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ــل 
ّ

عانــت القضيــة الفلســطينية ومســار التســوية خــال ســنوات إدارة ترامــب مــن تحديــات وصعوبــات جّمــة، بعــد أن أخ

الرئيــس األمريكــي الســابق دونالــد ترامــب وفريقــه المعــاّون بشــدة بأســس التســوية السياســية وطــرح رؤيــة جديــدة 

ال ترتكــز علــى قــرارات الشــرعية الدوليــة أو مبــدأ األرض مقابــل الســام؛ بــل طــرح مقاربــة جديــدة للتســوية ترتكــز علــى 

رؤيــة اليميــن الدينــي الحاكــم فــي إســرائيل، ونســف قضايــا الحــل النهائــي.

لقــد تّبنــى ترامــب وإدارتــه رؤيــة اليميــن الدينــي الحاكــم فــي إســرائيل بشــكل كامــل، وطــرح لمــا يعــرف »صفقــة القرن« 

التــي تهــدف إلــى تثبيــت الوضــع القائــم عبــر عــدم اخــاء للمســتوطنات اإلســرائيلية وضــّم أجــزاء واســعة مــن الضفــة 

ــة المفاوضــات بعــد أن اعترفــت بهــا عاصمــة موحــدة إلســرائيل،  ــة القــدس مــن علــى طاول ــة، وشــطب قضي الغربي

ومحاولــة نســف قضيــة الاجئيــن عبــر وقــف تمويــل األونــروا. 

لكــن مــع دخــول الرئيــس األمريكــي الحالــي جــو بايــدن البيــت األبيــض بــدأت تبــرز مواقــف أمريكيــة مختلفــة إلــى حــّد 

مــا تجــاه المســألة الفلســطينية، مواقــف عبــرت عنهــا العديــد مــن التصريحــات لكبــار المســؤولين فــي اإلدارة الحاليــة 

قبيــل إجــراء االنتخابــات الرئاســية األمريكيــة وبعدهــا، والتــي أكــدوا فيهــا العــودة إلــى مبــدأ حــل الدولتيــن ومعارضــه 

نهــج الرئيــس األمريكــي الســابق ترامــب للتعامــل مــع الملــف الفلســطيني.

 عــن نهــج اإلدارة الســابقة، وبــدأت طــرح مقاربــة جديــدة مختلفــة عــن مقاربــة 
ً
لقــد حاولــت إدارة بايــدن العــودة قليــا

إدارة ترامــب، حيــث تســعى مــن خالهــا إدارة بايــدن تهدئــة حالــة الصــدام المحتــدّم بيــن الجانبيــن الفلســطيني 

واإلســرائيلي منــذ الهبــة الشــعبية الشــاملة التــي انطلقــت مــن القــدس وامتــدت لباقــي أراضــي فلســطين التاريخيــة 

فــي شــهر مايــو 2021.

تهــدف هــذه الورقــة لتســليط الضــوء علــى الموقــف األمريكــي تجــاه المســألة الفلســطينية تحــت إدارة بايــدن، كمــا 

 لمرحلــة بــدء المفاوضــات.
ً
تســعى لتوضيــح مراحــل التحــرك األمريكــي فــي الملــف الفلســطيني اإلســرائيلي وصــوال

: مواقف بايدن تجاه القضية الفلسطينية قبيل االنتخابات الرئاسية 
ً
أوال

قبيــل إجــراء االنتخابــات الرئاســية التــي حســمها لصالحــه تحــدث المرشــح الديمقراطــي والرئيــس الحالــي جــو بايــدن 

عــن إمكانيــة تحركــه فــي الملــف الفلســطيني اإلســرائيلي بمــا يحقــق األمــن إلســرائيل واالســتقرار للمنطقــة الرفاهيــة 

للشــعب الفلســطيني، بايــدن أكــد أن واشــنطن ال تســتطيع حمايــة اإلســرائيليين بشــكل كامــل بــدون ســام، معتبــًرا أن 

هــا ســتقطع أي أمــل فــي الســام، 
ّ

»إســرائيل« بحاجــة إلــى وقــف تهديــدات الضــّم ووقــف النشــاط االســتيطاني ألن

ومؤكــًدا أن الضــّم لــن يحصــل علــى »ضــوء أخضــر« أو اعتــراف مــن إدارتــه. كمــا إن الفلســطينيين بحاجــة إلــى إنهــاء 

التحريــض فــي الضفــة الغربيــة والهجمــات الصاروخيــة فــي غــزة، وبحســب تعبيــره فــإن الفلســطينيين بحاجــة إلــى 
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ً
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االعتــراف بحــق »إســرائيل« فــي الوجــود كدولــة يهوديــة مســتقلة ديمقراطيــة آمنــة فــي الشــرق األوســط، لكــن فــي 

المقابــل فــإن علــى »إســرائيل« أن توقــف نشــاطها االســتيطاني)1(.

مــع تأكيــد ترشــيحه بشــكل رســمي عــن الحــزب الديمقراطــي أعلــن »جو بايــدن« إن ضــم إســرائيل لألراضي الفلســطينية 

فــي الضفــة الغربيــة المحتلــة »ســيقطع أي أمــل فــي الســام«، لكنــه جــدد تعهــده بمواصلــة المســاعدة العســكرية 

األميركيــة غيــر المشــروطة إلســرائيل إذا انتخــب رئيًســا. وقــال »إن إســرائيل بحاجــة إلــى وقــف تهديــدات الضــم ووقــف 

النشــاط االســتيطاني ألنها ســتقطع أي أمل في الســام«. ومع ذلك، اســتبعد بايدن اســتخدام المســاعدة العســكرية 

األميركيــة كوســيلة ضغــط للضغــط علــى اإلســرائيليين للتخلــي عــن خطــط الضــم )2(.

وقــال مســاعدو بايــدن إنــه يعــارض الضــم، وأنــه تعهــد بإلغــاء سياســات إدارة ترامــب. لكنــه قــال فــي مــكان آخــر إن 

إحــدى سياســات الرئيــس دونالــد ترامــب التــي لــن يغيرهــا هــي نقــل الســفارة األميركيــة إلــى القــدس، وأكــد إن إســرائيل 

بحاجــة إلــى »وقــف تهديــد الضــم ووقــف النشــاط االســتيطاني ألنهــا ســتخنق أي أمــل فــي الســام« )3(.

مبــدأ حــل الدولتيــن كان دائمــا حاضــًرا فــي تصريحــات بايــدن فــي تأكيــده علــى ضــرورة إعــادة االعتبــار لهــذا الخيــار 

بعــد مــا حاولــت إدارة ســلفه ترامــب العبــث بــه. فــي شــهر مايو/أيــار 2020، أكــد بايــدن أنــه مــن مؤيديــن حــل المســألة 

الفلســطينية علــى أســاس إقامــة دولتيــن عندمــا قــال: بغــرض تحقيــق الســام الفلسطيني-االســرائيلي مــن الضــروري 

أن تعــود الواليــات المتحــدة إلــى الحــوار مــع الجانــب الفلســطيني والســعي لــدى اســرائيل وحثهــا علــى عــدم القيــام 

بــأي خطــوات تقــوض إمكانيــة إقامــة الدولتيــن. ســأعيد فتــح القنصليــة األميركيــة فــي القــدس الشــرقية ومكتــب 

تمثيــل منظمــة التحريــر الفلســطينية فــي واشــنطن واســتئناف المســاعدات األمنيــة واالقتصاديــة للفلســطينيين 

والتــي أوقفتهــا ادارة ترامــب«)4(. كمــا جــدد بايــدن تأكيــده أكثــر مــن مــرة إنــه إذا تــم انتخابــه فســوف »يســتفيد مــن 

هــذه العاقــات المتناميــة إلحــراز تقــدم نحــو حــل الدولتيــن« فــي الشــرق األوســط)5(.

ــا »إن خطــط رئيــس الــوزراء بنياميــن نتنياهــو 
ً

فــي خطــاب ألقــاه أمــام اللوبــي المؤيــد إلســرائيل AIPAC، قــال بايــدن أيض

لضــم الضفــة الغربيــة - المعلقــة اآلن - »تأخــذ إســرائيل أكثــر مــن قيمهــا الديمقراطيــة، وتقــوض الدعــم إلســرائيل فــي 

الواليــات المتحــدة، خاصــة بيــن الشــباب فــي كا الحزبيــن السياســيين »)6(. كمــا يعــارض برنامــج الحــزب الديمقراطــي 

»أي خطــوات أحاديــة الجانــب مــن أي مــن الجانبيــن بمــا فيهــا الضــم الــذي يقــوض حــل الدولتيــن« )7(.

33VZqeV/ly.bit//:https 1 مطر، علي: بايدن في البيت األبيض: كيف تكون السياسة اخلارجية األميركية؟، موقع العهد، 23 يوليو 2020، متاح
2 Israel’s annexation of West Bank would ‘choke off any hope of peace’, Joe Biden says, (middle east eye, 19 May 2020). 
https://bit.ly/30mTWIN

3   RON KAMPEAS: Joe Biden to Jewish donors: ‘I do not support annexation,’ will reverse Trump policies on Israel and 
the Palestinians, (Jewish Telegraph Agency (JTA), MAY 20, 2020). https://bit.ly/3h7wLbv

3lLC1mC/in.bbc//:https عربي، 14 أكتوبر 2020، متاح BBC ،4 االنتخابات األمريكية 2020: ما موقف جو بايدن من أزمات وقضايا الشرق األوسط؟

5 Simon Lewis, Michael Martina: The foreign policy issues that divide Trump and Biden, (Reuters, SEPTEMBER 18, 2020). https://reut.
rs/3k18NQ3 
6 JAMES TRAUB: Under Biden, the Middle East Would Be Just Another Region, foreign policy, SEPTEMBER 9, 2020. 
https://bit.ly/2H4vLHg

34XRKbe/ly.bit//:https 7  املنشاوي، محمد: سياسة بايدن جتاه الشرق األوسط، جريدة الشروق املصرية، 30 يونية 2020، متاح
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: مقاربة إدارة بايدن للتحرك في الملف الفلسطيني اإلسرائيلي
ً
ثانيا

رغــم أن الملــف الفلســطيني لــم يكــن أولويــة علــى أجنــدة إدارة بايــدن فــي العــام األول إال أن الهبــة الشــعبية الشــاملة 

 للتصعيــد علــى جبهــة غــزة فــي 
ً
التــي انطلقــت مــن القــدس ووصلــت شــاراتها باقــي األراضــي الفلســطينية وصــوال

شــهر مايــو الماضــي أعــاد فــرض القضيــة الفلســطينية كأولويــة علــى أجنــدة الرئيــس بايــدن وفريقــه المعــاون، خاصــة 

ــن  ــي م ــروج العبث ــد الخ ــط بع ــرق األوس ــة الش ــي منطق ــدة ف ــات المتح ــا الوالي ــي تواجهه ــات الت ــل التحدي ــي ظ ف

أفغانســتان، ومــا صاحــب ذلــك مــن هــزة فــي صــورة أمريــكا كقــوة عظمــى.

كونهــا تــدرك صعوبــة التحــرك الســريع فــي الملــف الفلســطيني اإلســرائيلي والعــودة إلــى طاولــة مفاوضــات علــى 

أســاس مبــدأ حــل الدولتيــن فــي ظــل الصعوبــات األمنيــة واالقتصاديــة واالجتماعيــة التــي تعانــي مــن األراضــي 

الفلســطينية تبنــت إدارة بايــدن خطــة مــن عــدة مراحــل وعلــى عــدة مســتويات للتحــرك فــي المســألة الفلســطينية 

ــي:  ــرائيلية، وه اإلس

 ترميم العاقات الفلسطينية األمريكية )المواقف والمساعدات(

ــي  ــة الت ــطينية األمريكي ــات الفلس ــم العاق ــى ترمي ــدن عل ــت إدارة باي ــض عمل ــت األبي ــا البي ــوم األول لدخوله ــذ الي من

ــار المســؤولين األمريكييــن المؤكديــن  ــًرا فــي عهــد ســلفه ترامــب؛ مــن خــال ســيل مــن التصريحــات لكب تضــررت كثي

ــدأ حــل الدولتيــن. ــد علــى أســس التســوية السياســية ومب ــات المتحــدة التأكي فيهــا عــودة الوالي

تتطلــع اإلدارة إلــى إعــادة العاقــات مــع القيــادة الفلســطينية فــي رام اللــه بعــد أن أغلقــت اإلدارة الســابقة القنصليــة 

ــة  ــاعدات المقدم ــع المس ــت جمي ــطينيين - وأوقف ــد للفلس ــة األم ــة الطويل ــة األمريكي ــدس - البعث ــي الق ــة ف األمريكي

للشــعب الفلســطيني تقريًبــا. تســعى إدارة بايــدن للعــودة إلــى حقبــة االنخــراط األمريكــي الفلســطيني الــذي بــدأ مــع 

ــه إلــى المنطقــة،  ــا المســاعدة وخــال رحلت إنشــاء الســلطة الفلســطينية فــي عــام 1994، اســتأنفت إدارة بايــدن جزئًي

طلــب بلينكــن مــن إســرائيل الســماح للواليــات المتحــدة بإعــادة فتــح القنصليــة. كمــا أن اإلدارة كانــت صريحــة بشــأن 

إعــادة إعمــار غــزة بشــرط أال تســتفيد حمــاس )8(.

جــزء مــن عــودة أوســع لممارســات السياســة الخارجيــة للواليــات المتحــدة الســابقة فــي عهــد بايــدن، وإنهــاء العــداء 

المفتــوح بيــن واشــنطن والفلســطينيين الــذي أثارتــه إدارة ترامــب، إزالــة الضــرر الرهيــب الــذي ألحقتــه إدارة ترامــب يبــدأ 

بإعــادة تأســيس عاقــة عمــل مــع القيــادة والشــعب الفلســطيني«)9(.

ــة القائمــة علــى  ــة تطبيــق رســالتها الخاصــة بالعــودة إلــى السياســة الخارجي التحــدي اآلخــر إلدارة بايــدن هــو كيفي

القيــم علــى الحقائــق علــى األرض فــي إســرائيل وغــزة والضفــة الغربيــة. فــي تصريحــات أخيــرة كــرر الســيد بلينكيــن أن 

الفلســطينيين واإلســرائيليين »يســتحقون تدابيــر متســاوية مــن الحريــة والكرامــة واألمــن واالزدهــار«)10(.

8  Hesham Youssef: 10 Things to Know: Biden’s Approach to the Israeli-Palestinian Conflict, The United States Institute of Peace, June 10, 2021. https://bit.
ly/3DBDy8B

9 Michael Crowley: Biden Will Restore U.S. Relations With Palestinians, Reversing Trump Cutoff, The New York Times, Jan. 
26, 2021. https://nyti.ms/38Eg97S

10 Barbara Plett Usher: Israeli-Palestinian conflict gives Biden foreign policy headache, B B C, 15 May 2021. https://bbc.in/38OFxIx



لقاء »بايدن« -»بينيت« بني األولوية اإلسرائيلية واحلسابات األمريكية
 للمفاوضات مقاربة إدارة بايدن لترميم مسار التسوية الفلسطيني اإلسرائيلي

ً
 التدرج والمرحلية وصوال

وزارة الخارجيــة األمريكيــة فــي اإلخطــار الــذي صــدر بتاريــخ 2 أبريــل 2021 أكــدت، »إن دعــم حــل دائــم للصــراع اإلســرائيلي 

- الفلســطيني هــو هــدف أساســي لألمــن القومــي للواليــات المتحــدة«. وأضــاف اإلخطــار: »كجــزء أساســي مــن 

هــذا الجهــد، تهــدف مســاعدة الحكومــة األمريكيــة إلــى بنــاء مؤسســات أمنيــة وعدالــة جنائيــة مهنيــة وخاضعــة 

للمســاءلة تحافــظ علــى األمــن واالســتقرار فــي الضفــة الغربيــة، وتحافــظ علــى ســيادة القانــون، وتســاهم بشــكل 
مباشــر فــي أمــن المنطقــة، وتحمــي الســكان«.)11(

ــرأي العــام األمريكــي والديمقراطــي  المواقــف التــي عبــرت عنهــا إدارة بايــدن جــاءت متوفقــة مــع تحــوالت فــي ال

ــا  ــدة، وأخره ــات المتح ــي الوالي ــراي ف ــتطاعات ال ــال اس ــن خ ــوة م ــك بق ــر ذل ــطينية. ظه ــوق الفلس ــم للحق الداع

ــط  ــد مــن الضغ ــة المزي ــدون ممارس ــن يؤي ــن الديمقراطيي ــال، أن 53٪ م ــى ســبيل المث ــوب، فعل أظهــر اســتطاع جال

علــى اإلســرائيليين لدفــع الســام، »ارتفاًعــا مــن 43٪ فــي 2018 وال يزيــد عــن 38٪ فــي العقــد الــذي ســبق ذلــك، ممــا 

ــات المتحــدة ». وقــد أظهــرت اســتطاعات  ــا فــي الديمقراطييــن« منظــور حــول سياســة الوالي ــًرا جوهرًي ــل تغيي يمث

الــرأي التــي أجرتهــا جامعــة ميريانــد علــى مــدى ســنوات ذلــك أكثــر مــن غيرهــا، يؤيــد الديمقراطيــون تطبيــق 

عقوبــات أو حتــى إجــراءات أكثــر جديــة علــى إســرائيل بســبب سياســتها االســتيطانية فــي الضفــة الغربيــة. يقــول ثلثــا 

الديمقراطييــن )و60٪ بشــكل عــام()12(.

 التأكيــد علــى العمــل وفــق مبــدأ حــل الدولتيــن وعــودة المســاعدات األمريكيــة للشــعب الفلســطيني يمثــل طريــق 

ــم  ــز، القائ ــارد ميل ــب. ريتش ــد ترام ــي عه ــًرا ف ــررت كثي ــي تض ــة الت ــطينية األمريكي ــات الفلس ــم العاق ــدن لترمي إدارة باي

بأعمــال المبعــوث األمريكــي لــدى األمــم المتحــدة، اليــوم الثاثــاء )26 ينايــر/ كانــون الثانــي 2021(، أكــد أمــام لمجلــس 

ــث  ــن حي ــود دولتي ــه لوج ــق علي ــل متف ــم ح ــتكون دع ــط »س ــرق األوس ــي الش ــدن ف ــة باي ــي »إن سياس ــن الدول األم

تعيــش إســرائيل فــي ســام وأمــان إلــى جانــب دولــة فلســطينية تنعــم بمقومــات البقــاء«.

وزيــر الخارجيــة األمريكــي أعلــن فــي بيــان رســمي: يســر الواليــات المتحــدة أن تعلــن أننــا، بالعمــل مــع الكونجــرس، 

نخطــط الســتئناف المســاعدات األمريكيــة االقتصاديــة والتنمويــة واإلنســانية للشــعب الفلســطيني. ويشــمل ذلــك 75 

مليــون دوالر مــن المســاعدات االقتصاديــة والتنمويــة فــي الضفــة الغربيــة وقطــاع غــزة، و10 ماييــن دوالر لبرامــج 

بنــاء الســام مــن خــال الوكالــة األمريكيــة للتنميــة الدوليــة )USAID(، و150 مليــون دوالر مــن المســاعدات اإلنســانية 

لوكالــة األمــم المتحــدة إلغاثــة وتشــغيل الاجئيــن )األونــروا(. كمــا نســتأنف برامــج المســاعدة األمنيــة الحيويــة؛ 

ــة  ــانية لمواجه ــاعدات اإلنس ــن المس ــون دوالر م ــى 15 ملي ــة إل ــطيني. باإلضاف ــي الفلس ــع المدن ــاعدة المجتم ومس

جائحــة COVID-19 وانعــدام األمــن الغذائــي التــي أعلنــت عنهــا الواليــات المتحــدة فــي مــارس)13(. نائبــة رئيــس الرئيــس 

ــدت بإعــادة العاقــات الدبلوماســية مــع الســلطة، ــة، إنهــا َوَع ــدن، كامــاال هاريــس، أكــدت لوســائل إعــام أميركي باي

/com.rt.ar//:https 11 إدارة بايدن تتحرك لزيادة مساعدات الفلسطينيني »ضمن نهج جديد« في الشرق األوسط، موقع قناة روسيا اليوم، 4 يوليو 2021، متاح
q4m1

12 Shibley Telhami: Biden’s bungled response on the Israeli-Palestinian conflict, Brookings, May 20, 2021. https://brook.gs/3zHtLLD

13 ANTONY J. BLINKEN: The United States Restores Assistance for the Palestinians, U. S Department of state, APRIL 7, 2021. https://bit.
ly/3BDdDLB



لقاء »بايدن« -»بينيت« بني األولوية اإلسرائيلية واحلسابات األمريكية تقديــــر موقــف
ــات سياسية دراس

القنصليــة  )أونــروا(، وإعــادة فتــح  الفلســطينيين  الاجئيــن  بالمســاعدات، وإعــادة تمويــل وكالــة غــوث  هــا   ومّدِ

القــدس)14(. فــي  األميركيــة 

منــذ دخولهــا البيــت األبيــض عملــت إدارة بايــدن علــى ترميــم العاقــات الفلســطينية األمريكيــة، وعــودة قنــوات 

االتصــال، مــن خــال التأكيــد علــى مبــدأ حــل الدولتيــن، وعــودة المســاعدات األمريكيــة مــرة أخــرى بعــد ســنوات مــن 

الجفــاء والقطيعــة األمريكيــة الفلســطينية بســبب مواقــف إدارة ترامــب الســابقة.

ترميم العاقات الفلسطينية اإلسرائيلية )المرحلية والتدرج( 

تــدرك إدارة بايــدن صعوبــة العــودة الســريعة لطاولــة المفاوضــات علــى أســاس مبــدأ حــل الدولتيــن فــي ظــل اســتمرار 

حالــة العــداء بيــن الطرفيــن الفلســطيني واإلســرائيلي الناجمــة عــن سياســات إدارة ترامــب ومحــاوالت رئيــس الــوزراء 

اإلســرائيلي الســابق نتنياهــو فــرض مشــروع الضــم والتوســع علــى حســاب األرض الفلســطينية.

فــي الوقــت الراهــن، ال تســعى إدارة بايــدن إلــى حــّل النــزاع اإلســرائيلي الفلســطيني - فالهــوة الموجــودة بيــن 

ــس. إال أن  ــام الرئي ــى اهتم ــس عل ــرى تتناف ــرة أخ ــات كثي ــة أولوي ــًدا، وثم ــرة ج ــية كبي ــا األساس ــأن القضاي ــراف بش األط

الواليــات المتحــدة وإســرائيل تؤمنــان كلتاهمــا بالحاجــة إلــى التقــدم التدريجــي)15(.

إدارة بايــدن كانــت تــدرك أن العقبــة األساســية تتمثــل فــي بقــاء نتنياهــو علــى ســدة الحكــم، بمــا يمثــل مــن توجهــات 

معاديــة لمســار التســوية مــن جانــب، ناهيــك عــن أزمــة الثقة التــي مازالت مســتمرة بيــن نتنياهــو والحــزب الديمقراطي 

ــاراك أوبامــا مــن جانــب آخــر. خــروج نتنياهــو مــن رئاســة الحكومــة وتشــكيل  األمريكــي منــذ زمــن الرئيــس األســبق ب

حكومــة مــن خصومــه بمســاعدة والواليــات المتحــدة وأطــراف أخــرى يســاعد فــي تعزيــز فــرص إدارة بايــدن للتحــرك 

فــي الملــف الفلســطيني اإلســرائيلي، والتخضيــر لبــدء العــودة لطاولــة المفاوضــات.

يقــود بينيــت حكومــة هجينــة تغطــي ظالهــا الطيــف السياســي اإلســرائيلي بشــكل متميــز. وهــي تضــم غالبيــة 

، األمــر الــذي جعــل بحــث بينيــت عــن أرضيــة مشــتركة وســط مجموعــة مــن األحــزاب اليمينيــة والوســطية 
ً
ضئيلــة جــدا

. وهــذا يعنــي تجنــب المســائل الســاخنة والتعامــل مــع المشــاكل التــي عليهــا إجمــاع محلًيــا 
ً
واليســارية الميــول مهمــا

علــى غــرار مواجهــة جائحــة »كورونــا« وشــؤون الصحــة والتعليــم. وهــو يختلــف بذلــك كثيــًرا عــن نتنياهــو الــذي غالًبــا 

مــا ســعى إلــى تســليط الضــوء علــى الفــوارق اإليديولوجيــة مــع المعارضــة كأســاس لشــعبيته)16(.

لضمــان اســتقرار حكومــة بينيــت وعــدم عــودة نتنياهــو؛ تعمــل إدارة بايــدن علــى تحاشــي الصــدام المباشــر والضغــط 

عليهــا فــي الوقــت الحالــي، والتــدرج معهــا وانتظــار التبديــل فــي رئاســة الحكومــة وقــدوم »يائيــر لبيــد« محــل بينــت 

فــي لكــي تتقــدم خطــوات فــي مســار التســوية.

https://bit.ly/2Y1G0Vl 14 () العناني، جواد: إدارة بايدن والقضية الفلسطينية، جريدة العربي اجلديد، 29 نوفمبر 2020، متاح
15  David Makovsky: Bennett Meets Biden: Resetting the Tone and Discussing Differences, The Washington Institute for Near East Policy, 
Aug 25, 2021. https://bit.ly/2Yi1ltW

16 David Makovsky: Biden Will Discover Bennett Is No Bibi, The Washington Institute for Near East Policy, Aug 25, 2021. https://www.wash-
ingtoninstitute.org/policy-analysis/biden-will-discover-bennett-no-bibi
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تعتــزم إدارة الرئيــس األميركــي، جــو بايــدن، اتبــاع إســتراتيجية حــذرة ومترويــة لبنــاء عاقتهــا مــع الحكومــة اإلســرائيلية 

الجديــدة، وذلــك عبــر فرصــة االســتقرار واالمتنــاع عــن طــرح قضايــا خافيــة مــن شــأنها أن تــؤدي إلــى صــدام ســريع 

بيــن الجانبيــن، بحســب مــا نقــل موقــع »والــا« اإلســرائيلي، عــن مســؤول أميركــي. وكان رئيــس الحكومــة اإلســرائيلية، 

نفتالــي بينيــت، قــد أشــار إلــى أنــه ينــوي المضــي بحــذر شــديد فــي تشــكيل العاقات مــع واشــنطن وتجنــب المواجهة 

المبكــرة مــع اإلدارة األميركيــة فيمــا يتعلــق بقضايــا خافيــة علــى غــرار االتفــاق النــووي مع إيــران أو الصراع اإلســرائيلي 

- الفلســطيني. فــي نهــج يتماشــى مــع مقاربــة إدارة بايــدن لتعزيــز العاقــات الثنائيــة)17(.

 فــي مرحلــة بنــاء الثقــة واشــنطن تحــث إســرائيل والفلســطينيين علــى »تجنــب الخطــوات أحاديــة الجانــب التــي تجعــل 

مــن تحقيــق حــل الدولتيــن أكثــر صعوبــة، مثــل ضــم األراضــي والنشــاط االســتيطاني وهــدم المبانــي والتحريــض علــى 

العنــف وتقديــم تعويضــات ألفــراد ُســجنوا الرتــكاب أعمــال إرهابيــة«. ريتشــارد ميلــز، القائــم بأعمــال المبعــوث األمريكــي 

لــدى األمــم المتحــدة، أكــد أمــام المنظمــة الدوليــة »نأمــل فــي إمكانيــة بــدء العمــل علــى بنــاء قــدرة الجانبيــن علــى 

 إن إدارة بايــدن تعتــزم إعــادة 
ً

إيجــاد منــاخ يمكننــا فيــه أن نســاعد علــى التوصــل إلــى حــل مــرة أخــرى«. ومضــى قائــا

الدعــم للفلســطينيين واتخــاذ خطــوات إلعــادة فتــح البعثــات الدبلوماســية التــي أغلقتهــا إدارة ترامــب)18(.

تســتخدم إدارة بايــدن صيغــة محــددة للحديــث عمــا يجــب أن يكــون الوضــع عليــه بيــن اإلســرائيليين والفلســطينيين. 

فعلــى حــد تعبيــر وزيــر الخارجيــة األمريكــي أنتونــي بلينكــن إنهمــا شــعبان يجــب أن يتمتعــا »بمقاييــس متســاوية مــن 

األمــن واالزدهــار والديمقراطيــة والكرامــة«. وهــذه الصيغــة طموحــة ألننــا اليــوم بعيدون عنهــا للغاية. ومــن المؤكد 

 بيــن شــعبين وحركتيــن وطنيتيــن تتنافســان 
ً
أنهــا تتناســب مــع هــدف إقامــة دولتيــن لشــعبين، ممــا يعكــس صراعــا

علــى نفــس األراضــي)19(.  وكان بليكــن قــد أكــد األحــد )23 أيــار/ مايــو 2021( علــى دعــم الواليــات المتحــدة لحــل الدولتين 

باعتبــاره الطريقــة الوحيــدة التــي ســتمنح اإلســرائيليين والفلســطينيين األمــل بالتمتــع بـ«إجــراءات متســاوية مــن األمــن 

والســام والكرامــة«، فــي تصريحــات أدلــى بهــا قبيــل زيــارة مرتقبــة إلــى الشــرق األوســط)20(. لكــن ليــس مــن الواضــح 

علــى اإلطــاق مــا ســتترتب عليــه »اإلجــراءات المتســاوية« فــي الواقــع، لــدي إدارة بايــدن، ناهيــك عــن الحافــز الــذي 

قــد يتعيــن علــى الحكومــة اإلســرائيلية الحاليــة أو حتــى المســتقبلية أن تشــرع فــي مثــل هــذا الخــروج الجــذري مــن 

الوضــع الراهــن)21(. 

هنــاك العديــد مــن الخطــوات التــي يمكــن لــإدارة أن تتخذهــا، باســتثناء اســتئناف المفاوضــات علــى وجــه الســرعة، 

لمعالجــة دوافــع الصــراع المســتمرة ومنــع االنتكاســات العنيفــة. بــدون تحــول فــي هــذا االتجــاه، مــن المرجــح أن تجــد 

الواليــات المتحــدة والمجتمــع الدولــي نفســيهما فــي وضــع مكافحــة حرائــق مســتمر، حيــث ينفقــان فــي كثيــر مــن 

3t5sU50/ly.bit//:https 17  تقــارب فــي الــرؤى حــول التعامــل املرحلي مــع القضية الفلســطينية بني بينيــت وبايدن؟ موقــع عــرب 48، 17 يوليــو 2021، متــاح

https://p.dw.com/p/3oSAA األملانــي، 25 ينايــر 2021، متــاح D W  18  إدارة بايــدن تعتــزم إعــادة الدعــم املالي للفلســطينيني ومراجعــة قرارات ترامــب، موقع
19 Dennis Ross: The Biden Administration’s Formula Suggests an Aspiration and a Direction, The Washington Institute for Near East Policy, 
Jun 21, 2021. https://bit.ly/3zEuWLR

3tq2t/p/com.dw.p//:https األملاني، 23 مايو 2021، متاح D W  20  بلينكن يؤكد دعم حل الدولتني ودعوات لـ«عملية سياسية حقيقية«، موقع

21  Khaled Elgindy: Up for Debate: The Biden administration›s approach to Israel/Palestine, Middle East Institute, June 21, 2021. 
https://bit.ly/3kGf7hu
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ــات سياسية دراس

األحيــان رأس المــال الدبلوماســي والمالــي والسياســي الــذي ال يحــرك الصــراع عــن مســاره المدمــر)22(.

»دنــس روس« المبعــوث األمريكــي األســبق لعلميــة الســام يؤكــد علــى ضــرورة »توجيــه الدبلوماســية اآلن نحــو قيــام 

تعــاون عملــي يومــي بيــن إســرائيل و«الســلطة الفلســطينية«. وفــي هــذه المرحلــة، لــن تحــرز المحادثــات المباشــرة 

حــول قضايــا الوضــع الدائــم أي تقــدم – فالجهــود جيــب ان تنصــب لجســر الفجــوات الحقيقيــة بيــن الطرفيــن،

، العمــل علــى تحقيــق االســتقرار 
ً
بــاع نهــج ثاثــي المســارات: أوال

ّ
 وإعــادة الهــدوء. وهــذا لــن يتحقــق إال مــن خــال ات

، دعــم »الســلطة 
ً
ــة إشــراف؛ ثانيــا ح ومــع آلي

ّ
فــي غــزة مــن خــال توفيــر صيغــة إلعــادة اإلعمــار بــدون إعــادة التســل

 ،
ً
 علــى بنــاء المصداقيــة عبــر تقديــم المســاعدة المشــروطة باإلصــاح؛ ثالثــا

ً
الفلســطينية« مــن خــال مســاعدتها أيضــا

التوســط فــي التواصــل العربــي مــع إســرائيل مــن أجــل تغييــر الوقائــع بيــن إســرائيل والفلســطينيين عندمــا ال يؤمــن أحــد 

أنــه يمكــن تحقيــق الكثيــر)23(.

ــدن تجــاه الصــراع هــو نهــج تدريجــي حــذر، وقســم بلينكــن خطــوات  ــدو أن نهــج إدارة باي ــي، يب فــي الوقــت الحال

اإلدارة التاليــة بشــأن الصــراع إلــى ثــاث مراحــل متتاليــة واضحــة مــن شــأنها أن تكــون مقدمــة أليــة جهــود إلعــادة 

ــات)24(: ــة المفاوض ــى طاول ــراف إل األط

التركيز على االحتياجات اإلنسانية والعاجلة إلعادة اإلعمار في غزة.	 

معالجة اإلجراءات اإلسرائيلية والفلسطينية التي من شأنها تخفيف التوتر وتقليل أو منع تجدد العنف.	 

قم بالبناء على الخطوات السابقة، بمرور الوقت، لتحسين حياة الناس وإضافة شعور بالكرامة واألمل.	 

مــن الواضــح إن إدارة بايــدن بــدأت بالفعــل فــي مرحلــة بنــاء الثقــة بيــن الطرفيــن الفلســطيني واإلســرائيلي، ظهر ذلك 

مــن خــال عديــد الخطــوات التــي ظهــرت خــال الفتــرة الماضيــة والتــي كان أهمهــا لقــاء الرئيــس عبــاس مــع بنــي 

جانتــس وزيــر الدفــاع اإلســرائيلي لمناقشــة المطالــب الفلســطينية الملحــة فــي مرحلــة بنــاء الثقــة، إضافــة للضغــوط 

األمريكيــة علــى الحكومــة اإلســرائيلية لتقديــم تســهيات اقتصاديــة للســلطة الفلســطينية.

العمل مع الشركاء الدوليين واإلقليميين 

أشــارت إدارة بايــدن إلــى أنهــا ســتتعاون مــع أصحــاب المصلحــة اآلخريــن فــي مجموعــة مــن القضايــا العالميــة، بمــا 

فــي ذلــك الصــراع اإلســرائيلي الفلســطيني. علــى الرغــم مــن األســئلة المتعلقــة بفعاليــة اللجنــة الرباعيــة للشــرق 

األوســط )الواليــات المتحــدة وروســيا واالتحــاد األوروبــي واألمــم المتحــدة(. ينصــب التركيــز الفــوري علــى العمــل مــع 

ــار الهــش الحالــي)25(. مصــر والشــركاء اآلخريــن لتحقيــق االســتقرار فــي وقــف إطــاق الن

22  Hesham Youssef: 10 Things to Know: Biden’s Approach to the Israeli-Palestinian Conflict, The United States Institute of Peace, 
June 10, 2021. https://bit.ly/3DBDy8B

23  Dennis Ross: Biden Must Manage the Israeli-Palestinian Conflict, The Washington Institute for Near East Policy, Jun 1, 2021. https://bit.
ly/3zDrVLL

24  Hesham Youssef: 10 Things to Know: Biden’s Approach to the Israeli-Palestinian Conflict, The United States Institute of Peace, June 10, 
2021. https://bit.ly/3DBDy8B

25 Hesham Youssef: 10 Things to Know: Biden’s Approach to the Israeli-Palestinian Conflict, The United States Institute of 
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فــي هــذا اإلطــار جــاءت القمــة الثاثيــة التــي عقــدت فــي القاهــرة بيــن الرئيــس المصــري عبــد الفتــاح السيســي 

والرئيــس الفلســطيني محمــود عبــاس والعاهــل األردنــي الملــك عبــد اللــه الثانــي، القمــة جــاءت بهــدف توفيــر بيئــة 

إقليميــة وعربيــة داعمــة لمســار التســوية، مــن خــال تريــب البيــت الداخلــي الفلســطيني وخلــق منــاخ عربــي وإقليمــي 

مســاند للعــودة للمســار السياســي.

القمــة الثاثيــة التــي عقــدت فــي القاهــرة فــي الثانــي مــن أغســطس 2021 بين الزعمــاء الثــاث الفلســطيني والمصري 

واالردنــي جــاءت فــي ســياق تهيئــة أجــواء فلســطينية وعربيــة للتحضيــر النطاقــة مســار التســوية مــن جديــد. تناولــت 

القمــة االتصــاالت والتحــركات األخيــرة التــي قامــت بهــا البلــدان الثاثــة علــى المســتويين اإلقليمــي والدولــي، ال ســيما 

تلــك المســتهدفة إيجــاد أفــق سياســي حقيقــي إلعــادة بــذل جهــود فاعلــة لحــل الصــراع علــى أســاس حــل الدولتيــن 

ــكل  ــم يش ــامل والدائ ــادل والش ــام الع ــذا الس ــادة أن ه ــد الق ــادل. وأك ــامل والع ــام الش ــق الس ــًدا لتحقي  وحي
ً

ــبيا س

خيــاًرا اســتراتيجًيا وضــرورة لألمــن والســلم االقليمييــن والدولييــن يجــب أن تتكاتــف جميــع الجهــود لتحقيقــه)26(.

القمــة العربيــة أرســلت رســالة مهمــة لــكل األطــراف إن الطــرف الفلســطيني ومــن خلفــه مصــر واألردن جاهزيــن 

لبــدء مرحلــة المفاوضــات علــى أســاس قــرارات الشــرعية الدوليــة ومبــدأ حــل الدولتيــن. البيــان الختامــي للقمــة أكــدت 

علــى أهميــة تكاتــف جميــع الجهــود مــن األشــقاء والشــركاء للعمــل علــى إحيــاء عمليــة الســام فــي الشــرق األوســط، 

 فــي االعتبــار التبعــات الجســيمة مــن عــدم حــل 
ً
واســتئناف المفاوضــات وفــق مرجعيــات الشــرعية الدوليــة، أخــذا

 لوكالــة األنبــاء األلمانيــة)27(.
ً
القضيــة الفلســطينية علــى أمــن واســتقرار المنطقــة بالكامــل، وفقــا

انطاقة مسار تفاوضي جديد

أخــر وســاطة تفاوضيــة قامــت بهــا الواليــات المتحــدة بيــن الطرفيــن الفلســطيني واإلســرائيلي كانــت فــي العــام 2015 

ــا إســرائيلي شــديد القــوة مــن 
ً

مــن خــال خطــة وزيــر الخارجيــة األمريكــي األســبق جــون كيــري والتــي واجهــت رافض

قبــل نتنياهــو وأركان حكومتــه، نظــًرا لكونهــا كانــت ترتكــز علــى مبــدأ إقامــة دولــة فلســطينية مســتقلة علــى حــدود 

عــام 1967 مــع وجــود ترتيبــا أمنيــة واقتصاديــة.

ــي  ــام ف ــر س ــد مؤتم ــدن لعق ــئ إدارة باي ــد تلج ــد ق ــن جدي ــات م ــة المفاوض ــى طاول ــوس عل ــراف للجل ــودة األط لع

الواليــات المتحــدة االمريكيــة علــى غــرار مؤتمــر أنابلــس الــذي عقدتــه إدارة جــورج بــوش االبــن عــام 2009، والــذي كان 

يهــدف إلــى تحســين صــورة الواليــات المتحــد فــي العــام العربــي عقــب حربــي أفغانســتان والعــراق، فمــن المتوقــع 

أن يكــون تحــرك إدارة بايــدن للعــودة لطاولــة المفاوضــات الفلســطينية اإلســرائيلية مــرة أخــرى تحــرك جماعي يشــارك 

فيــه العديــد مــن األطــراف الدوليــة واإلقليميــة إلعطــاء زخــم للتحــرك األمريكــي مــن جانــب، وتصويــر األمــر علــى أنــه 

إنجــاز يصعــب فــي صالــح هــذه اإلدارة فــي ظــل التحديــات التــي تواجههــا بعــد الخــروج البعثــي مــن أفغانســتان.

Peace, June 10, 2021. https://bit.ly/3DBDy8B 
ــرة، 2  ــال، القاه ــال واألعم ــدة امل ــطينية، جري ــة الفلس ــم القضي ــات لدع ــاوراتها بـــ 9 آلي ــم تش ــطينية« تختت ــة الفلس ــة األردني ــة »املصري 26  القم

3DM09iy/ly.bit//:https 2021، متــاح أغســطس 

//:https 27 القمــة املصريــة – األردنيــة - الفلســطينية تؤكــد أهميــة إحيــاء عمليــة الســالم، جريــدة الشــرق األوســط، الريــاض 2 أغســطس 2021، متــاح
2YrmbXU/ly.bit



لقاء »بايدن« -»بينيت« بني األولوية اإلسرائيلية واحلسابات األمريكية تقديــــر موقــف
ــات سياسية دراس

عقــد مثــل هــذا المؤتمــر قــد يكــون أمــر مرجــح بحضــور زعمــاء دولييــن وإقليمييــن علــى مســتوى الرؤســاء والزعمــاء 

بهــدف خلــق منــاخ دولــي وإقليمــي دافــع ومشــجع لمســار التســوية وبــدء المفاوضــات الفلســطينية اإلســرائيلية، 

ــي  ــت الداخل ــب البي ــال ترتي ــن خ ــة، م ــذه المرحل ــد له ــتعداد الجي ــطيني االس ــب الفلس ــى الجان ــرم عل ــذي يحت ــر ال األم

الفلســطيني، وتشــكيل الفريــق التفاوضــي القــادر علــى مــأل فــراغ غيــاب الدكتــور صائــب عريقــات.

خاتمة

فــي ســياق محاوالتهــا العــودة إلــى طاولــة مفاوضــات بيــن الجانبيــن الفلســطيني واإلســرائيلي علــى أســاس مبــدأ 

ــة مختلفــة للتعامــل مــع المســألة الفلســطينية  ــه إدارة ترامــب تبنــت إدارة بايــدن مقارب حــل الدولتيــن الــذي عبثــت ب

 للجلــوس علــى طاولــة 
ً
وملــف المفاوضــات، مقاربــة تقــوم علــى أســاس التــدرج والمرحليــة فــي الخطــوات وصــوال

ــات. المفاوض

المرحلة األولى وهي مرحلة بناء الثقة بين الواليات المتحدة األمريكية والجانب الفلسطيني من خال عدة 

تصريحات تؤكد على ضرورة العودة إلى مبدأ حل الدولتين وإعادة الدعم المالي لألونروا والمجتمع المدني 

والسلطة الفلسطينية نفسها في مرحلة الحقة.

المرحلــة الثانيــة وهــي مرحلــة بنــاء الثقــة بيــن الجانــب الفلســطيني واإلســرائيلي، وهــي مرحلــة مهمــة إلعــادة بنــاء 

ــا  ــلطة ودعمه ــة دور الس ــاس مركزي ــى أس ــوم عل ــو، وتق ــد نتنياه ــاء عه ــد انته ــن بع ــن الجانبي ــودة بي ــة المفق الثق

وتأهيــل مؤسســاتها اإلداريــة والماليــة واألمنيــة مــرة أخــرى، وخلــق منــاخ داخلي فلســطيني وعربــي وإقليمي داعم 

للعــودة لطاولــة المفاوضــات، وهنــا يبــرز أهميــة الــدور المصــري واألردنــي الداعــم والمســاند الســلطة الفلســطينية 

وترتيــب البيــت الداخلــي الفلســطيني وتوحيــد الصــف الوطنــي ومنــع التصعيــد علــى جبهــة غــزة لتوفيــر الهــدوء.

المرحلــة الثالثــة يمكــن أن تبــدأ فــي آواخــر العــام الثانــي مــن واليــة إدارة بايــدن وفيهــا يمكــن التحضيــر لمؤتمــر ســام 

علــى غــرار مؤتمــر أنابلــس 2009 أو كام ديفيــد 2000، لكــن بــدء المرحلــة الثالثــة يتطلــب وحــدة الموقــف الفلســطيني 

ــا اســتقرار داخــل حكومــة خصــوم نتنياهــو وتولــي 
ً

وبيئــة إقليميــة هادئــة وداعمــة للمســار السياســي، ويطلــب أيض

مائيــر لبيــد رئاســة الحكومــة اإلســرائيلية.


