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مقّدمة 

يّتســم موقــف الحكومــة اإلســرائيلّية برئاســة نفتالــي بِِنــْت - يَِئيــر َلپيــد، منــذ تشــكيلها فــي شــهر حزيــران عــام 2021، 
من الســلطة الفلســطينّية، برفض أيّ مبادرات للعودة إلى مســار المفاوضات والتســوية السياســّية، إلى حّد رْفض 
الحكومــة اإلســرائيلّية وْضــَع رؤيــة محــّددة فــي مــا يتعلّــق بالمســألة الفلســطينّية عموًمــا، أو الســلطة الفلســطينّية 
ا ـفـي هــذا  ــا وسياســيًّ خصوًصــا. ويعــود هــذا األمــر إـلـى أّن هــذه الحكومــة “المتعــّددة الــرؤوس” متباينــة أيديولوجيًّ
ــن تجــاه الســلطة الفلســطينّية قــد يــؤّدي إلــى تفكيــك الحكومــة. وفــي االتّفاقّيــات  الصــدد، والحْســم فــي موقــف معيَّ
الثنائّيــة بيــن حــزِب »يوَجــد مســتقَبل« برئاســة يَِئيــر َلـــپيد “الوســطيّ”، الــذي يؤيّــد االنفصــال عــن الفلســطينّيين، 
دون الموافقــة عـلـى قيــام دولــة فلســطينّية داخــل حــدود عــام 1967، وســائرِ القوائــم االئتالفّيــة، لــم يَْجــرِ التطــّرق 
إـلـى الشــأن الفلســطينيّ تحديــًدا، وهــو مــا يــدّل عـلـى أّن الحكومــة الحالّيــة ال تَضــع المســألة الفلســطينّية ضمــن 

اعتباراتهــا.1

هــذا الموقــف بــات واضًحــا، كمــا جــاء عـلـى لســان مســؤولين إســرائيلّيين؛ وهــو أّن الحكومــة اإلســرائيلّية الحالّيــة 
بتكوينهــا لــن تدخــل فــي مفاوضــات مــع الفلســطينّيين تــؤّدي إلــى حــّل الدولتيــن، فــي الوقــت الــذي تــرى فيــه هــذه 
ــدة بيــن الجانبيــن منــذ  الحكومــُة الســلطَة الفلســطينّية ضعيفــة وهّشــة، وذلــك كلّــه وْســَط عملّيــة ســالم مجمَّ
نيســان عــام 2014 جــرّاء رْفــض الجانــب اإلســرائيليّ إيقــاَف االســتيطان فــي األراضــي المحتلـّـة، والقبــوَل بحــدود عــام 
1967 أساًســا للتفــاوض عـلـى إقامــة دولــة فلســطينّية. الموقــف اإلســرائيليّ هــذا يظهــر عـلـى لســان بعــض وزراء 
الحكومــة الحالّيــة، ويوّضــح أّن رئيــس الحكومــة اإلســرائيلّية نفتالــي بِِنــت ال يعتــرف وال يؤمــن بحــّل الدولتيــن، ومــن 
كان ذاك بالمفاوضــات مــع الجانــب الفلســطينيّ مباشــرة أَْم بطريــق  ثَــّم فــإّن أقصــى مــا يمكــن القيــام بــه -ســواء أ
غيــر مباشــر- هــو اللجــوء إـلـى المنــاورات السياســّية بتخفيــف اإلجــراءات اإلســرائيلّية المشــدَّدة المقتصــرة عـلـى 
توفيــرِ تســهيالت اقتصاديّــة وحياتّيــة، والحفــاِظ عـلـى الوضــع القائــم الــذي يضمــن تماســك الحكومــة، وهــذا أحــد 

ســيناريوهات الموقــف اإلســرائيليّ مــن الســلطة الفلســطينّية. 

االّدعــاء المركــزيّ فــي هــذه الورقــة أّن رغبــة الحكومــة اإلســرائيلّية الحالّيــة تتمّثــل فــي رفــِض تحريــك المســار الســلميّ 
والتفــاوض مــع الســلطة الفلســطينّية، شــريطة أاّل يــؤّدي ذلــك إـلـى انهيــار الســلطة الفلســطينّية، والحفــاِظ عـلـى 
الوضــع القائــم، وذلــك مــن خــالل منــح الســلطة تســهيالت اقتصاديـّـة، َوفًقــا لمفهــوم »تقليص الصراع«، ولذا تســتمّر 
إســرائيل فــي التنســيق األمنــيّ والتعامــل األمنــيّ واالقتصــاديّ مــع الســلطة الفلســطينّية، انطالًقــا مــن المقولــة »إذا 
لــم يكــن مــن الممكــن حــّل النــزاع، يمكــن علــى األقــّل تقليصــه«، واألهــّم أاّل تتحــّول المســألة الفلســطينّية إلــى ُمســبِّب 

ا فــي هــذا الصــدد. ــا وسياســيًّ لتفكيــك الحكومــة المتباينــة أيديولوجيًّ

َمدخل

امتــّد االحتــالل العســكريّ اإلســرائيليّ المباشــر للضّفــة الغربّيــة وِقطــاع غــزّة منــذ الخامــس مــن حزيــران عــام 1967، 
يــر الفلســطينّية  حّتــى تأســيس الســلطة الفلســطينّية فــي أعقــاب توقيــع اتّفاقّيــة أوســلو للســالم )بيــن منّظمــة التحر
ا باســم »إعــالن المبــادئ حــول  وإســرائيل( عــام 1993. وتنــّص اتّفاقّيــة أو معاهــدة »أوســلو«، المعروفــة رســميًّ
َي االتّفــاق نســبة إلــى العاصمــة النرويجّيــة أوســلو التــي ُعِقــدت فيهــا  ترتيبــات الحكــم الذاتــيّ االنتقالــيّ«، حيــث ُســمِّ
يّة عــام 1991، علــى انســحاب القــّوات اإلســرائيلّية علــى مراحــل مــن الضّفــة الغربّيــة وِقطــاع غــزّة  المحادثــات الســّر

يــخ  1. مركــز اإلمــارات للسياســات. )2021، 14 تّمــوز(. مــا خيــارات الحكومــة اإلســرائيلّية تجــاه أزمــة الســلطة الفلســطينّية؟ مركــز اإلمــارات للسياســات. مســتقاة بتار

.)2022/2/14(
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وإنشــاء »ســلطة حكــم ذاتــيّ فلســطينّية مؤّقتــة« لمرحلــة انتقالّيــة تســتغرق خمــس ســنوات، علــى أن ُتتــوَّج بتســوية 
دائمــة بنــاء عـلـى القــرار 242 والقــرار 338، اللذيــن ال يتضّمنــان كلمــة واحــدة عــن الفلســطينّيين أو حقوقهــم أو 

تطلُّعاتهــم.2

عقــب انتهــاء المرحلــة االنتقالّيــة عــام 1999، وإنهــاء احتــالل أراضــي الضّفــة وِقطــاع غــزّة، حســبما تنــّص اتّفاقّيــات 
أوســلو، كان مــن المفتــرَض إقامــة دولــة فلســطينّية مســتقلّة، إـلـى جانــب إســرائيل، غيــر أّن األخيــرة تنّصلــت مــن 
التزاماتهــا، وبــداًل مــن ذلــك عــزّزت االســتيطاَن ـفـي أراضــي الضّفــة الغربّيــة، وأعــادت عــام 2002 احتــالَل مناطــق 
خضعت للســلطة الفلســطينّية َوْفق اتّفاقّية أوســلو. وبســبب الســلوك اإلســرائيليّ، تعّطلت عملّية الســالم، وتوّقفت 
المفاوضــات السياســّية، وال زالــت متوّقفــة منــذ فَشــِل آِخــر جولــة مفاوضــات عــام 2014 بســبب إصــرار إســرائيل علــى 
بنــاء المســتوطنات، فــي ظــّل فــرْض المزيــد مــن الســيطرة والهيمنــة التــي فرضهــا بنياميــن نتنياهــو، رئيــس الحكومــة 
األسبق، على الطرف الفلسطينيّ، فضاًل عن التوّسع في االستيطان؛ ليقضي على ما تبّقى من األرض الفلسطينّية. 

وفــي الوصــول إلــى الحكومــة االئتالفّيــة اإلســرائيلّية الحالّيــة برئاســة نفتالــي بِِنــْت - يئيــر لـــپيد، التــي ُشــكّلت فــي حزيــران 
عــام 2021، فــإّن موقفهــا بــدا واضًحــا تجــاه الســلطة الفلســطينّية، إذ تَـــمثََّل هــذا الموقــف ـفـي أنّهــا لــن تدخــل أيّ 
مفاوضــات أو اتّصــاالت سياســّية مــع الســلطة، بمــا فــي ذلــك مفاوضــات حــّل الدولتيــن؛ فمنــذ تولّــي نفتالــي بِِنــْت رئاســة 
الحكومــة، ال يفــّوت زعيــم الحــزب اليمينــيّ الدينــيّ المتشــّدد هــذا -وهــو أشــّد المعارضيــن لقيــام دولــة فلســطينّية- 
مناَســبًة إاّل جــّدد فيهــا خطابــه اليمينــيّ فــي بُعَدْيــه السياســيّ واالســتيطانيّ الــذي يؤكـّـد رفضــه إقامــة دولــة فلســطينّية 
كـّـد فيهــا أّن الضّفــة الغربّيــة  أو االلتقــاء برئيــس الســلطة الفلســطينّية محمــود عّبــاس. وهــو -أي بِِنــْت- لــه تصريحــات أ
ليســت تحــت االحتــالل، ألنـّـه لــم تكــن فيهــا دولــة فلســطينّية هنــا، وأّن الصــراع اإلســرائيليّ الفلســطينيّ ال يمكــن حلـّـه.3

موقف الحكومة الحالّية من المسألة الفلسطينّية  

في ما يتعلّق بالمسألة الفلسطينّية عموًما، أو السلطة الفلسطينّية على وجه الخصوص، لم ُتِشر اتّفاقّية االئتالف 
الحكومــيّ العاّمــة إلــى رؤيــة محــدَّدة تحملهــا الحكومــة اإلســرائيلّية الحالّيــة؛4 فكمــا وّضحــُت فــي بدايــة الورقــة، قــد يــؤّدي 
حْســم موقــف معّيــن تجــاه الســلطة الفلســطينّية إـلـى تفكيــك هــذه الحكومــة. وـفـي االتّفاقّيــات الثنائّيــة بيــن حــزب 
»يوجد مســتقبل« برئاســة يَِئير َلبـــپد وباقي القوائم االئتالفّية، لم ُيتطرَّق إلى الموضوع الفلســطينيّ تحديًدا، واقتصر 
األمــر علــى اإلشــارة -كمــا فــي االتّفاقّيــة العاّمــة- إلــى أّن الحكومــة ســوف تســعى إلــى الســالم دون توضيــح ُهويـّـة الجهــة 
التــي ترغــب الحكومــة فــي َعْقــد الســالم معهــا. ُيضــاف إلــى ذلــك أّن االتفاقّيــات الثنائّيــة مــع بعــض القوائــم، وال ســّيما 
اليمينّيــة منهــا، تطرّقــت إلــى مســألة محــدَّدة فــي مــا يتعلّــق بالقضّيــة الفلســطينّية هــي المناطــق »ج«؛ ففــي االتّفــاق 
الثنائــيّ بيــن حــزب »يوَجــد مســتقَبل« وحــزب »يمينــا« برئاســة نفتالــي بِِنــْت، ورََد اآلتــي: »يّتفــق الطرفــان علــى أنـّـه يجــب 
ــص مــوارد لــإدارة المدنّيــة  العمــل علــى ضمــان المصالــح اإلســرائيلّية فــي المنطقــة )ج(، ومــن أجــل ذلــك ســوف ُتخصَّ
فــي وزارة الدفــاع مــن أجــل فــرض القانــون علــى مخالفــات البنــاء، والســيطرة غيــر القانونّيــة علــى أراضــي المنطقــة )ج(«. 
وقــد حصــل »يمينــا« بموجــب االتّفــاق علــى وزارة االســتيطان، بمــا ينســجم مــع توّجهاتــه فــي دعم االســتيطان في الضّفة 
الغربّية. وظهر البند نفسه في االتّفاقّية بين حزب »أزرق أبيض« برئاسة بِِني چـــانتس َو »يوَجد مستقَبل«، وكذلك 

2. سعيد، إدوارد. )1995(. »غزّة - أريحا« - سالم أمريكّي )الطبعة الثانية(. بيروت: دار المستقبل العربيّ. ص 41.

3. الجزيرة. )2021، 13 حزيران(. من هو نفتالي بينيت تلميذ نتنياهو الذي أطاح به؟ الجزيرة. مستقاة بتاريخ )2021/11/14(.

4. لالّطالع على جميع اتّفاقّيات االئتالف الحكوميّ، انظروا موقع الكنيست. ]بالعبريّة[

https://cutt.us/DjyDI
https://m.knesset.gov.il/mk/government/pages/coalitionagreements.aspx
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رؤية حكومة بِِنْت - َلـپـيد للعالقة مع السلطة الفلسطينّية

األمــر فــي االتّفاقّيــة الثنائّيــة بيــن األخيــر وحــزب »إســرائيل بيتنــا« برئاســة أڤـيـچـــدور ليبرمــان. وفــي االتّفاقّيــة الثنائّيــة مــع 
حــزب »أمــل جديــد« برئاســة چـــدعون ســاَعر، أضيــَف بَنــدٌ يتعلـّـق بَبْلــَورة خّطــة شــاملة للمواصــالت والطــرق فــي الضّفــة 

الغربّيــة وغــور األردن.5

يّتضح من االتّفاقّيات الثنائّية أّن الـُمركِّبات اليمينّية في الحكومة حرصت على إدخال موضوع االستيطان في منطقة 
»ج« ضمــن االتّفاقّيــات، وهــذا ينســجم مــع توّجهــات اليميــن اإلســرائيليّ إلــى تعزيــز االســتيطان والســيطرة اإلســرائيلّية 
في هذه المنطقة، التي تشــكّل 60% من مســاحة الضّفة الغربّية. وفي ســبيل ضمان التوازن بين الموقف اليمينيّ 
وذاك غيــر اليمينــيّ فــي الحكومــة، حــّدد اتّفــاق االئتــالف الحكومــيّ أنـّـه فــي المجلــس الوزاريّ السياســيّ األمنيّ المصّغر 
)وهــو المجلــس الــوزاريّ الــذي ُيحــدِّد السياســات اإلســرائيلّية تجــاه الســلطة الفلســطينّية وِقطــاع غــزّة( ســيكون عــدد 
الــوزراء الذيــن يتوافقــون فــي المواقــف السياســّية مــع كّل رئيــس حكومــة مســاويًا لعــدد َمــن ال يتوافقــون، حيــث إّن 

عــدد الــوزراء الذيــن يتوافقــون مــع َلـــپيد ســيكون تماًمــا بحجــم عــدد الــوزراء الذيــن يتوافقــون مــع بِِنــْت.6 

مــا ُيعــزّز مواقــف حكومــة االئتــالف اإلســرائيلّية الحالّيــة مــن المســألة الفلســطينّية هــو التصريحــات التــي جــاءت 
علــى لســان مســؤولين إســرائيلّيين، علــى رأســهم رئيــس الحكومــة نفتالــي بِِنــْت. ففــي ِحــوار مــع صحيفــة »َمعاريـــڤ« 
العبريـّـة، فــي أيلــول مــن العــام الماضــي، أعلــن أنـّـه يرفــض إقامــة دولــة فلســطينّية، ويرفــض االلتقــاء برئيــس الســلطة 
الفلســطينّية محمــود عّبــاس. وردًّا علــى الســؤال »عندمــا تدخــل فــي الغرفــة ألّول مــرّة مــع الرئيــس األمريكــيّ ورئيــس 
النظــام المصــريّ، وكّل منهمــا يؤيّــد حــّل الدولتيــن وأنــت ترفضــه، كيــف تَْجســر هــذه الهــّوة؟«، أجــاب بِِنــْت: »هــذا هــو 
الســؤال الصحيــح. أجتهــد كــي أتصــرّف مــع شــركائي فــي الحكومــة؛ فأنــا أعــارض الدولــة الفلســطينّية، وأعتقــد أّن إقامــة 
ــا، وهــذا ســيجلب الصواريــخ واألنفــاق إلــى تــل أبيــب. ثّمــة خــالف،  دولــة فلســطينّية فــي الضّفــة الغربّيــة هــي كارثــة حقًّ
وهــذا حســن، وأنــا أقــول األمــور كمــا هــي، بمــا فــي ذلــك للرئيــس األمريكــيّ، وهــذا ُيســتقَبل علــى نحــٍو جّيــد عندمــا يأتــي 

بشــكل صــادق«.7 

بَْيــَد أّن موقــف عــدم وضــع الحكومــة الحالّيــة مســألَة المفاوضــات والمســار السياســيّ مــع الطــرف الفلســطينيّ 
ضمــن اعتباراتهــا، فضــاًل عــن الحفــاظ عـلـى الوضــع القائــم الــذي يضمــن تماســك الحكومــة اإلســرائيلّية، ال يقتصــر 
ــپيد  ــة اإلســرائيليّ يَئيــر َلـ ــْت، بــل يتجــاوزه إلــى وزيــر الخارجّي علــى زعيــم الحــزب اليمينــيّ الدينــيّ المتشــّدد، نفتالــي بِِن
)يوَجــد مســتقَبل(. فَلـــپيد يؤيـّـد االنفصــال عــن الفلســطينّيين، دون الموافقــة علــى قيــام دولــة فلســطينّية علــى حــدود 
عــام 1967. وقــد جــاء علــى لســانه أّن حكومــة بــالده برئاســة بِِنــْت لــن ُتْبــرِم اتّفاًقــا مــع الفلســطينّيين لحــّل الدولتيــن، 
وذلــك ألنـّـه ال اتّفــاق علــى ذلــك، لكّنــه تــرك البــاب مفتوًحــا فــي حــال تســلُّمه الحكومــة المّتَفــق علــى التنــاوب فــي رئاســتها 
بينهما،8 حيث إنّه بموجب االتّفاق يرأس بِِنت الحكومة حّتى أيلول عام 2023، ويتولّى َلـــپيد رئاســتها حّتى تشــرين 
الثانــي عــام 2025. وردًّا علــى ســؤال بشــأن تغييــر الموقــف حــاَل تََولّيــه رئاســة الحكومــة اإلســرائيلّية، قــال َلـپـــيد: »مــن 

الممكــن أْن يحــدث ذلــك« دون أن يؤكّــد علــى هــذا.9

5. المصدر السابق. 

6. مركز اإلمارات للسياسات. مصدر سابق. 

7. َشلِيـڤ، طال. )2021، 14 أيلول(. التوتّرات في الجنوب، التحالف الهّش والتسامح من األسرة الثكلى. بِِنْت في مقابلة لِوااّل. َمعاريـڤ. مستقاة بتاريخ )2021/11/20(. 

]بالعبريّة[ 

8. Hoffman, Gil, & Lazaroff, Tova. )2021, August 20(. No Palestinian state under Bennett-led government, FM says. THE JERUSALEM POST. 
Retrieved November 30, 2021

9. المصدر السابق. 

https://www.jpost.com/israel-news/no-palestinian-state-under-bennett-led-government-lapid-says-677235
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يــرة الداخلّيــة اإلســرائيلّية، أيِّيلِــت َشــكيد )وهــي مــن أركان حكومــة االئتــالف المؤمنيــن  يضــاف إـلـى ذلــك أّن وز
كـّـدت فــي تصريــح إعالمــيّ لهــا أّن رئيــس  بفكــرة »أرض إســرائيل الكاملــة«، ومــن اليميــن األيديولوجــيّ المتشــّدد(، أ
ــْت، لــن يلتقــي، برئيــس الســلطة الفلســطينّية محمــود عّبــاس، بــل ليــس ثّمــة أيّ  الحكومــة اإلســرائيلّية، نفتالــي بِِن
نّيــة لــدى بِِنــْت لَعْقــد لقــاء مــن هــذا القبيــل مســتقَباًل.10 وفــي ســياق تحريضهــا علــى الســلطة الفلســطينّية، قالــت: 
يــر القضــاء  »أبــو مــازن يحــّول األمــوال إـلـى اإلرهابّييــن وهــو ليــس شــريكًا«.11 واألمــر نفســه جــرى عندمــا ُســئل وز
اإلســرائيليّ چـِــدعون ســاَعر، المنشــّق عــن الليكــود بســبب خالفاتــه مــع نتنياهــو، عــن الواقــع األمنــيّ، وإمكانّيــة إجــراء 
ِحــوار مــع رئيــس الســلطة الفلســطينّية محمــود عّبــاس، إذ أجــاب: »لألســف، جيراننــا ال يريــدون الـــُمِضيّ ُقُدًمــا فــي 
حــّل النــزاع. يواصلــون دفــع رواتــب اإلرهابّييــن وعائالتهــم، ويقاضوننــا فــي محكمــة فــي الهــاي، ولكــن بمجــرّد وجــود 
يــد إيجــاد حــّل قابــل للتطبيــق ســيكون رأـيـي مختلًفــا«.12 وأضــاف ســاَعر: »لقــد رأينــا ذلــك عندمــا قــّدم  قيــادة تر
إيهــود أولمــرت ـفـي ختــام واليتــه لرئاســة الــوزراء )عــام 2009( مقترحــاٍت بعيــدَة المــدى ألـبـي مــازن ولــم يتلــقَّ ردًّا 
ــا أيًضــا«.13 وكان أولمــرت قــد عــرض علــى الســلطة الفلســطينّية خّطــة ســالم تقضــي بانســحاب إســرائيل مّمــا  إيجابيًّ
يقــارب 95 % مــن األراضــي المحتلـّـة وإزالــة معظــم المســتوطنات التــي فيهــا بالكامــل، مــع إقامــة دولــة فلســطينّية 

مســتقلّة تكــون عاصمتهــا القــدس الشــرقّية.14

في هذا الســياق، ال بّد من تناول موقف الجانب اآلخر؛ فقد قابلت الســلطة الفلســطينّية المتمّثلة برئيســها محمود 
ــك بـــِ »التنســيق األمنــيّ« بينهــا وبيــن إســرائيل، وبإبــداِء الرغبــة  عّبــاس هــذا الموقــَف اإلســرائيليّ بالتأكيــد علــى التمسُّ
كثــر الشــخصّيات تطرًُّفــا  الشــديدة فــي اســتئناِف المفاوضــات مــع الجانــب اإلســرائيليّ، وإبــداِء االســتعداد لمقابلــة أ
فــي الحكومــة اإلســرائيلّية، تلــك التــي ترفــض رفًضــا قاطًعــا إقامــة دولــة فلســطينّية، وعلــى اســتعداد أن يلتقــي حّتــى 
ــة اإلســرائيلّية  يــرة الداخلّي مــع مــن يلغــي ويشــطب حــّق تقريــر المصيــر للشــعب الفلســطينيّ، فــي اإلشــارة إلــى وز
ا.15 بَْيــَد أّن رّد األخيــرة جــاء بالرفــض  أيِّيلـِـت َشــكيد التــي طلــب عّبــاس مــن وفــد حــزب »ميرتــس« مقابلَتهــا شــخصيًّ
القطعــيّ عْبــر تغريــدة علــى حســابها علــى »تويتــر« كتبــْت فيهــا: »لــن يحــدث ذلــك. لــن ألتقــي أحــد منكــري المحرقــة 
]تشــير بهــذا إلــى محمــود عّبــاس[ الــذي يقاضــي جنــود الجيــش اإلســرائيليّ فــي محكمــة الهــاي، ويدفــع المــال لَقَتلــة 

اليهود«.16

وعلــى الرغــم مــن أّن قيــادات فــي الســلطة الفلســطينّية أعربــت عــن إحباطهــا الشــديد مــن »تجاهــل« رئيــس وزراء 
الحكومــة اإلســرائيليّ، نفتالــي بِِنــْت، للقضّيــة الفلســطينّية فــي خطابــه األخيــر أمــام الجمعّيــة العامــة لألمــم المّتحــدة، 
ــع المســتوطنات األســبق  معّبــرة عــن ذلــك بقولهــا: »بِِنــْت يتجاهلنــا ونحــن نتجاهلــه، ولــم نكــن نتوّقــع مــن رئيــس تجمُّ
يــر الخارجّيــة  أن يغّيــر رؤيتــه األيديولوجّيــة«،17 فــإّن هــذه الســلطة )الفلســطينّية( ال تــزال تبنــي آمــااًل كبيــرة علــى وز

10. حيالئــي، سيـڤـــان. )2021، 14 أيلــول(. َلـــپيد وچـــانتس يؤيـّـدان تقويــة الســلطة، وَشــكيد تهــّدئ: »بِِنــْت لــن يلتقــي بأبــي مــازن«. وايِنــت. مســتقاة بتاريــخ )2021/12/2(. 

]بالعبريـّـة[

11. المصدر السابق. 

12. المصدر السابق.  

13. المصدر السابق. 

ــة ال يزيــد مــن ُفــرَص المشــاورات الســلمّية والوّديّــة. آر-تـــي )RT(. مســتقاة  ــار(. أولمــرت: اســتمرار االســتيطان فــي األراضــي الفلســطينّية المحتلّ 14. آر-تـــي. )2021، 19 أيّ

يــخ )2022/02/5(.  بتار

15. عرب 48. )2021، 4 تشرين األّول(. شاكيد ترفض دعوة عّباس للقاء بالمقاطعة: لن يحدث. عرب 48. مستقاة بتاريخ )2021/12/3(. 

16. المصدر السابق. 

يــخ )3/12/2021(.  ِيديــم«(. مســتقاة بتار 17. َشــلِيم، ِمئيــر. )2021، 30 أيلــول(. الفلســطينّيون ينتظــرون َلـــپيد: »تمهيــد األرضّيــة«. ـفـي غــرف الحريديــم )»بَِحــْدري َحر

يّــة[ ]بالعبر
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رؤية حكومة بِِنْت - َلـپـيد للعالقة مع السلطة الفلسطينّية

يَئيــر َلـــپيد "الوَســطيّ«، وتنتظــر تولّيــه رئاســة الحكومــة بعــد نحــو عــام ونصــف العــام َوفــق اتّفــاق التنــاوب.18 بَْيــَد أّن 
التصريــح األشــّد حــّدة تجــاه الجانــب اإلســرائيليّ هــو ذاك الــذي جــاء علــى لســان الناطــق باْســم الرئاســة الفلســطينّية 
نبيــل أبــو ردينــة، الــذي وصــف حكومــة نفتالــي بِِنــْت بأنّهــا »تلعــب بالنــار« وتحــاول أن تفــرض أمــرًا واقًعــا علــى األرض 
كثــر مــن الحكومــات الســابقة، علــى حــّد قولــه.19  مــن خــالل مــا ترتكبــه مــن جرائــم فــي األراضــي المحتلـّـة، وأنّهــا تمــادت أ

وفي الحديث عن الموقف األمريكيّ الراعي للمفاوضات الفلسطينّية اإلسرائيلّية، فإّن واشنطن وتل أبيب تعتقدان 
أّن الوقــت غيــر مناســب لمتابعــة خّطــة ســالم لحــّل الدولتيــن، ولــم تطرحــا أيّ خّطــة واضحــة لتحقيــق هــذا الهــدف، كمــا 
أّن الرئيــس بايــدن كان واضًحــا فــي هــذا الشــأن، وتحــّدث عــن إدارة الصــراع بــداًل مــن الحفــاظ علــى خيــار الســالم؛ وذلــك 
بســبب االنقســام فــي الحكومــة اإلســرائيلّية بشــأن هــذا الموضــوع، وقــد يبلــغ هــذا الخــالف حــّد تفكيــك الحكومــة نظــرًا 
لتأزُّمــه،20 كمــا ذكرنــا آنًفــا. وفــي محاولــة مــن رئيــس الســلطة الفلســطينّية للضغــط علــى الطــرف األمريكــيّ واإلســرائيليّ 
للعــودة إـلـى المفاوضــات، أعلــن ـفـي خطابــه ـفـي الـــ 23 مــن أيلــول عــام 2021 أمــام هيئــة األمــم المّتحــدة، ـفـي دورتهــا 
السادســة والســبعين، أنـّـه يمهــل االحتــالل عاًمــا لتنفيــذ انســحابه مــن األراضــي الفلســطينّية المحتلـّـة، وبخاّصــة بعــد 
كلمــة الرئيــس بايــدن التــي تعّهــد فيهــا بالدفــاع عــن إســرائيل إذ قــال: »إّن حــّل الدولتيــن مــع الفلســطينّيين ال يــزال 

مطلوبـًـا، وإن كان الطريــق إليــه ال يــزال بعيــًدا«.21

الحّل اإلسرائيلّي: الحفاظ على الوضع القائم 

بنــاًء عـلـى مــا ســبق، الحكومــة اإلســرائيلّية الحالّيــة، برئاســة نفتاـلـي بِِنــْت - يَِئيــر َلـــپيد، ال تضــع مســألة المفاوضــات 
والمســار السياســيّ مــع الســلطة الفلســطينّية ضمــن اعتباراتهــا. مــا تبتغيــه هــو الحفــاظ علــى الوضــع القائــم الــذي 
يضمــن تماُســَك الحكومــة. غيــر أّن إســرائيل تــرى أنّهــا ُمرَغمــة عـلـى الحفــاظ عـلـى إبقــاء جســور الثقــة بينهــا وبيــن 
الســلطة الفلســطينّية، لضمــان تماُســك حْكــم األخيــرة وتعزيــز مكانتهــا فــي الضّفــة الغربّيــة، بحيــث ُتواجــه الســلطُة 
ًفــا مــن انهيارهــا ومنًعــا  الوطنّيــة الفلســطينّية أزمــًة سياســّية واقتصاديّــة ـفـي اآلونــة األخيــرة ُتهــدِّد اســتقراَرها، تخوُّ
ــًبا مــن تنامــي نفــوذ حــركات المقاومــة الفلســطينّية، وال ســّيما »حمــاس«، وازديــاد ســيطرتها  للتدهــور األمنــيّ وتحسُّ
ــا فــي الحفــاظ على  علــى حســاب ضعــف الســلطة وتهديــد التنســيق األمنــيّ بينهمــا. وهــو مــا تَعتبــره إســرائيل عامــاًل مهمًّ

االســتقرار النســبيّ الــذي تحتــاج إليــه الحكومــة الحالّيــة فــي هــذه الفتــرة.

هذا بالضبط ما عّبر عنه وزير الحربّية اإلسرائيليّ بِِني چـانتس، في لقاٍء جَمَعُه برئيس السلطة الفلسطينّية محمود 
عّبــاس فــي مدينــة رام هللا، مطلــع أيلــول الماضــي، إذ قــال: »كلّمــا كانــت الســلطة الفلســطينّية أقــوى كانــت حمــاس 
ــا زاد تماســك حكــم الســلطة، فســيكون هنــاك مزيــد مــن األمــن وســيتعيَّن علينــا أن نعمــل بشــكل  أضعــف، وكلّم
أقــّل«.22 وهــذا مــا دفــع الحًقــا ألن يلتقــي رئيــس جهــاز األمــن العــاّم اإلســرائيليّ )الشــاباك(، رونيــن بــار، برئيــس الســلطة 
الفلســطينّية، فــي مقــرّ المقاطعــة فــي رام هللا، لمناقشــة عــدد مــن القضايــا، بمــا فــي ذلــك وضــع الســلطة الفلســطينّية 

االقتصــاديّ الصعــب، والتنســيق األمنــيّ بيــن الســلطة الفلســطينّية وإســرائيل.23

18. المصدر السابق. 

19. الرجوب، عوض. )2021، 18 تشرين الثاني(. فلسطين: جرائم إسرائيل على أرضنا »لعب بالنار«. األناضول. مستقاة بتاريخ )2021/11/21(. 

يًبــا. القــدس العربــّي. مســتقاة بتاريــخ  20. القــدس العربــيّ. )2021، 29 تّمــوز(. جيروزاليــم پـــوست: ثمانيــة أســباب لعــدم اســتئناف المفاوضــات الفلســطينّية - اإلســرائيلّية قر

.)2021/11/21(

21 خليل، نائلة. )2021، 23 أيلول(. خطاب عّباس في األمم المّتحدة: استعراض خيارات إقامة الدولة الفلسطينّية. العربّي الجديد. مستقاة بتاريخ )2021/11/27(. 

22. الرجوب، عوض. )2021، 1 أيلول(. إسرائيل تعزّز السلطة الفلسطينّية.. ما الثمن؟ الجزيرة. مستقاة بتاريخ )2021/11/27(. 

23. ْدڤــُـوري، نِير. )2021، 16 تشرين الثاني(. نشر أّول: رئيس الشاباك رونين بار يلتقي في رام هللا بأبي مازن. N12. مستقاة بتاريخ )2021/12/4(. ]بالعبريّة[
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دراسات عن إسرائيل 5 

على ضوء ذلك، الحكومة اإلســرائيلّية ترى أنّه ثّمة حاجة ضروريّة إلى تعزيز المســار االقتصاديّ - المدنيّ والخدماتيّ 
علــى حســاب المســار السياســيّ. ويتمّثــل ذلــك فــي منــح تســهيالت اقتصاديـّـة للســلطة الفلســطينّية، وتيســير الدعــم 
الغربــيّ والدولــيّ لالقتصــاد الفلســطينيّ والبْنيــة التحتّيــة فــي مناطــق الســلطة، إلــى جانــب تســهيل الحيــاة اليومّيــة علــى 
الســكّان الفلســطينّيين فــي الضّفــة الغربّيــة، مّمــا ُيخّفــف الضغــط عــن الســلطة الفلســطينّية. فقــد أعلــن مــرارًا رئيــس 
الحكومــة اإلســرائيلّية، نفتالــي بِِنــْت، أنـّـه يرفــض دفــع عملّيــة سياســّية مقابــل الســلطة الفلســطينّية، لكّنــه يســعى إلــى 

دفــع خطــوات ترمــي إلــى تســهيل حيــاة الفلســطينّيين فــي الضّفــة الغربّيــة، وخاّصــة الذيــن يعملــون فــي إســرائيل.24 

تتمّثل رغبة الجانب اإلســرائيليّ في منح تســهيالت اقتصاديّة إلى الســلطة الفلســطينّية، للحفاظ على الوضع القائم، 
تتمّثــل بفكــرة »تقليــص الصــراع«؛ وتلــك مقولــة جديــدة تدخــل إلــى القامــوس السياســيّ اإلســرائيليّ، وهــي مــن إنتــاج 
أســتاذ التاريــخ اإلســرائيليّ ميخــا چودمــان الــذي تحــّول إلــى »سوپـــر ســتار« فــي الســنتين األخيرتيــن. إلــى جانــب طاقــم 
نفتالي بِِنْت، المكوَّن من المختّصين ورجاالت االســتخبارات والساســة المَخْضَرمين والمستشــارين التكنوقراطّيين، 
چـــودمان هو أحد األشــخاص الذين يقوم بِِنْت باستشــارتهم باســتمرار، وال ســّيما بعد تولّيه منصب رئاســة الحكومة، 
حّتــى إّن العبــارة »تقليــص الصــراع« التــي اســتخدمها بِِنــْت ـفـي خطابــه مأخــوذة مــن كتــاب چـــودمان الــذي يحمــل 
العنــوان »مصيــدة 67« الــذي صــدر عــام 2017. كمــا أّن بِِنــْت كان قــد نشــر علــى صفحتــه علــى الفيســبوك، فــي أيـّـار عــام 
2017، تقييًمــا للكتــاب قــال فيــه -فــي مــا قــال- إنـّـه قــد ال يّتفــق مــع كّل مــا جــاء فيــه، إاّل أنـّـه ُيَعــّد عمــاًل المًعــا ومثيــرًا 

للنقــاش البّنــاء.25

مفهــوم »تقليــص الصــراع« يرّســخ بفكرتــه أّن الصــراع اإلســرائيليّ الفلســطينيّ لــن يكــون لــه حــّل ـفـي المســتقبل 
القريب، ألّن القيادة والمجتمع في إسرائيل منقسمان جدًّا بشأن استئناف مفاوضات السالم. لكن يمكن إلسرائيل 
العمــل علــى الحــّد مــن )تقليــص( تأثيــر الصــراع المســتمرّ منــذ قــرن تقريًبــا، بحيــث يتحــّول »تقليــص الصــراع« إلــى 
ســالم، غير أنّه ال يرمي إلى تحقيق الســالم، بل يرمي إلى اســتمرار االســتعمار دون ثمن ودون ســالم. يمكن أن نُْجمل 

هــذا المفهــوم بعبــارة أخــرى ُمفاُدهــا أنـّـه إذا لــم يكــن مــن الممكــن حــّل النــزاع، فيمكــن علــى األقــّل تقليصــه.26 

ــًدا بتوفيــر  ــْت رئاســة الحكومــة اإلســرائيلّية حّتــى اآلن، تتضّمــن محاوالتــه لتحســين الوضــع الراهــن تعهُّ منــذ تََولّــي بِِن
خدمــة اإلنترنــت عْبــر الهاتــف المحمــول مــن الجيــل الرابــع للفلســطينّيين والفلســطينّيات فــي الضّفــة الغربّيــة؛ ومــن 
المحتمــل بنــاء مــا يقــارب 900 منــزل فلســطينيّ جديــد فــي المناطــق التــي تديرهــا إســرائيل. كذلــك أقرضــت حكومــُة 
بِِنــت الحكومــَة الفلســطينّية 156 مليــون دوالر لمســاعدتها عـلـى النجــاة مــن األزمــة المالّيــة، والســماح لـــِ 15 ألــف 
فلســطينيّ بالعمــل فــي إســرائيل؛ وتعّهــدت بتســوية أوضــاع آالف الفلســطينّيين فــي الضّفــة الغربّيــة الذيــن يفتقــرون 
إـلـى األوراق المطلوبــة لتســجيلهم ـفـي ِســِجّل الســكّان الــذي يقــع تحــت مســؤولّية وســيطرة إســرائيل، كمــا زادت 
االتّصــاالت العاّمــة بيــن المســؤولين اإلســرائيلّيين والفلســطينّيين منــذ أن تولّــى بِِنــْت منصبــه، وذلــك بعــد ســنوات مــن 
العالقــات المترديـّـة وصلــت حــد القطيعــة فــي عهــد ســلفه نتنياهــو.27 وقــد شــرح بِِنــْت منهجــه فــي مقابلــة مــع صحيفــة 
ــا، عالقــون. ولكــن بعــد ذلــك مــاذا  ــاًل: »لــن يذهبــوا إلــى أيّ مــكان. لــن نذهــب إلــى أيّ مــكان. نحــن هنــا مًع التايمــز قائ

ســنفعل؟ االقتصــاد، االقتصــاد، االقتصــاد«.28   

24. عرب 48. )2021، 2 أيلول(. بينيت للفلسطينّيين: »تسهيالت« اقتصاديّة نعم.. اتّفاقّيات سياسّية ال. عرب 48. مستقاة بتاريخ )2021/11/20(. 

25. حّبــاس، وليــد. )2021، 2 آب(. مــاذا يعنــي بينيــت بـــِ »تقليــص الصــراع« مــع الفلســطينّيين وكيــف يلتقــي هــذا المفهــوم مــع أَِجْنــدة الصهيونّيــة الدينّيــة؟ مــدار. مســتقاة 

بتاريخ )2022/02/5(. 

26. Kingsley, Patrick. )2021, September 30(. 'Shrinking the Conflict': What does Israel’s new mantra really mean? The New York Times. 

27. المصدر السابق.

28. المصدر السابق. 
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رؤية حكومة بِِنْت - َلـپـيد للعالقة مع السلطة الفلسطينّية

خاتمة

إّن الحكومة اإلسرائيلّية برئاسة بِِنْت - َلـپيد، تسعى للحفاظ على الوضع القائم في ما يتعلّق باالحتالل واالستعمار 
اإلســرائيليّ للمناطــق الفلســطينّية المحتلـّـة عــام 1967، بحيــث يضمــن تماُســَك الحكومــة مــن جهــة، ويحافــظ علــى 
ــا لالســتقرار مــن خــالل  تماُســك حْكــم الســلطة الفلســطينّية برئاســة محمــود عّبــاس )الــذي تــرى فيــه عامــاًل مهمًّ
حرصــه علــى »التنســيق األمنــيّ« مــع إســرائيل( مــن جهــة أخــرى، وذلــك بعيــًدا عــن الخــوض فــي مراحــل المفاوضــات 
ًدا، مــن خــالل اتّبــاع سياســة »تقليــص الصــراع« مــع الشــعب الفلســطينيّ، وإبقــاء الضّفــة الغربّيــة هادئــة مــن  مجــدَّ
خــالل تخفيــف بعــض القيــود اإلســرائيلّية عْبــر تســهيالت حياتّيــة ومشــاريع وبًِنــى تحتّيــة. ويبقــى هــذا الســيناريو 
هــو الخيــار اإلســرائيليّ األكثــر ترجيًحــا، وهــو مــا ينســجم مــع السياســة اإلســرائيلّية الحالّيــة، وتــْرك األحــداث تتطــّور 
ــة، ودعــم  بصــرف النظــر عــن النتيجــة التــي قــد ُتفضــي إليهــا. وهــو ســيناريو يعمــل علــى اســتغالل الفرصــة الحالّي
تغييــر قيــادة الســلطة الفلســطينّية واســتبدالها بقيــادة جديــدة قــادرة عـلـى الســيطرة عـلـى الســاحة الفلســطينّية، 
ومنــع حمــاس مــن االنتشــار السياســيّ فــي الضّفــة الغربّيــة. بَْيــَد أّن االحتــالل اإلســرائيليّ الدائــم للضّفــة الغربّيــة يظــّل 
عقبــة أمــام هــذا الهــدف. وال يمكــن أن يكــون هنالــك ســالم أو اســتقرار اقتصــاديّ تحــت االحتــالل؛ إذ إّن االحتــالل 
يعطــي األولويـّـة للمصالــح والمــوارد اإلســرائيلّية والتوّســع علــى حســاب أيّ شــيء آَخــر. أّمــا بخصــوص ملّفــات ِقطــاع 
غــزّة الســاخنة، فإنّهــا مطروحــة بقــّوة علــى طاولــة الحكومــة، والجمهــور اإلســرائيليّ ينتظــر مــن هــذه الحكومــة خطــوات 
لمعالجــة ملّفــات غــزّة مــن ضمــن الموضوعــات الفلســطينّية، ونجــاُح الحكومــة فــي ذلــك يعنــي تجاُوَزهــا أحــد األلغــام 
فــي طريقهــا، وفشــُلها ســيكون ذا مــردود ســلبيّ عليهــا. لــذا، قــد تأخــذ حكومــة بِِنــْت - َلـــپيد خطــوات فــي اتّجــاه تصعيــد 

أو اعتمــاد قفــزات معقولــة تذهــب إلــى حــّد َعْقــد صفقــة تبــاُدل أســرى وتهدئــة طويلــة.




