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مؤسسة من مؤسسات منظمة التحرير الفلسطينية، تأسس عام 1965 في لبنان. يهدف املركز 

منذ تأسيسه التركيز على تغطية الصراع العربي- اإلسرائيلي من خالل إصدار الكتب وعقد الندوات 

واملؤمترات وأرشفة الوثائق واخملطوطات التي تهدف إلى حتقيق هذا الغرض.يعتمد املركز في بحوثه 

ونشاطه الفكري أسلوب العرض املوضوعي املوثّق للقضايا التي تتناولها دراساته وكتبه ونشراته 

الدورية، ويعتمد مناهج البحث العلمي املتبعة في العلوم السياسية واالقتصادية واالجتماعية.
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يتنــاول الكاتبــان إلــداد شــابيط ورومت أورغ فــي هــذا التحليــل، تأثيــر األزمــات الداخليــة فــي الواليــات املتحــدة، علــى 
ــزام اإلدارات األميركيــة بضمــان أمــن إســرائيل. ويدعــو  املوقــف األميركــي مــن إســرائيل، خاصــة فيمــا يتعلــق بالت
الكاتبــان إســرائيل إلــى تكييــف نفســها كــي تبقــى فــي عــني واشــنطن مصــدر قــوة لهــا، ميكــن إســرائيل مــن 

ــات املتحــدة. ــات الوالي البقــاء علــى رأس أولوي

إدارة بايدن في مواجهة وضع داخلي مليء بالتحديات

إلداد شابيط - رومت أورغ

ــا الداخليــة املعقــدة، ثــالث ســنوات باقيــة  ســيواصل الرئيــس األميركــي جــو بايــدن وإدارتــه تركيــز انتباههــم للقضاي
حتــى تنتهــي فتــرة واليتــه األولــى، فــإن متكــن بايــدن خاللهــا مــن حتقيــق تعهداتــه فــإن ذلــك ســيؤثر بشــكل كبيــر علــى 
رئاســته وعلــى إرثــه. مــن الــوارد أن يواجــه بايــدن واحلــزب الدميقراطــي خســارة األغلبيــة الضئيلــة لهــم فــي مجلســي 
ــر 2022.  ــرين الثاني/نوفمب ــهر تش ــي ش ــررة ف ــي املق ــد النصف ــات التجدي ــالل انتخاب ــيوخ( خ ــواب والش ــرس )الن الكونغ
وبالنســبة إلســرائيل مــن املهــم التفكيــر بعمــق فــي التبعــات طويلــة املــدى حلالــة التقاطــب السياســي والتغيــرات 
الدميغرافيــة واجملتمعيــة فــي الواليــات املتحــدة، علــى مســتقبل تعهــدات الرؤســاء واملشــرعني األميركيــني بااللتــزام بأمــن 
إســرائيل. ومــن األفضــل مــن اآلن فصاعــدا ان تالئــم إســرائيل نفســها مــع ســلم األولويــات املتغيــر فــي الواليــات املتحدة 
وتعمــل علــى توســيع عالقاتهــا مــع واشــنطن، لتشــمل هــذه العالقــات »احليــاة ذاتهــا« فــي مجــاالت الصحــة، واملنــاخ، 
واالقتصــاد والتكنولوجيــا، وهــذه هــي اجملــاالت التــي تتفــوق فيهــا إســرائيل نســبيا، وذلــك كــي تعــزز إســرائيل مكانتهــا 

باعتبارهــا مصــدر قــوة بالنســبة لــإدارة األميركيــة.

عــام 2022 كمــا يبــدو ســيكون عامــا مليئــا بالتحديــات بالنســبة لــإدارة األميركيــة، وعلــى الرغــم مــن العديــد مــن 
ــات لتفجرهــا،  ــران- حتــى مــع وجــود إمكان ــوان وإي امللفــات السياســية اخلارجيــة التــي تواجههــا، منهــا -أوكرانيــا وتاي
ــد  ــات التجدي ــل انتخاب ــة قب ــه احمللي ــذ أجندت ــة لتنفي ــود املبذول ــى اجله ــز عل ــه التركي ــدن وإدارت ــس باي ــيواصل الرئي س
النصفــي فــي تشــرين الثاني/نوفمبــر 2022. لقــد حاولــت اإلدارة األميركيــة خــالل الســنة املاضيــة املضــي فــي خطــة 
إعــادة تأهيــل البنيــة التحتيــة واالقتصــاد فــي الواليــات املتحــدة بشــكل متــواز مــع ضــرورة التعامــل مــع موجــات كورونــا 

ومــع اجلمهــور »املرهــق« غيــر املتعــاون بشــكل عــام واملنقســم حــول اإلجــراءات املطلوبــة ملواجهــة اجلائحــة.

وفــي خطــوة حصلــت علــى دعــم احلزبــني، مت ســن قانــون االســتثمار فــي البنيــة التحتيــة والوظائــف )1 تريليــون دوالر( 
ــات ألن  ــه صعوب ــدن تواج ــن إدارة باي ــاء(. لك ــاه والكهرب ــاالت واملي ــل واالتص ــة )النق ــة األميركي ــة التحتي ــث البني لتحدي
اجلمهوريــني والســناتور الدميقراطــي جــو مانشــني، وهــو آخــر رمــوز احملافظــني فــي احلــزب الدميقراطــي، يعارضــون ســن 
التشــريع الرئيســي الــذي تصفــه إدارة بايــدن بأنــه فرصــة ملــرة واحــدة لهــذا اجليــل. وهــي خطــة  )إعــادة البنــاء بشــكل 
ــي  ــة ف ــتثمارات ضخم ــون دوالر، اس ــه 1.75 تريلي ــغ قيمت ــذي تبل ــريع، ال ــن التش ــل( “Build Back Better”. ويتضم أفض
مجــاالت االقتصــاد والرفاهيــة واملنــاخ. ولــم يتضــح إن كانــت املعارضــة ســتحبط التشــريع متاًمــا أو أن اإلدارة ســتتمكن 
مــن املنــاورة والترويــج فــي النهايــة خلطــوط عامــة مختلفــة لهــذه اخلطــة. فــي كلتــا احلالتــني، تشــير العمليــة إلــى 
عمــق الصــدع فــي احلــزب الدميقراطــي بــني املعتدلــني والتقدميــني، خاصــة الصعوبــة التــي يواجههــا الرئيــس فــي إدارة 

حزبــه والســيطرة عليــه.

ــاهم  ــام 1982( ال تس ــذ ع ــدل من ــى مع ــو أعل ــي، وه ــام املاض ــي الع ــد )6.8٪ ف ــم املتصاع ــع التضخ ــورات م ــذه التط ه
بالتأكيــد فــي دعــم شــعبية الرئيــس لــدى اجلمهــور األميركــي. وإن كان نفــور اجلمهوريــني مــن إدارتــه أمــرا عاديــا، فــإن 
الدعــم الــذي حصــل عليــه مــن الناخبــني الدميقراطيــني آخــذ فــي التــآكل أيًضــا. خــالل شــهر ديســمبر/كانون األول، بلغت 
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نســبة الدعــم لــه، وفًقــا الســتطالع أجرتــه مؤسســة غالــوب، حوالــي 43 فــي املئــة، وباســتثناء الرئيــس الســابق 
دونالــد ترامــب، كانــت نســبة الدعــم للرؤســاء اآلخريــن بعــد عــام مــن توليهــم املنصــب أعلــى مــن هــذه النســبة. 
ومــن املرجــح أن تــؤدي العراقيــل إلــى إحبــاط شــديد للرئيــس وموظفيــه بســبب صعوبــة تســويق النجاحــات وعــدم 
القــدرة علــى احلصــول علــى املزيــد مــن الدعــم فــي صناديــق االقتــراع بشــكل خــاص، رغــم أن اإلدارة متكنــت فــي 
األشــهر األخيــرة مــن حتقيــق العديــد مــن اإلجنــازات التــي قدمتهــا فــي تعهداتهــا، خاصــة حتســني حتســني مؤشــرات 
ــة هــو  ــون تضمــن برنامجــا للمســاعدة االقتصادي ــة، وإصــدار قان ــة التحتي ــون البني ــى قان ــة إل ــف، باإلضاف التوظي

األكثــر شــموالً فــي تاريــخ الواليــات املتحــدة ملواجهــة أزمــة كورونــا، بقيمــة 1.9 تريليــون دوالر.

علــى الرغــم مــن أن أمــام الرئيــس بايــدن ثــالث ســنوات أخــرى حتــى نهايــة واليتــه األولــى، فــإن قدرتــه علــى حتقيــق 
تعهداتــه فــي العــام املقبــل ســيكون لهــا تأثيــر كبيــر علــى رئاســته واإلرث الــذي ســيتركه. فــي غضــون ذلــك، مــن 
ــات  ــون اخلطــر املتمثــل فــي إمكانيــة خســارة احلــزب الدميقراطــي فــي انتخاب ــدن والدميقراطي املتوقــع أن يواجــه باي
التجديــد النصفــي األغلبيــة الضئيلــة التــي ميتلكهــا حالًيــا فــي كال اجمللســني. )ويتــم فــي هــذه االنتخابــات إعــادة 
انتخــاب ثلــث مجلــس الشــيوخ وجميــع أعضــاء مجلــس النــواب(. وســيؤدي ذلــك تقريبــا إلــى اســتحالة أن تتمكــن 
ــر املزيــد مــن القوانــني لتحقيــق تعهداتهــا. وتشــير اســتطالعات الــرأي األخيــرة إلــى أن فــرص  إدارة بايــدن مــن متري

حصــول اجلمهوريــني علــى أغلبيــة فــي مجلســي الشــيوخ والنــواب مرتفعــة للغايــة.

الصعوبــات التــي تواجههــا اإلدارة األميركيــة فــي تنفيــذ أجندتهــا مــن املؤكــد أنهــا مزعجــة جــدا للرئيــس بايــدن، 
فتخفيــف التوتــرات االجتماعيــة فــي الواليــات املتحــدة هــو أهــم حتــد يواجهــه وإدارتــه، ويبــدو هــذا مهمــة شــبه 
ــام. فــي خطابــه االفتتاحــي، شــدد بايــدن علــى أنــه يجــب القيــام بالكثيــر مــن العمــل  مســتحيلة فــي هــذه األي
لتعافــي األمــة ووعــد مبحاربــة »التطــرف واإلرهــاب الداخلــي«، وأنــه ســيكون رئيًســا جلميــع املواطنــني األميركيــني - 
حتــى أولئــك الذيــن لــم يصوتــوا لــه. ووعــد بايــدن، الــذي ركــز فــي حملتــه االنتخابيــة علــى الرســالة بأنهــا »معركــة 

مــن أجــل روح أميــركا« فــي خطابــه علــى اســتثمار كل شــيء مــن أجــل توحيــد البــالد.

ــة املهمــة الصعبــة  ــأي شــكل مــن األشــكال فــي دفــع عجل ــت اإلدارة قــد جنحــت ب ــرة إن كان هنــاك شــكوك كبي
واملعقــدة، كمــا وعــد الرئيــس. فقــد أظهــرت األشــهر األخيــرة أن االســتقطاب احلزبــي ال يــزال ســائًدا وال ميكــن جتــاوزه 
تقريًبــا. وبعــد فتــرة قصيــرة جــًدا مــن الهــدوء، إثــر تبــدل الرئيســني، يتنامــى زخــم ترامــب فــي احلــزب اجلمهــوري، إذ 
يواصــل الرئيــس الســابق الســيطرة علــى احلــزب، وإن كان مــن دون منصــب رســمي فــي قيادتــه، كمــا ينفــذ حملــة 
تطهيــر  فــي صفــوف احلــزب تســتهدف أي تلميــح للنقــد أو املعارضــة أو حتــى عــدم الــوالء. والدافــع الرئيســي فــي 
خطابــات ترامــب ومقابالتــه العامــة هــو رفضــه صحــة االنتخابــات التــي ُهــزم فيهــا، مــا يعــزز االســتقطاب وانعــدام 
ــل أداء  ــى الكونغــرس، قب ــى مبن ــو ســبب الهجــوم الدامــي عل ــى ل ــات املتحــدة. وحت الثقــة فــي مؤسســات الوالي
بايــدن اليمــني رئيســا بأســبوعني صدمــة فــي الواليــات املتحــدة، لكــن لــم يتــم تســجيل أي تغييــر كبيــر فــي ســلوك 
الطرفــني. جنــح الرئيــس بايــدن، املعــروف ســابًقا بأنــه الشــخص الــذي ســد الفجــوة بــني األحــزاب، فــي متريــر قانــون 
البنيــة التحتيــة لكنــه يواجــه صعوبــة كبيــرة فــي التقــدم إلــى مــا بعــد تلــك األجنــدة، والتــي ولــو أنهــا ســتحقق 

مصالــح للجمهوريــني، لكنهــا ســتواجه معارضتهــم.

عــالوة علــى ذلــك، يكــرر بايــدن نفســه القــول إنــه يخــوض حربـًـا »ضــد أكبــر تهديــد للدميقراطيــة األميركيــة منــذ 
احلــرب األهليــة«. وشــدد بايــدن، فــي خطــاب ألقــاه فــي )يوليو/متــوز 2021( علــى أنــه »أدى قســم الــوالء أمــام اجلمهــور 
وأمــام اهلل علــى أن يحافــظ علــى الدســتور ويحفظــه ويحميــه... ويحمــي أميــركا مــن تهديــدات األعــداء اخلارجيــني 
والداخليــني«. وجــاءت هــذه الوعــود فــي أعقــاب تغييــرات فــي قوانــني االنتخابــات فــي 19 واليــة مــن الواليــات التــي 
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تفــوق فيهــا احلــزب اجلمهــوري، والتــي يقــول اجلمهوريــون إنهــا تهــدف إلــى حمايــة نزاهــة االنتخابــات. مــن جانبهــم، 
يتهــم الدميقراطيــون اجلمهوريــني بــأن الغــرض مــن تعديالتهــم هو حرمــان األقليــات والفقــراء، الذيــن مييلــون للتصويت 

للدميقراطيــني، مــن ممارســة حقهــم فــي التصويــت.

االســتقطاب السياســي فــي الواليــات املتحــدة طغــى علــى اخلالفــات األخــرى فــي الســنوات األخيــرة، وتشــير نتائــج 
ــرأي إلــى أن معظــم األميركيــني يعتقــدون أن الدميقراطيــة األميركيــة تتعــرض لهجــوم وأن العنــف  اســتطالعات ال
ــمة  ــة منقس ــى أم ــل عل ــي دلي ــية ه ــات السياس ــى أن اخلالف ــد عل ــب التأكي ــزداد. يج ــح أن ي ــن املرج ــي م السياس
متنازعــة ذات فجــوات االجتماعيــة متزايــدة )ال ســيما بــني املــدن الكوزموبوليتيــة »املتقاربــة اجتماعيــا«، التــي متيــل 
ــي  ــة الت ــرات العرقي ــني التوت ــك ب ــة( وكذل ــة اجلمهوري ــني اجملــال الريفــي ذي الغالبي ــت للدميقراطيــني، وب ــى التصوي إل
غالًبــا مــا تســاهم فــي تأجيــج العنــف فــي جميــع أنحــاء البــالد. تشــير بيانــات التصويــت فــي االنتخابــات إلــى أن 
التصويــت ملرشــح أو آخــر ال يعكــس فقــط اخلــالف السياســي، بــل هــو انعــكاس لالختالفــات اجلغرافيــة والطبقيــة 
والدينيــة والعرقيــة واأليديولوجيــة التــي تهــدد قــدرة الدولــة علــى احلفــاظ علــى نظــام سياســي واجتماعــي فاعــل.

فــي الســنوات األخيــرة ، أدى االنشــغال املتزايــد باملشــاكل الوجوديــة إلــى تركيــز املواطــن األميركــي بشــكل كبيــر على 
مــا يحــدث مــن حولــه وعلــى التهديــدات املباشــرة حمليــط حياتــه الشــخصية، وبدرجــة أقــل علــى املشــكالت فــي 
خــارج هــذا احمليــط. وفًقــا لذلــك، أدرك الرئيــس بايــدن، وكذلــك أســالفه ترامــب وأوبامــا ، كٌل علــى طريقتــه اخلاصــة 
أنــه مــن الضــروري أن يســتثمر املــرء معظــم املــوارد لتعزيــز إعــادة التأهيــل الداخلــي قبــل أن يتحــول إلــى معاجلــة 
قضايــا أخــرى، علــى الســاحة العامليــة. ومــع ذلــك، فــإن اآلمــال فــي أن يــؤدي انتخــاب بايــدن وذهــاب ترامــب إلــى واقــع 
متغيــر، باتــت تتضــاءل، والتوقعــات أن تكتســب الواليــات املتحــدة قيــادة ملهمــة فــي املســتقبل القريــب وتنجــح فــي 

تغييــر االجتــاه املثيــر للقلــق، هــذه التوقعــات تتراجــع أمــام حالــة التشــاؤم.

ــات املتحــدة تأثيــر مباشــر علــى إســرائيل، يجــب أن يوضــع فــي  ــو لــم يكــن لألحــداث الداخليــة فــي الوالي حتــى ل
االعتبــار بشــكل غيــر مباشــر ومــع مــرور الوقــت أن الواقــع الــذي ســيتطور فــي الواليــات املتحــدة ســيكون لــه تأثيــر 
مباشــر علــى املصالــح اإلســرائيلية علــى عــدة مســتويات. ال تــزال الواليــات املتحــدة األقــوى فــي العالــم، ومــع ذلــك 
ــك فــي الشــرق  ــر مباشــر علــى ســلوك الفاعلــني الدوليــني، مبــا فــي ذل ــه تأثي ــة وهــذا ل ــات األميركي ــر األولوي تتغي
ــد مــن التفكيــر العميــق فــي إســرائيل فيمــا يتعلــق بالتأثيــرات طويلــة املــدى لالســتقطاب  األوســط. لذلــك ، ال ب
السياســي والتغيــرات الدميغرافيــة واالجتماعيــة فــي الواليــات املتحــدة علــى التــزام الرؤســاء واملشــرعني األميركيــني 
بأمــن إســرائيل - حتــى علــى افتــراض أن مــا يحــدث فــي الســاحة األمريكيــة ســيؤدي إلــى تــآكل التفاهــم العميــق 

القائــم لــدى القيــادة احلاليــة فــي الواليــات املتحــدة فيمــا يتعلــق باحتياجــات األمــن القومــي اإلســرائيلي.

لذلــك يوصــى بــأن تكيــف إســرائيل نفســها مــع األولويــات املتغيــرة فــي الواليــات املتحــدة، وأن تعمــل علــى توســيع 
عالقاتهــا مــع واشــنطن بحيــث لتشــمل هــذه العالقــات »احليــاة ذاتهــا« فــي مجــاالت الصحــة، واملنــاخ، واالقتصــاد 
ــا  ــرائيل مكانته ــزز إس ــي تع ــك ك ــبيا، وذل ــرائيل نس ــا إس ــوق فيه ــي تتف ــاالت الت ــي اجمل ــذه ه ــا، وه والتكنولوجي
باعتبارهــا مصــدر قــوة بالنســبة لواشــنطن. وبهــذه الطريقــة، يتــم احلفــاظ علــى العالقــات بــني الدولتــني وتعزيزهــا. 
كمــا يتوجــب علــى إســرائيل تنويــع قاعــدة دعمهــا وتكثيــف جهودهــا للتواصــل مــع اجلماهيــر التــي تفتقــر للقــرب 

التاريخــي البــارز مــع إســرائيل، وعــدم االعتمــاد بشــكل خــاص فقــط علــى دعــم اإلجنيليــني واليهــود األميركيــني. 
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الداد شابيط: باحث رئيسي في مركز دراسات األمن القومي – جامعة تل ابيب.

رومت أورغ: باحــث ومحاضــر فــي مجــال السياســات والسياســة اخلارجيــة للواليــات املتحــدة، ومؤســس جلنــة التحالــف 
اإلســرائيلي-الدميقراطي، التــي تعمــل علــى تعزيــز عالقــات إســرائيل واحلــزب الدميقراطــي على أســاس القيــم الليبرالية 
ــع السياســة األميركيــة والسياســة  ــة حتلــل وتتاب ــر »واشــنطن اكســبرس« وهــي مدون املشــتركة، وهــو رئيــس حتري

اخلارجيــة.
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