو االنزٌاح من المزٌد ستشهد على األرجح

 .(ٖ٘) اإلسرابٌلٌة السٌاسٌة الخرٌطة على تطرفاً  األكثر ”االستٌطان لوبً“ نفوذ وتنامً اإلسرابٌلً

 جدٌدا فً مرحلة تشهد تعمق "الٌمٌنٌة المتطرفة" فً المشهد السٌاسً االسرابٌلً،  تطرح اسرابٌل مفهوما 

االقلٌم،  فً جدٌدة جٌوسٌاسٌة فً ظل خرٌطة العربً، العالم مع وانما الفلسطٌنٌٌن، مع لٌس للتسوٌة،

 الهٌاكل عن ، بدٌال مشتركة اهداف و مصالح على قابمة ، وتحالفاتسٌطرة واضحة فٌها إلسرابٌلتكون س

 .والتوترات التً تشهدها المنطقة الصراعات خلفٌة على المشترك، العربً العمل القدٌمة، وتفكك االقلٌمٌة
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 لتحالف المتبلور بٌن دول التغٌٌرات الجٌوسٌاسٌة فً المنطقة الناتجة عن التوسع االقلٌمً االٌرانً ، وا

القادمة واسرابٌل وبعض دول  األمرٌكٌة اإلدارة بٌن مستقبلٌة توتراتتإدي الى س .عربٌة واسرابٌل

إٌران، ولن  إزاء لبناء موقف متشدد ادارة ترامب المنطقة، التً سعت خالل السنوات االربع الماضٌة مع

جدٌدة  معاٌٌر إٌجاد مع اٌران على التفاوض إعادةتجاهل هذه التخوفات، وسٌسعى عند  من ٌتمكن باٌدن

االسرابٌلً فرصة لتؤكٌد دورها الوظٌفً ، من  –ستعتبر اٌران التحالف العربً و. تراعً موقف حلفاءه

، وهو ما سٌرفع  الفلسطٌنٌة خالل تبرٌر استهداف استقرار دول المنطقة ، وستركز استغالل القضٌة

 .الناشا الجٌوسٌاسً الهٌكل فًٌن المشارك لها رضتعٌس التً االستقرار عدم مخاطر

 المفاوضات إلحٌاء مبادرات هناك تكون ولن الصراع"، "إدارة سٌاسة إلى ٌمكن تصور امكانٌة العودة 

 بعض الوضع، مقابل احتواء ، وإنما"باٌدنمن رباسة "االولى المرحلة فً  ،الفلسطٌنٌة االسرابٌلٌة

 داخلٌة بملفات مشغولة باعتبار أن ادارة باٌدن ستكون ،االستكشافٌةلقاءات الوالتسهٌالت االقتصادٌة، 

 االنقسامو، االسرابٌلٌة المبكرة نتخاباتالااضافة الى الصراع المعقد،  فً وخارجٌة، تمنعها من االنهماك

 القدس تهوٌد واستكمال األرض، على فرض الحقابق ما سٌمنح اسرابٌل الفرصة لمواصلة. الفلسطٌنً

  .(ٖٙ) اإلقلٌمً والحل التطبٌع فً والمضً القضٌة، غزة وتهمٌش قطاع وحصار االستٌطان، وتكثٌف

  على الرغم من النظرة المتشابمة لدى الكثٌرٌن ، ستبقى محورٌة القضٌة الفلسطٌنٌة تفرض نفسها على

سم سٌاسات الكثٌر من تطورات ومجرٌات االوضاع فً منطقة الشرق االوسط، وال ٌمكن تجاوزها عند ر

 هذه المنطقة. وهو ما ٌجب على القٌادة الفلسطٌنٌة أن تؤخذه فً االعتبار عن صٌاغة خطواتها المقبلة.

 ززفق ما سبق فإننا نزصً بالتالً :  

 باعتبارها  المتحدة وانفراد الوالٌات نفوذ من للحد دولً دعم التحرك الفلسطٌنً ٌجب أن ٌتركز باتجاه كسب

 .الصراع فً الربٌسً الوسٌط

  للوحدة الداخلٌة  األولوٌة وإعطاء الذاتً العامل على تراهن جدٌدة مقاربة اعتماد أهمٌةادراك ٌجب

 للقبول بالتسوٌة إسرابٌل لدى ما سٌدفع الكثٌر من االطراف للتدخل والمبادرة لجعل االحتالل أكثر تكلفة ،

 الشرقالدولٌة االقلٌمٌة و فالملفات ، 1ٙ حدود على فلسطٌنٌة دولة لتٌن وإقامةالتً تسند الى مبدأ حل الدو

 إلى الفلسطٌنٌة القٌادةستحتاج و .تفرض نفسها بقوة على اجندة ادارة الربٌس باٌدنسأوسطٌة المتعددة ، 

 سٌاسً برنامج أساس على استراتٌجٌة وفق رإٌا الفلسطٌنٌة، المصالحة تسرٌعو عامة اجراء انتخابات

  .حقٌقة وطنٌة وشراكة علٌه متفق

 مبادة "حسن نٌة" الظهار استعدادها لدعم الجدٌدة ب األمٌركٌة االدارةمطالبة القٌادة الفلسطٌنٌة لدٌها فرصة ل

 الستٌطان،ا وقفو المحتلة" األراضً "ضم رفضاالعالن عن من خالل التً تنادي بها، القٌم الدٌمقراطٌة 

 السلطة سٌطرة وتوسٌع( أ) مناطق اجتٌاح وقفلعلى اسرابٌل الضغط و. الدولتٌن حل علىالذي ٌقضً 

االسرى وفق االتفاق  عن واإلفراج ،(ج) مناطق فً والمنشآت البٌوت هدم ووقف ،(ب) مناطق على

 .(1ٖكٌري ) السابق مع جون
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