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 اإلسرائيلية السياسة على ابيدن فوز انعكاسات  
 1د. عدانن أبو عامر

 
 من أكثر الساحات أتثرًا ابالنتخاابت اإلسرائيليةقد ال يكون مبالغة احلديث أن الساحة 

األمريكية، قبلها، وخالهلا، وبعدها، يف ضوء العالقة األمريكية اإلسرائيلية املتشابكة يف العديد 
من امللفات الداخلية واخلارجية، وإمكانية أن ترتك هذه االنتخاابت تبعاهتا ونتائجها على الوضع 

 اللحظية لصريورة هذا احلدث األمريكي الالفت.اإلسرائيلي، مما قد يفسر حالة املتابعة 
السطور التالية تناقش حماور السياسة اإلسرائيلية يف 

، Joe Bidenمرحلة الرئيس األمريكي املنتخب جو ابيدن 
 ومن أمهها:

ت على االنتخااب اإلسرائيليةة ردود الفعل السياسي .1
  .األمريكية

 .اإلسرائيلي أتثريات فوز ابيدن على االئتالف احلكومي .2
 على الساحة الفلسطينية. التحضريات اإلسرائيلية للتعامل مع ابيدن .3
 . املفاوضات اإلسرائيلية مع الفلسطينيني.4
 مسار التطبيع العريب اإلسرائيلي.. فرص استمرار 5
 األمريكي. قراطيو ترميم العالقة مع احلزب الدمي .6

 
 :على االنتخاابت األمريكية ردود الفعل اإلسرائيليةأواًل: 

بدا واضحًا حجم التغطية اإلسرائيلية لالنتخاابت األمريكية، يف مرحلة مبكرة من بدايتها، 
وهو أمر دأبت عليه املنظومة السياسية واإلعالمية اإلسرائيلية منذ عقود طويلة خلت، يف ضوء 
 االرتباط العضوي بني تل أبيب وواشنطن، لكنها هذه املرة بدت أكثر متابعة بصورة حثيثة، نظراً 

 جو ابيدن
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 للنتائج املرتتبة على تغيري العهد الرائسي األمريكي، وجميء رئيس دميوقراطي قد يقلب األمور رأساً 
 على عقب جتاهها، وابلنظر إىل سياساته املتوقعة جتاه ملفات املنطقة املختلفة، اليت تشهد قواسم 

 مشرتكة أو تباينات متعددة بني احلليفني الوثيقني.
ء ية" قلقها مما ميكن وففه "العهد ادجديد" ممثاًل دإدارة ابيدن، يف ضو مل ختِف إسرائيل "الرمس

املواقف اليت أعلنها خالل محلته االنتخابية، واعتربهتا قطاعات إسرائيلية واسعة أقل محاسًا جتاه 
تل أبيب، وأكثر تفهماً للمواقف الفلسطينية، مما قد يعين توقفاً عن املوافقات األمريكية لكل ما 

 "إسرائيل" من مطالب واحتياجات. تقدمه
لعل ذلك يفسر جميء رئيس احلكومة بنيامني نتنياهو 

Benjamin Netanyahu  يف ترتيب متأخر من بني زعماء
العامل الذين ابدروا لالتصال ببايدن، وهو سلوك رمبا قرأه 

ة ما بعد لاألخري جيداً، وال أظنه مّر عليه مرور الكرام يف مرح
 دخوله البيت األبيض.

حىت هذا االتصال املتأخر من نتنياهو مع ابيدن، حتدثت وسائل اإلعالم اإلسرائيلية أنه مل 
خياطبه بعبارة "الرئيس الفائز"، مما يعين تعويله، ولو يف اللحظات األخرية، على إمكانية تبدل 

 2يف مكتبه البيضاوي. ald TrumpDonنتائج االنتخاابت، وبقاء فديقه احلميم دوانلد ترامب 
ال حيتاج املرء لكثري من ادجهد يف تفسري هذا السلوك اإلسرائيلي جتاه الشعور ابلقلق من غياب 
ترامب عن املشهد األمريكي، فالرجل قدم لـ"إسرائيل" ما مل يقدمه رئيس قبله. وخيشى 

عهد الرتاميب انسخاً" ملا حققه الاإلسرائيليون، ولعلهم حمقون يف ذلك، أن يكون العهد التايل له "
 هلم من إجنازات وامتيازات على خمتلف األفعدة األمنية والعسكرية والسياسية.

 بنيامني نتنياهو
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يف الوقت ذاته، بدت مواقف إسرائيلية أخرى أكثر اندفاعاً جتاه فوز 
 Bennyبيين جانتس ابيدن، ولعل أمهها وجود توجه مبكر لدى 

Gantz  وزير احلرب وانئب رئيس احلكومة، بتوجيه التهاين لبايدن
 ابلفوز، لكنه تراجع يف اللحظة األخرية، حتسباً حلصول تغري مفاجئ يف

النتائج النهائية لفرز األفوات، مما سيشكل له هناية حتمية من وجهة 
  3نظر إدارة ترامب، إن قدر هلا أن متضي والية رائسية اثنية.

مة ءة موقفني إسرائيليني متباينني جتاه االنتخاابت األمريكية، من قطيب احلكو يبدو مثريًا قرا
اإلسرائيلية، الرئيس وانئبه، مما يشري إىل حالة من االختالف احلقيقي يف موقفهما من هذا التطور 
األمريكي، وهو تباين ميكن فهمه بصورة واضحة، ألن هوية ساكن البيت األبيض مهمة جداً يف 

 ساحة الداخلية اإلسرائيلية.تطورات ال
تعتقد قطاعات واسعة من اإلسرائيليني أن االمتيازات اليت قدمها ترامب لـ"إسرائيل"، هدف 
منها ابألساس خدمة فديقه نتنياهو يف تثبيت مواقعه احلكومية الداخلية، وزايدة نفوذه يف الشارع 

ارة ة لـ"إسرائيل"، ونقل السفاليميين اإلسرائيلي، ومن ذلك قرارات االعرتاف ابلقدس عافم
 املتحدة ألمما األمريكية إليها، وإقرار السيادة اإلسرائيلية على ادجوالن، جبانب وقف متويل وكالة

 United Nations Relief (األونروا) األدىن الشرق يف الفلسطينيني الالجئني وتشغيل إلغاثة

and Works Agency for Palestine Refugees in the Near East (UNRWA) ،
 وإغالق مكتب منظمة التحرير يف واشنطن، وسواها من املواقف والسياسات.

شكلت هذه املواقف األمريكية لنتنياهو طوق النجاة 
يف أكثر من مرة، وهو أمر ال يغفله اإلسرائيليون، مما يعين 
ابلضرورة أن تنظر إليه املعارضة اإلسرائيلية من خارج 

مع نتنياهو على طاولة واحدة، احلكومة، حىت من جيلس 
إىل متين  ، ويتمنون زوال هذه العالقة، وفوالً بني ترامب ونتنياهوبعني "احلسد" للعالقة اخلافة 

 أفول ترامب عن الساحة السياسية األمريكية.

 بيين جانتس
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مواقف  بنييظهر موقف وسط بني مواقف االئتالف احلكومي املتأرجحة من فوز ابيدن، و 
 ،ربة شديدة لنتنياهوشكل ضاملرحبة به، يرى أن هزمية ترامب وفوز ابيدن رمبا ياملعارضة اإلسرائيلية 

ديد فالرجل فديق تقليدي هلا، ودأب على دعمها يف الع ،ابلضرورة "إسرائيلـ"لكذلك ليس  لكنه 
 متوقع رودبمن احملافل السياسية األمريكية والدولية. وعلى الرغم من ختوف اليمني اإلسرائيلي من 

نزوة  يأ أقوى من همالفاحتتثبت أن  يلكن جتربة املاض ،اإلدارة األمريكية ادجديدة من جانب
 أسباابً  يعرتضون عليها، لكن هناك مننسيان لال متيل واشنطن فحيح أن . رئيس ورئيس حكومة

 ساكن ادجديد يفمن ال تل أبيب سياسة معادية ضدّ  انتهاج متنع ، أمريكية وإسرائيلية،غري قليلة
 .البيت األبيض

 
 :اإلسرائيلي أتثريات فوز ابيدن على مستقبل االئتالف احلكومي اثنياً:

هناك بعد سياسي إسرائيلي ذو عالقة وثيقة بنتائج االنتخاابت األمريكية، مرتبط حبالة التناغم 
 ىأو التباعد اليت شهدهتا العالقات األمريكية اإلسرائيلية عقب كل دورة انتخابية أمريكية، عل

األقل يف العقود الثالثة األخرية، حيث اتسمت هذه العالقات بكثري من التوتر يف حال كان 
هناك رئيس دميوقراطي يف واشنطن أمام رئيس حكومة مييين يف تل أبيب، كما كان احلال مع 

مع بنيامني نتنياهو، فيما   Barack Obamaوابراك أوابما  Bill Clintonمنوذج بيل كلينتون 
، وأوابما أمام إيهود أوملرت Ehud Barakكان االنسجام مع منوذج كلينتون أمام إيهود ابراك 

Ehud Olmert الذي خرج لتوه من حزب الليكود ،Likud. 

هذا االستعراض قد حيمل تقدير موقف إسرائيلي 
 Yair Lapid يداملعارضة ايئري البجيعل جانتس وزعيم 

يرغبان يف التعامل مع ابيدن، وهي رغبة يشرتك فيها 
األخري معهما، ألنه يعلم حجم التناغم غري املسبوق 

 اخلريطة قاءب ذلك ينفي أن دون بني غرميه ترامب ونتنياهو،
 ترؤس خالل من اليوم، عليه هي كما اإلسرائيلية احلزبية

 ايئري البيد
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 معه، ماأواب حقبة خالل ساد الذي التوتر سيناريو يعيد قد الذي األمر احلكومي، للمشهد نتنياهو
  .لبايدن اً سارّ  ليس خرباً  ابلتأكيد وهو

وقد تزامن إجراء االنتخاابت األمريكية مع حالة عدم االستقرار احلكومي يف "إسرائيل"، على 
، حول إقرار امليزانية Blue and Whiteخلفية التباين بني قطبيه الرئيسيني: الليكود وأزرق أبيض 

العامة لدولة االحتالل، فيما يشهد األخري حالة من 
النسحاب ته ابشبه التمرد على زعيمه جانتس ملطالب

االئتالف احلكومي، ألن بقاءه يعين منح نتنياهو من 
"ورقة التوت" اليت خيتفي خلفها، ويغطي هبا على 

 4فساده.
وإىل حني دخول ابيدن ملكتبه يف البيت األبيض، فقد نشهد مزيداً من التوترات الداخلية يف 

إجراء انتخاابت جديدة، ويف ، و Knessetاحلكومة اإلسرائيلية، وتزايد الدعوات حلل الكنيست 
هذه احلالة قد تتدخل اإلدارة األمريكية، كما تدخلت سابقاهتا، لرتجيح كفة طرف إسرائيلي على 
آخر، مما قد يعين طّي ففحة نتنياهو، وإىل األبد، خشية أن يعيد حالة االستقطاب والتجاذب 

 وابما الثمانية.ذاهتا مع ابيدن يف سنواته األربع القادمة، كما فعلها بسنوات أ
مع العلم أن ما يزيد من فرص هذا السيناريو أن جّل الطاقم الرائسي 
األمريكي ادجديد ممن خدموا يف إدارَتي أوابما السابقتني، وحيملون يف 
ذاكرهتم ادجمعية حلظات قاسية من نتنياهو ومعسكر اليمني، وليس 

 ،2212يف  "إسرائيل“أدل على ذلك ما عاشه ابيدن نفسه حني زار 
 Eli Yishaiآنذاك إيلي يشاي ر الداخلية اإلسرائيلي وتعمد وزي

اإلعالن عن مشروع استيطاين يف القدس احملتلة، مما شكلت ففعة 
 5للضيف األمريكي.

كنيست يف أقّر الوبينما يتحضر ابيدن لدخول البيت األبيض، وتشكيل طاقمه الرائسي، 
ما أبغلبية التصويت لصاحله تّ و ، والذهاب النتخاابت جديدة، همقرتحيي قانون حلل 2/12/2020

 إيلي يشاي
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إىل دجنة الكنيست، إلعدادمها للقراءات  قرتحنياملوقرر الكنيست إحالة  ،54فواًت مقابل  61
إقرار القانون  ال تّ توقع أنه يف حوي  ا قد يستغرق أسبوعني على األقل، مماألوىل والثانية والثالثة، 

 2221.6مارس آذار/ يف  املبكرةسيتم عقد االنتخاابت  ، فإنهبشكل هنائي

 
 على الصعيد الفلسطيين: التحضريات اإلسرائيلية للتعامل مع ابيدناثلثاً: 

لوالايت املتحدة يف ا اإلجرائية()من الناحية فحيح أنه حىت كتابة هذه السطور مل يتم اإلعالن 
عن هوية الرئيس األمريكي بصورة هنائية، يف ظّل تشبث ترامب بكرسيه الرائسي، إالا أنه يف غمرة 
التجاذب األمريكي الداخلي، يتحضر اإلسرائيليون مبختلف قواهم السياسية للتعامل مع رئيس 

ياسية إسرائيلية دور واثئق سأمريكي جديد خيتلف كثرياً عن الرئيس احلايل، وعلى الرغم من عدم ف
واضحة تكشف عن طبيعة التعامل املتوقع مع الرئيس املقبل، فإن التصرحيات واملواقف اليت 

 فدرت من خمتلف املعسكرات اإلسرائيلية تساعد بتسليط الضوء على السياسة املرتقبة.
ائيلية للرئيس ر عديدٌة هي امللفات املتشابكة بني تل أبيب وواشنطن، أمهها التحضريات اإلس

األمريكي القادم على فعيد امللف الفلسطيين مبختلف 
مكوانته، واملشاريع االستيطانية، حيث ال خيتلف 
عاقالن أن حقبة نتنياهو املمتدة ألكثر من أحد عشر 

العصر الذهيب للبناء  ، شهدت2222عامًا منذ 
، االستيطاين اإلسرائيلي يف الضفة الغربية وشرقي القدس

فدرت مجلة مواقف إسرائيلية تطالب ابستباق دخول ابيدن للبيت األبيض، لتنفيذ احلد فيما 
 األقصى من املشاريع االستيطانية فيما تبقى من والية ترامب.

رئيس جملس مستوطنات مشال الضفة الغربية،  Yossi Dagan يوسي داغانفقد طالب 
عضو ، فيما أكد "وم تزداد األمور فعوبةألنه مبرور كل ي ،بتطبيق خطة الضم اإلسرائيلية فوراً "

الضغط على تتطلب منا ترامب  ةر اخس" أن Bezalel Smotrich الكنيست بتسلئيل مسوتريتش
 7".قبل وفول ابيدن على الضفة الغربية نتنياهو لتطبيق السيادة
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قناعات  اميكن تفسري هذا السُّعار االستيطاين يف هذه املرحلة الزمنية، ابلنظر لعدة أسباب، أوهل
نتنياهو الداخلية أبمهية هذه املشاريع لتثبيت احلقائق على األرض، واثنيها استباقاً ألي مفاوضات 
مع الفلسطينيني قد تلزم "إسرائيل" ابالنسحاب من بعض مناطق الضفة الغربية، واثلثها نزوالً 

باجات االئتالفات يعند رغبات شركائه املستوطنني الذين وضعوا هذه التوسعات االستيطانية يف د
 احلكومية مع نتنياهو.

 سلطات شرإىل ن األمر وفل بل السياسية، التصرحيات عند اإلسرائيلي السلوك يتوقف مل
 وحدة 1,257 لبناء مناقصة 15/11/2020 يوم االحتالل
 Givatهاماتوس  جفعات مستوطنة يف استيطانية

HaMatos القدس جنوب ففافا بيت أراضي على 
 بني قيقياً ح حاجزاً  ستنشئ أهنا خطورهتا وتكمن احملتلة.
 حلّ  لىع مدمر وأتثريها جنوابً، حلم وبيت القدس شرقي

 8.الدولتني
ومما زاد الطني بلة، وجود رئيس أمريكي مثل ترامب يقف على ميني اليمني اإلسرائيلي، ويرى 
أن البناء االستيطاين حق لـ"إسرائيل"، ال ينازعها فيه أحد، يف ظّل وجود مساعدي ترامب 

ب ديفيد فريدمان  تل أبياإلجنيليني الذين دعموا وشجعوا البناء االستيطاين، ال سّيما سفريه يف
David Friedmanومستشاره الشخصي وفهره جارد ، 

، مرورًا ابملبعوث السابق للشرق Jared Kushnerكوشنر 
، وانتهاء Jason Greenblattغرينبالت  األوسط جايسون

الذي زار  Mike Pompeoبوزير خارجيته احلايل مايك بومبيو 
 على املقامة Psagot بسجوت مستوطنة 19/11/2020 يوم

أمريكي  احملتلة، يف خطوة مل يقدم عليها أي وزير خارجية الغربية الضفة وسط البرية مدينة أراضي
 9قبله.

 بومبيو مايك
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اته انئباً ابيدن ذ . وكانهذا يعين أن أيَت ابيدن على أنقاض إرث ترامب الداعم لالستيطان
األول/  فداره يف كانونألوابما حني امتنع عن استخدام حّق النقض مبجلس األمن الدويل لدى إ

ودأب اإلسرائيليون  10الذي عدا املستوطنات خمالفة للقانون الدويل، 2334قرار  2216ديسمرب 
نح هبذه احلادثة مع بدء العد التنازيل لوفول ابيدن للبيت األبيض، ألنه لن مي على تذكري أنفسهم

"شيكات مفتوحة" للمستوطنني، بل قد يكبح مجاحهم، ومينعهم من املضي قدمًا مبشاريعهم 
 االستيطانية، ألهنا تشكل عقبة أمام استئناف متوقع للمفاوضات مع السلطة الفلسطينية.

ن فوز ابيدن عاإلدارة املدنية اإلسرائيلية يف الضفة الغربية بعد اإلعالن مل يكن مفاجئاً أن تعلن 
، استباقاً للتانصيب الرمسي لبايدن يف البيت األبيض 11عن بناء اآلالف من الوحدات االستيطانية،

، 2021ورمبا نشهد املزيد من اخلطوات اإلسرائيلية املستقبلية قبل العشرين من كانون الثاين/ يناير 
 فعيد البناء االستيطاين، ومصادرة أراضي الفلسطينيني، وهدم منازهلم. على

من املهم اإلشارة إىل أن ابيدن، الذي اتبع طاقمه ردود الفعل اإلسرائيلية كافة على فوزه، قد 
يكون معنيًا يف ابدئ األمر بتهدئة اإلسرائيليني، وحماولة تغيري الصورة النمطية املأخوذة عنه يف 

ّيما أوائل س ابلتايل فقد يغض الطرف عن أي مشاريع استيطانية ابلضفة الغربية، الأوساطهم، و 
عهده الرائسي، كي ال يدخل يف فدام مبكر مع تل أبيب، ويف مسعى منه لكسب ود 

 اإلسرائيليني، رغبة دإعادهتم لطاولة املفاوضات مع الفلسطينيني.
ية لسلوك إدارة ابيدن جتاه امللف كما يبدو أن القراءة االستشراف

 23/11/2020الفلسطيين اإلسرائيلي ترتبط بصورة وثيقة دإعالن ابيدن يوم 
 ،Tony Blinken توين بلينكنيعن تعيني وزير خارجيته املقبل اليهودي 

أن  على تهوترتكز رؤي"، إسرائيلالداعم السياسي لـ"طويل من التاريخ ال ذي
ربط ل تهارضمع تهيف رؤي أمهيةلكن األكثر  ،أساسي للغاية هاالتحالف مع

 رتبطةمأبي شروط أو عقوابت  "إسرائيلـ"املساعدات العسكرية واالقتصادية ل
 12.يةلفلسطينا األراضيابحتالل 

 توين بلينكني
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 فيل هنجاتفأهم  بلينكني، شرح 512/2222/ويف لقاء أمام عدد من النواب الدميوقراطيني يوم 
 ةطالبومني، الدولت حلّ تبين حيث  "، منجتاه ما أمساه "النزاع الفلسطيين اإلسرائيلي ابيدن

ن منع ادجانبني مو عميق أبمنها، ال م الوالايت املتحدةالتزاو ، "إسرائيلـ"العرتاف بابالفلسطينيني 
 13.وجتديد دعم السلطة الفلسطينيةورفض خطة الضم، جراءات أحادية، القيام دإ

 
 :املفاوضات مع الفلسطينينيرابعاً: 

 2214منذ توقف املفاوضات الفلسطينية اإلسرائيلية يف 
عقب املصاحلة بني فتح ومحاس، أخفقت إدارة الرئيس 
األسبق أوابما دإعادة ادجانبني لطاولة التفاوض، حىت جاء 
ترامب، وأغلق الباب كليًا أمام أي مفاوضات سياسية 
بينهما، بفرضه سياسات أحادية ادجانب على أرض الواقع 
قطعت الطريق أمام أي استئناف هلا، خصوفًا القرارات 

/ قت وأتبعت إعالن "ففقة القرن" يف كانون الثايناليت سب
، كاالعرتاف ابلقدس عافمة لـ"إسرائيل"، 2222يناير 

ان يها، وغض الطرف عن االستيطونقل السفارة األمريكية إل
 احملموم ابلضفة الغربية.

يرتقب الفلسطينيون من إدارة ابيدن املقبلة طي ففحة ترامب، وسياسته املنحازة ابلكلية 
رائيليني، وخيشى هؤالء أن يعيد انتخاب ابيدن استنساخًا لعهد أوابما، وممارسة الضغوط لإلس

عليهم للعودة لطاولة املفاوضات مع الفلسطينيني، وما يعنيه من تقدمي "تنازالت" إسرائيلية، تشمل 
وقف االستيطان، واالمتناع عن مصادرة األراضي، بعكس ما ساد عليه الوضع طوال السنوات 

 بع األخرية.األر 
ا ال خيفي ابيدن وانئبته وفريقه إمياهنم حبل الدولتني إلهناء الصراع الفلسطيين اإلسرائيلي، مم

يعين رفضاً ضمنياً ألي إجراءات اختذها ترامب، فحيح أنه ال يعد الفلسطينيني دإقامة دولتهم، 
اوضات فلكنه يؤمن مبا دأب األمريكان على تسميته مبصطلح "العملية"، مبعىن استمرار عجلة امل
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الفلسطينية اإلسرائيلية، وتشمل االجتماعات املاراثونية، والصور التذكارية، واملؤمترات الصحفية، 
دون أن تسفر عن نتيجة على األرض، كما كان الوضع إابن احلقب الرائسية للرؤساء ابراك أوابما 

 ، وأواخر الوالية الرائسية لكلينتون.George W. Bush وجورج بوش االبن 
 ذاته الوقت يف كنهل أبيب، تل إىل األمريكية السفارة يعيد أن ابيدن من اإلسرائيليون يتوقع ال

 القدس رقيش يف األمريكية القنصلية افتتاح سيعيد
 مةمنظ مكتب وفتح الفلسطينية، للمعامالت

 عدف وإعادة بواشنطن، الفلسطينية التحرير
 والسلطة لألونروا األمريكية املالية املساعدات
 14.الفلسطينية

الغريب أن السلطة الفلسطينية، على األقل وفق مواقفها الرمسية، تدرك طبيعة السلوك املتوقع 
لبايدن، يف إطاره الشكلي اخلارجي، ومع ذلك فهي تعتقد أنه مهما متادى يف إجراءاته الشكلية 

أمل  لوالرمزية، دون وجود ترمجات عملية هلا، أفضل بكثري من ترامب الذي قضى على ك
 ابستئناف عملية التسوية، وبدد كل فرص املفاوضات.

يف الوقت ذاته، لن تكون طريق التوجه األمريكي الستئناف املفاوضات الفلسطينية اإلسرائيلية 
معبدة، مع االئتالف احلكومي اإلسرائيلي بتشكيلته اليمينية احلالية، مما يعين انفراط عقده، 

زرق للواجهة حزب أ والدعوة النتخاابت مبكرة، تعيد
من معسكر الوسط، أو إعادة  أبيض، وشركائه

 تشكيل االئتالف احلايل ابستبعاد املكوانت اليمينية
املتطرفة، وإبقائه مقتصراً على أحزاب الليكود، وأزرق 

 15(.Yesh Atidعتيد  أبيض، ويوجد مستقبل )يش
ميينية إسرائيلية  مع فدور دعوات يف السياق ذاته، فإن ق رب تسلم ابيدن ملهامه الرائسية يرتافق

ابستغالل ما تبقى من والية ترامب لتنفيذ خطة الضم ألجزاء واسعة من الضفة الغربية بعد أن ّت 
 16جتميدها مؤقتاً، وليس إلغاؤها، عقب توقيع اتفاقيات التطبيع اخلليجية اإلسرائيلية.
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 أمريكية من استباقاً مبكراً ألي نوااييف حال ّت هذا األمر، على الرغم من استبعاده، فإنه يعين 
ابيدن جبلب الطرفني الفلسطيين واإلسرائيلي على طاولة املفاوضات، ويف هذه احلالة لن يكون 
هناك شيء يتم التفاوض عليه، على الرغم من أن ذلك حيمل توجهًا إسرائيليًا دإفشال ابيدن، 

عيشها ة على طبيعة العالقة اليت ستوهذا سلوك، ابلرغم من توقعه، لكنه حيمل إرهافات قاسي
 تل أبيب مع واشنطن يف رائستها الدميوقراطية.

هذا ال يعين أن "إسرائيل" برتكيبتها احلالية ستسلم ابلدعوات األمريكية الستئناف املفاوضات 
مع الفلسطينيني، مع أن خضوعها الكامل هلذه اإلرادة، يعين اهنياراً الئتالفها احلكومي، وذهاب 

سرائيليني لصناديق االقرتاع، وهو آخر ما يرغب به نتنياهو، ألن فرفه ليست مضمونة ابلفوز، اإل
ويف  17وفق آخر استطالعات الرأي اإلسرائيلية،

الوقت ذاته فإن رفضها السافر هلا، يعين فداماً 
مبكرًا مع ابيدن، وهو آخر ما يتمناه نتنياهو، 
اً وهذه معضلة إسرائيلية جدية تشكل حيزاً كبري 

من االنشغال هبذه اآلونة إلجياد توافق مع 
 واشنطن.

يعول اإلسرائيليون على جمموعة من العوامل األمريكية اليت قد حتول بينهم وبني الوقوع يف هذا 
الشاريك، وتتمثل يف سيطرة ادجمهوريني على جملس الشيوخ، مما قد ي عد كاحباً جاداً أمام ابيدن، يف 

على نتنياهو يف املسار الفلسطيين، ابإلضافة إىل انشغال اإلدارة حال حاول ممارسة ضغوطه 
الدميوقراطية ادجديدة مبلفات داخلية أكثر حرجاً، وعلى رأسها مواجهة كوروان، وآاثرها االقتصادية 

 18الكارثية، جبانب التصدي للنفوذ الصيين حول العامل، والتعامل مع امللف النووي اإليراين.
طيات، أن استئناف املفاوضات الفلسطينية اإلسرائيلية لن يكون هبذه يؤكد ما تقدم من مع

ن تفشل واإلسرائيلية والفلسطينية املتعارضة، لكنه ال يعين أالسهولة، يف ضوء املواقف األمريكية 
إدارة ابيدن أبول خطواهتا يف هذا الصراع املتوافل، مما قد جيعلها تذهب ابجتاه تفكيك امللفات 

 حتضرياً لتحقيق اهلدف األهم وهو العودة لطاولة املفاوضات.العالقة فيه، 
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أوىل امللفات اليت تبدو إدارة ابيدن ماضية ابجتاهها مع الفلسطينيني واإلسرائيليني عودهتما 
، وهو 2020للتنسيق األمين املتوقف منذ أاير/ مايو 

مطلب إسرائيلي حقيقي وجدي، حيث تتهم 
ي السياس مستواهااألوساط األمنية اإلسرائيلية 

احلاكم ابلتسبب بدفع السلطة الفلسطينية الختاذ 
قرارها اخلطري بوقف التنسيق، الذي شكل لألمن 

كبريًا طوال السنوات السابقة، وبفضله حقق ما يصبو إليه من مالحقة لقوى   اإلسرائيلي إجنازاً 
 ص.خااملقاومة، وجتفيف منابعها، واستئصال شأفتها، يف الضفة الغربية بشكل 

ال تبدي السلطة الفلسطينية من جهتها رفضاً الستئناف التنسيق األمين مع "إسرائيل"، وحني 
أيتيها طلب من اإلدارة األمريكية ادجديدة اليت قد تطلق الوعود اإلجيابية ابجتاهها دجمع الضباط 

ن يسبب أاألمنيني الفلسطينيني واإلسرائيليني حتت سقف واحد، فلن جتد مربراً للرفض، خشية 
ذلك استمرار للقطيعة الفلسطينية األمريكية اليت بدأت مع قدوم ترامب، وأيمل الفلسطينيون أن 

 يضعوا حداً هلذه القطيعة، ابالستجابة للطلب األمريكي ابستئناف التنسيق األمين.
جاء الفتًا أنه يف أثناء كتابة هذه السطور أعلنت السلطة الفلسطينية عن استئناف التنسيق 

ألمين مع "إسرائيل"، يف مسعى واضح حتضريًا لقدوم ابيدن. ولعل هذه اخلطوة سبقها توافل ا
حثيث مع اإلدارة األمريكية احلالية، واتصاالت مع الفريق الرائسي املقبل، دون توفر معلومات 
دقيقة حول ذلك، لكن توقيت استئناف التنسيق األمين مع بدء التحضريات األمريكية لنقل 

 19األمور إىل ابيدن، ال يبدو أمراً عفوايً.مقاليد 
دم اثين امللفات الفلسطينية اإلسرائيلية، اليت قد تق

اإلدارة األمريكية ادجديدة على حلها، يتمثل يف عودة 
السلطة الفلسطينية الستالم أموال املقافة من احلكومة 
اإلسرائيلية، مع أن األخرية دأبت على مطالبة السلطة 

ألموال، ال سّيما يف ظّل أزمتها املالية اخلانقة، مما قد يشكل لإلدارة األمريكية حلظة ابستالم هذه ا
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 ،2/12/2020يف  عالً ف تّ  ما وهو مناسبة لتحقيق إجناز هلا أمام ادجانبني الفلسطيين واإلسرائيلي،
 20.ملقبلةا ابيدن إدارة جتاه الفلسطينية والسلطة "إسرائيل" قبل من إجيابية ابدرة ع دا  مما

اثلث امللفات اليت قد تضطلع هبا اإلدارة األمريكية 
اس، ادجديدة، يتعلق ابملصاحلة الفلسطينية بني فتح ومح

ع على نذ أيلول/ سبتمرب عقب التوقياليت بدأت لتوها م
اً اتفاقات التطبيع العربية اإلسرائيلية، وهو ما وجد رفض

لحاق بركب ابلإسرائيلياً، واهتامًا للسلطة الفلسطينية 
املعسكر املعادي ألمريكا يف املنطقة، ال سّيما وأن اجتماعات املصاحلة حصلت يف بريوت 
وإسطنبول والدوحة، وبقيت العوافم املتحالفة مع أمريكا، والقريبة من "إسرائيل"، بعيدة عن هذه 

 اللقاءات، وهي مصر والسعودية واإلمارات.
بني إعالن نتائج االنتخاابت األمريكية وتراجع مل يكن عفواًي أن حيصل تناسب عكسي 

السلطة الفلسطينية يف املصاحلة، وعدم استكماهلا، مما يدفع لالعتقاد أبن األمر مرده رغبة السلطة 
ابنتظار دخول ابيدن للبيت األبيض، وفحص قدرته على جلب "إسرائيل" والفلسطينيني لطاولة 

ن تدير ظهرها حلماس، خصوفًا وأهنا رمبا عادت التفاوض، فإن جنح يف ذلك، فمن املتوقع أ
تصاحلت معها من ابب التلويح ابستخدام ورقتها جتاه "إسرائيل" وأمريكا والدول العربية، وليس 

 ابلضرورة توجهاً جدايً بطي ففحة االنقسام.
 

 خامساً: التطبيع العريب اإلسرائيلي:
امب يف تر يدين اإلسرائيليون ابلفضل إلدارة 

الخرتاق اإلسرائيلي للعوافم العربية، إحداث ا
ع واخلليجية حتديداً، ال سّيما عقب اتفاقات التطبي

اإلسرائيلية مع اإلمارات والبحرين والسودان، 
واألخطر أن هذا التطبيع حصل ابلقفز عن القضية الفلسطينية، والنظر للفلسطينيني على أهنم 
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ربية للسالم" نطقة، يف جتاوز واضح لـ"املبادرة العليسوا ذي فلة ابلتحركات السياسية ادجارية يف امل
، اليت اشرتطت أي تطبيع عريب إسرائيلي بتحقيق حّل عادل للصراع الفلسطيين 2222لسنة 

 اإلسرائيلي.
يبني دفعت اتفاقيات التطبيع العربية اإلسرائيلية الفلسطينيني إىل الزاوية، وأظهرهتم مهمشني ومغ

وقت ذاته منحت واشنطن وتل أبيب إجنازات سياسية بعيدة املدى، عما تشهده املنطقة، ويف ال
وهو ابلفعل ما سعت إليه اإلدارة األمريكية واحلكومة اإلسرائيلية على حّد سواء، على الرغم من 
أن هذه االتفاقات كان هلا أغراض داخلية ختص ترامب ونتنياهو، وغلب عليها الطعم االنتخايب 

 ىل األهداف اخلارجية اخلافة دإقامة حتالفات جديدة يف املنطقة.لكليهما معاً، ابإلضافة إ
من املتوقع أن يوافل ابيدن حتقيق التطلعات اإلسرائيلية دإحداث املزيد من االخرتاقات يف 
الساحات العربية، ليس ابلضرورة انطالقًا من التطلعات الرتامبية ذاهتا، مبعىن أكثر وضوحاً، فإن 

خلليجية مام لتوقيع اتفاقيات التطبيع مع عدد إضايف من العوافم العربية واابيدن سيوافل الدفع لأل
مع "إسرائيل"، مع إبقاء الفلسطينيني يف املشهد السياسي، من خالل إعادهتم لطاولة املفاوضات 
مع "إسرائيل"، ويف هذه احلالة أتمل واشنطن "الدميوقراطية" أن حيظى مسار التطبيع مبوافقة 

 تطور ال يشكل بشرى لـ"إسرائيل". فلسطينية، وهو
 للدخو  ابيدن حتضريات مع ابلتزامن

 سعوديةال نيوم مدينة شهدت األبيض البيت
 ومةاحلك رئيس مجع سرايً  لقاءاً  الساحلية

 العهد وويل نتنياهو، بنيامني اإلسرائيلية
 ةاخلارجي ووزير سلمان، بن حممد السعودي
 أبن يدناب إىل رسالة حيمل االجتماع أن اإلسرائيلية األوساط وعدات بومبيو، مايك األمريكية
 واشنطن مع القةالع يف تراجع أي فيها تؤثر أال حدّ  إىل قوية والرايض أبيب تل بني العالقات

 21.للمملكة اإلنسان حقوق لسجل انتقاداهتا خلفية على
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 :قراطيو ترميم العالقة اإلسرائيلية مع احلزب الدميسادساً: 
هي إجنازات اإلسرائيليني يف سنوات ترامب األربع، وابت لديهم اعتقاد راسخ أبنه حرق كثرية 

معهم سنوات ضوئية يف حصول املزيد من االمتيازات الداخلية واخلارجية، لكن ذلك ال يلغي أهنا 
منيت خبسائر وانتكاسات كبرية، أمهها تراجع عالقتها ابحلزب الدميوقراطي األمريكي الذي يرتأسه 

يدن، وهو الضيف الثقيل على كثري من األوساط اإلسرائيلية، اليت ألقت بكل بيضها يف سلة اب
 ادجمهوريني عموماً، واملسيحيني اإلجنيليني خصوفاً، ممن أحكموا سيطرهتم على إدارة ترامب.

فدرت يف الشهور والسنوات األخرية 
العديد من الدعوات اإلسرائيلية اليت حذرت 

امل مع متطريف احلزب من االنسياق الك
ادجمهوري األمريكي، مما أفقدهم الكثري من 
مواقع النفوذ يف الساحة األمريكية، دون أن 

 22لفرضية هزمية ترامب ادجمهوري، وفوز ابيدن الدميوقراطي.تتحسب 
مع أن السلوك اإلسرائيلي دفع أبفوات كبرية يف احلزب الدميوقراطي العتبار "إسرائيل" اليمينية 

على التحالف التارخيي الوثيق بني واشنطن وتل أبيب، ورمبا آن األوان لتصحيح هذا اخلطأ خطراً 
دإعادة األمور إىل نصاهبا من خالل سياسة أمريكية شرق أوسطية عموماً، وجتاه "إسرائيل" 

 خصوفاً، "أكثر توازانً"، حبسب رأيهم، وبعكس سياسة ترامب املندفعة.
توجهات احلزب الدميوقراطي مع وجود أعضاء عرب ومسلمني تنامى القلق اإلسرائيلي من 

ويساريني، يرون يف "إسرائيل" دولة احتالل، ويعدون الفلسطينيني أفحاب حقوق مشروعة، 
حىت أن تناسباً عكسياً شهدته أروقة احلزب الدميوقراطي لصاحلهم، كلما زادت السياسة ادجمهورية 

الايت متقدمة يف احلزب الذي حيظى أبفوات معظم يهود الو  احنيازاً لـ"إسرائيل"، اليت فقدت مواقع
 املتحدة، ممن فوتوا تلقائياً لبايدن.
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اليوم مع وفول ابيدن للبيت األبيض، واستقطاب أعضاء اإلدارتني الدميوقراطيتني السابقتني 
 تمن عهدي أوابما وكلينتون، فقد تواجه "إسرائيل" فعوبة يف التأقلم معهم، ال سّيما إن بقي

 حمكومة ابلتشكيلة اليمينية القائمة حالياً ذاهتا.
 

 اخلالصة:
ودخول  األبيض، البيتما زال أمام اإلسرائيليني حنو شهر ابنتظار إجراءات التسلم والتسليم يف 

ابيدن ملكتبه البيضاوي، مما جيعل منها مدة زمنية  
كافية لبلورة سياسة إسرائيلية واضحة املعامل ابجتاه 

ى الرغم من أن مثل هذه السياسة واشنطن، عل
تعرتضها مجلة من العقبات والعوائق لعل أمهها عدم 

استقرار الساحة احلزبية والسياسية يف "إسرائيل"، وإمكانية حدوث تغريات مفاجئة فيها، ال سّيما 
 على فعيد إمكانية انفراط عقد االئتالف احلكومي، والدعوة اىل انتخاابت مبكرة.

لة، قد تزداد املدة الزمنية ذات الشهرين الكاملني، وتضاف إليها شهور عديدة يف مثل هذه احلا
أخرى، سواء ابنتظار اتضاح اخلريطة احلزبية والسياسية اإلسرائيلية املقبلة، أو معرفة هوية رئيس 

 احلكومة القادم.
مللفات اب الصعيد األمريكي الداخلي، يعتقد اإلسرائيليون أن أجندة ابيدن الرائسية متخمةعلى 

اليت حتتاج حلواًل عاجلة، سواء مواجهة كوروان، أم األزمة االقتصادية املتفاقمة، أم التوتر مع 
 الصني، أم التعامل مع امللف النووي اإليراين، مما جيعل ترتيب النزاع الفلسطيين اإلسرائيلي أيَت يف

حيل مثل وتوا من قوة لرت مرحلة متأخرة، وهو خرب جيد لإلسرائيليني، الذين سيسعون بكل ما أ
هذا النزاع إىل إشعار آخر، إال إن جاءت حكومة جديدة تظهر انسجامًا مع توجهات إدارة 

 .ابيدن املقبلة جتاه حّل النزاع الفلسطيين اإلسرائيلي
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