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رؤية حكومة بِن ْ
ِت َ -لـﭘـيد للعالقة مع السلطة الفلسطين ّية

مقدمة
ّ
ـت  -يَ ِئيــر َلپيــد ،منــذ تشــكيلها ـفـي شــهر حز يــران عــام ،2021
ي ّتســم موقــف الحكومــة اإلســرائيل ّية برئاســة نفتا ـلـي ب ِ ِنـ ْ
من الســلطة الفلســطين ّية ،برفض أيّ مبادرات للعودة إلى مســار المفاوضات والتســوية السياسـ ّية ،إلى ح ّد ر ْفض
الحكومــة اإلســرائيل ّية ْ
عمومــا ،أو الســلطة الفلســطين ّية
وضـ َـع رؤ يــة مح ـدّدة ـفـي مــا يتعلّــق بالمســألة الفلســطين ّية
ً
أن هــذه الحكومــة “المتع ـدّدة الــرؤوس” متباينــة أيديولوج ًّيــا وسياس ـ ًّيا ـفـي هــذا
خصوصــا .ويعــود هــذا األمــر إ ـلـى ّ
ً
والحســم ـفـي موقــف مع َّيــن تجــاه الســلطة الفلســطين ّية قــد يــؤدّي إ ـلـى تفكيــك الحكومــة .و ـفـي االتّفاق ّيــات
الصــدد،
ْ
جــد مســتق َبل» برئاســة يَ ِئيــر َل ــپيد “الوســطيّ” ،الــذي يؤ يّــد االنفصــال عــن الفلســطين ّيين،
ـزب «يو َ
الثنائ ّيــة بيــن حـ ِ
ج ـر ِ التط ـ ّرق
دون الموافقــة ع ـلـى قيــام دولــة فلســطين ّية داخــل حــدود عــام  ،1967وســائر ِ القوائــم االئتالف ّيــة ،لــم يَ ْ
أن الحكومــة الحال ّيــة ال تَضــع المســألة الفلســطين ّية ضمــن
ـدل ع ـلـى ّ
إ ـلـى الشــأن الفلســطينيّ تحدي ـدًا ،وهــو مــا يـ ّ
1
اعتباراتهــا.
أن الحكومــة اإلســرائيل ّية الحال ّيــة
حــا ،كمــا جــاء ع ـلـى لســان مســؤولين إســرائيل ّيين؛ وهــو ّ
هــذا الموقــف بــات واض ً
ـل الدولتيــن ،ـفـي الوقــت الــذي تــرى فيــه هــذه
بتكوينهــا لــن تدخــل ـفـي مفاوضــات مــع الفلســطين ّيين تــؤدّي إ ـلـى حـ ّ
ّ
مجمــدة بيــن الجانبيــن منــذ
وسـ َـط عمل ّيــة ســام
الحكوم ـ ُة الســلط َة الفلســطين ّية ضعيفــة
َّ
وهشــة ،وذلــك كلّــه ْ
نيســان عــام  2014جـ ّراء ر ْفــض الجانــب اإلســرائيليّ إيقـ َ
ـول بحــدود عــام
ـاف االســتيطان ـفـي األراضــي المحتلّــة ،والقبـ َ
أساســا للتفــاوض ع ـلـى إقامــة دولــة فلســطين ّية .الموقــف اإلســرائيليّ هــذا يظهــر ع ـلـى لســان بعــض وزراء
1967
ً
ّ
ـل الدولتيــن ،ومــن
الحكومــة الحال ّيــة،
ويوضــح ّ
أن رئيــس الحكومــة اإلســرائيل ّية نفتا ـلـي ب ِ ِنــت ال يعتــرف وال يؤمــن بحـ ّ
ـإن أقصــى مــا يمكــن القيــام بــه -ســواء أ كان ذاك بالمفاوضــات مــع الجانــب الفلســطينيّ مباشــرة أ َ ْم بطر يــق
ـم فـ ّ
ثَـ ّ
غيــر مباشــر -هــو اللجــوء إ ـلـى المنــاورات السياس ـ ّية بتخفيــف اإلجــراءات اإلســرائيل ّية المش ـدَّدة المقتصــرة ع ـلـى
ـاظ ع ـلـى الوضــع القائــم الــذي يضمــن تماســك الحكومــة ،وهــذا أحــد
توفي ـر ِ تســهيالت اقتصاديّــة وحيات ّيــة ،والحفـ ِ
ســيناريوهات الموقــف اإلســرائيليّ مــن الســلطة الفلســطين ّية.

أن رغبــة الحكومــة اإلســرائيل ّية الحال ّيــة تتم ّثــل ـفـي رفـ ِ
اال ّدعــاء المركــزيّ ـفـي هــذه الورقــة ّ
ـض تحر يــك المســار الســلميّ
ـاظ ع ـلـى
والتفــاوض مــع الســلطة الفلســطين ّية ،شــريطة ّأل يــؤدّي ذلــك إ ـلـى انهيــار الســلطة الفلســطين ّية ،والحفـ ِ
الوضــع القائــم ،وذلــك مــن خــال منــح الســلطة تســهيالت اقتصاديّــةَ ،و ً
فقــا لمفهــوم «تقليص الصراع» ،ولذا تســتم ّر
إســرائيل ـفـي التنســيق األمنــيّ والتعامــل األمنــيّ واالقتصــاديّ مــع الســلطة الفلســطين ّية ،انطال ًقــا مــن المقولــة «إذا
ـم ّأل تتحـ ّول المســألة الفلســطين ّية إ ـلـى ُمسـ ِّبب
ـل النــزاع ،يمكــن ع ـلـى األقـ ّ
لــم يكــن مــن الممكــن حـ ّ
ـل تقليصــه» ،واألهـ ّ
لتفكيــك الحكومــة المتباينــة أيديولوج ًّيــا وسياسـ ًّيا ـفـي هــذا الصــدد.

َمدخل
امتـ ّد االحتــال العســكريّ اإلســرائيليّ المباشــر للض ّفــة الغرب ّيــة و ِقطــاع غـزّة منــذ الخامــس مــن حز يــران عــام ،1967
ح ّتــى تأســيس الســلطة الفلســطين ّية ـفـي أعقــاب توقيــع اتّفاق ّيــة أوســلو للســام (بيــن ّ
منظمــة التحر يــر الفلســطين ّية
وإســرائيل) عــام  .1993وتنـ ّـص اتّفاق ّيــة أو معاهــدة «أوســلو» ،المعروفــة رســم ًّيا باســم «إعــان المبــادئ حــول
ي االتّفــاق نســبة إ ـلـى العاصمــة النرويج ّيــة أوســلو التــي ُعقِ ــدت فيهــا
ترتيبــات الحكــم الذا ـتـيّ االنتقا ـلـيّ» ،حيــث ُسـ ِّ
ـم َ
المحادثــات الس ـ ّر يّة عــام  ،1991ع ـلـى انســحاب الق ـ ّوات اإلســرائيل ّية ع ـلـى مراحــل مــن الض ّفــة الغرب ّيــة و ِقطــاع غ ـزّة
تمــوز) .مــا خيــارات الحكومــة اإلســرائيل ّية تجــاه أزمــة الســلطة الفلســطين ّية؟ مركــز اإلمــارات للسياســات .مســتقاة بتار يــخ
 .1مركــز اإلمــارات للسياســاتّ 14 ،2021( .
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وإنشــاء «ســلطة حكــم ذا ـتـيّ فلســطين ّية مؤ ّقتــة» لمرحلــة انتقال ّيــة تســتغرق خمــس ســنوات ،ع ـلـى أن ُتتـ َّوج بتســوية
يتضمنــان كلمــة واحــدة عــن الفلســطين ّيين أو حقوقهــم أو
دائمــة بنــاء ع ـلـى القــرار  242والقــرار  ،338اللذيــن ال
ّ
2
تطلُّعاتهــم.
عقــب انتهــاء المرحلــة االنتقال ّيــة عــام  ،1999وإنهــاء احتــال أراضــي الض ّفــة و ِقطــاع غ ـزّة ،حســبما تنـ ّـص اتّفاق ّيــات
تنصلــت مــن
أوســلو ،كان مــن المفت ـ َرض إقامــة دولــة فلســطين ّية مســتقلّة ،إ ـلـى جانــب إســرائيل ،غيــر ّ
أن األخيــرة ّ
التزاماتهــا ،وبـ ً
ـال مناطــق
ـدل مــن ذلــك ع ـزّزت االسـ
َ
ـتيطان ـفـي أراضــي الض ّفــة الغرب ّيــة ،وأعــادت عــام  2002احتـ َ
تعطلت عمل ّية الســام ،وتو ّقفت
خضعت للســلطة الفلســطين ّية َو ْفق اتّفاق ّية أوســلو .وبســبب الســلوك اإلســرائيليّّ ،
المفاوضــات السياسـ ّية ،وال زالــت متو ّقفــة منــذ َ
ـل آ ِخــر جولــة مفاوضــات عــام  2014بســبب إصــرار إســرائيل ع ـلـى
فشـ ِ
ـل ف ـ ْرض المز يــد مــن الســيطرة والهيمنــة التــي فرضهــا بنياميــن نتنياهــو ،رئيــس الحكومــة
بنــاء المســتوطنات ،ـفـي ظـ ّ
ً
التوسع في االستيطان؛ ليقضي على ما ّ
تبقى من األرض الفلسطين ّية.
فضل عن
األسبق ،على الطرف الفلسطينيّ،
ّ

ـت  -يئيــر ل ــپيد ،التــي ُشـك ّلت ـفـي حز يــران
و ـفـي الوصــول إ ـلـى الحكومــة االئتالف ّيــة اإلســرائيل ّية الحال ّيــة برئاســة نفتا ـلـي ب ِ ِنـ ْ
حــا تجــاه الســلطة الفلســطين ّية ،إذ تَ ــم َّث َ
عــام  ،2021فـ ّ
ـإن موقفهــا بــدا واض ً
ل هــذا الموقــف ـفـي أنّهــا لــن تدخــل أيّ
ـت رئاســة
ـل الدولتيــن؛ فمنــذ تو ـلّـي نفتا ـلـي ب ِ ِنـ ْ
مفاوضــات أو اتّصــاالت سياسـ ّية مــع الســلطة ،بمــا ـفـي ذلــك مفاوضــات حـ ّ
الحكومــة ،ال يف ـ ّوت زعيــم الحــزب اليمينــيّ الدينــيّ المتش ـدّد هــذا -وهــو أش ـ ّد المعارضيــن لقيــام دولــة فلســطين ّية-
مناســب ًة ّإل جـدّد فيهــا خطابــه اليمينــيّ ـفـي بُع َد ْيــه السياســيّ واالســتيطانيّ الــذي يؤكّــد رفضــه إقامــة دولــة فلســطين ّية
َ
أن الض ّفــة الغرب ّيــة
أو االلتقــاء برئيــس الســلطة الفلســطين ّية محمــود ع ّبــاس .وهــو -أي ب ِ ِنـ ْ
ـت -لــه تصريحــات أ كّــد فيهــا ّ
ّ 3
وأن الصــراع اإلســرائيليّ الفلســطينيّ ال يمكــن حلــه.
ليســت تحــت االحتــال ،ألنّــه لــم تكــن فيهــا دولــة فلســطين ّية هنــاّ ،

الفلسطينية
الحالية من المسألة
موقف الحكومة
ّ
ّ
شر اتّفاق ّية االئتالف
عموما ،أو السلطة الفلسطين ّية على وجه الخصوص ،لم ُت ِ
في ما يتعلّق بالمسألة الفلسطين ّية
ً
العامــة إ ـلـى رؤيــة محـدَّدة تحملهــا الحكومــة اإلســرائيل ّية الحال ّيــة؛ 4فكمــا ّ
ـت ـفـي بدايــة الورقــة ،قــد يــؤدّي
وضحـ ُ
ّ
الحكومــيّ
حســم موقــف مع ّيــن تجــاه الســلطة الفلســطين ّية إ ـلـى تفكيــك هــذه الحكومــة .و ـفـي االتّفاق ّيــات الثنائ ّيــة بيــن حــزب
ْ
«يوجد مســتقبل» برئاســة يَئِير َلب ــپد وباقي القوائم االئتالف ّية ،لم ُيتط َّرق إلى الموضوع الفلســطينيّ تحديدًا ،واقتصر
أن الحكومــة ســوف تســعى إ ـلـى الســام دون توضيــح ُهويّــة الجهــة
األمــر ع ـلـى اإلشــارة -كمــا ـفـي االتّفاق ّيــة
العامــة -إ ـلـى ّ
ّ
أن االتفاق ّيــات الثنائ ّيــة مــع بعــض القوائــم ،وال سـ ّيما
التــي ترغــب الحكومــة ـفـي َع ْقــد الســام معهــاُ .يضــاف إ ـلـى ذلــك ّ
اليمين ّيــة منهــا ،تط ّرقــت إ ـلـى مســألة محـدَّدة ـفـي مــا يتعلّــق بالقض ّيــة الفلســطين ّية هــي المناطــق «ج»؛ ففــي االتّفــاق
ـت ،و َر َد اآل ـتـي« :ي ّتفــق الطرفــان ع ـلـى أنّــه يجــب
جــد مســتق َبل» وحــزب «يمينــا» برئاســة نفتا ـلـي ب ِ ِنـ ْ
الثنا ـئـيّ بيــن حــزب «يو َ
خصــص مــوارد لــإدارة المدن ّيــة
العمــل ع ـلـى ضمــان المصالــح اإلســرائيل ّية ـفـي المنطقــة (ج) ،ومــن أجــل ذلــك ســوف ُت َّ
ـفـي وزارة الدفــاع مــن أجــل فــرض القانــون ع ـلـى مخالفــات البنــاء ،والســيطرة غيــر القانون ّيــة ع ـلـى أراضــي المنطقــة (ج)».
جهاتــه ـفـي دعم االســتيطان في الض ّفة
وقــد حصــل «يمينــا» بموجــب االتّفــاق ع ـلـى وزارة االســتيطان ،بمــا ينســجم مــع تو ّ
جد مستق َبل» ،وكذلك
الغرب ّية .وظهر البند نفسه في االتّفاق ّية بين حزب «أزرق أبيض» برئاسة بِنِي ﭼ ــانتس َو «يو َ
أمريكي (الطبعة الثانية) .بيروت :دار المستقبل العربيّ .ص .41
 .2سعيد ،إدوارد« .)1995( .غ ّزة  -أريحا»  -سالم
ّ
 .3الجزيرة 13 ،2021( .حزيران) .من هو نفتالي بينيت تلميذ نتنياهو الذي أطاح به؟ الجزيرة .مستقاة بتاريخ (.)2021/11/14
لالطالع على جميع اتّفاق ّيات االئتالف الحكوميّ ،انظروا موقع الكنيست[ .بالعبر يّة]
ّ .4
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رؤية حكومة بِن ْ
ِت َ -لـﭘـيد للعالقة مع السلطة الفلسطين ّية

األمــر ـفـي االتّفاق ّيــة الثنائ ّيــة بيــن األخيــر وحــزب «إســرائيل بيتنــا» برئاســة أﭬـيـﭼ ــدور ليبرمــان .و ـفـي االتّفاق ّيــة الثنائ ّيــة مــع
خطــة شــاملة للمواصــات والطــرق ـفـي الض ّفــة
حــزب «أمــل جديــد» برئاســة ﭼ ــدعون سـ َ
ـاعر ،أضيـ َـف بَنـدٌ يتعلّــق ب َب ْلـ َورة ّ
الغرب ّيــة وغــور األردن.

5

أن ال ُـمرك ِّبات اليمين ّية في الحكومة حرصت على إدخال موضوع االستيطان في منطقة
يتّضح من االتّفاق ّيات الثنائ ّية ّ
جهــات اليميــن اإلســرائيليّ إ ـلـى تعز يــز االســتيطان والســيطرة اإلســرائيل ّية
«ج» ضمــن االتّفاق ّيــات ،وهــذا ينســجم مــع تو ّ
في هذه المنطقة ،التي تشـك ّل  %60من مســاحة الض ّفة الغرب ّية .وفي ســبيل ضمان التوازن بين الموقف اليمينيّ
ّ
المصغر
وذاك غيــر اليمينــيّ ـفـي الحكومــة ،حـدّد اتّفــاق االئتــاف الحكومــيّ أنّــه ـفـي المجلــس الوزاريّ السياســيّ األمنيّ
(وهــو المجلــس الــوزاريّ الــذي ُيحـدِّد السياســات اإلســرائيل ّية تجــاه الســلطة الفلســطين ّية و ِقطــاع غـزّة) ســيكون عــدد
إن
كل رئيــس حكومــة مســاويًا لعــدد َمــن ال يتوافقــون ،حيــث ّ
الــوزراء الذيــن يتوافقــون ـفـي المواقــف السياس ـ ّية مــع ّ
6
ـت.
عــدد الــوزراء الذيــن يتوافقــون مــع َل ــپيد ســيكون
تمامــا بحجــم عــدد الــوزراء الذيــن يتوافقــون مــع ب ِ ِنـ ْ
ً

مــا ُيع ـزّز مواقــف حكومــة االئتــاف اإلســرائيل ّية الحال ّيــة مــن المســألة الفلســطين ّية هــو التصريحــات التــي جــاءت
«معار ي ــڤ»
ع ـلـى لســان مســؤولين إســرائيل ّيين ،ع ـلـى رأســهم رئيــس الحكومــة نفتا ـلـي ب ِ ِنـ ْ
ـت .ففــي ِحــوار مــع صحيفــة َ
العبر يّــة ،ـفـي أيلــول مــن العــام الماضــي ،أعلــن أنّــه يرفــض إقامــة دولــة فلســطين ّية ،ويرفــض االلتقــاء برئيــس الســلطة
الفلســطين ّية محمــود ع ّبــاس .وردًّا ع ـلـى الســؤال «عندمــا تدخــل ـفـي الغرفــة أل ّول مـ ّرة مــع الرئيــس األمريكــيّ ورئيــس
ـت« :هــذا هــو
النظــام المصــريّ،
جســر هــذه الهـ ّوة؟» ،أجــاب ب ِ ِنـ ْ
وكل منهمــا يؤيّــد حـ ّ
ّ
ـل الدولتيــن وأنــت ترفضــه ،كيــف تَ ْ
أن إقامــة
الســؤال الصحيــح .أجتهــد كــي أتصـ ّرف مــع شــركائي ـفـي الحكومــة؛ فأنــا أعــارض الدولــة الفلســطين ّية ،وأعتقــد ّ
دولــة فلســطين ّية ـفـي الض ّفــة الغرب ّيــة هــي كارثــة ًّ
ثمــة خــاف،
حقــا ،وهــذا ســيجلب الصوار يــخ واألنفــاق إ ـلـى تــل أبيــبّ .
وهــذا حســن ،وأنــا أقــول األمــور كمــا هــي ،بمــا ـفـي ذلــك للرئيــس األمريكــيّ ،وهــذا ُيســتق َبل ع ـلـى نحـ ٍو ج ّيــد عندمــا يأ ـتـي
7
بشــكل صــادق».
بَ ْي ـ َد ّ
أن موقــف عــدم وضــع الحكومــة الحال ّيــة مســأل َة المفاوضــات والمســار السياســيّ مــع الطــرف الفلســطينيّ
ضمــن اعتباراتهــا ،فضـ ًـا عــن الحفــاظ ع ـلـى الوضــع القائــم الــذي يضمــن تماســك الحكومــة اإلســرائيل ّية ،ال يقتصــر
ـت ،بــل يتجــاوزه إ ـلـى وز يــر الخارج ّيــة اإلســرائيليّ يَئيــر َل ــپيد
ع ـلـى زعيــم الحــزب اليمينــيّ الدينــيّ المتش ـدّد ،نفتا ـلـي ب ِ ِنـ ْ
جــد مســتق َبل) .ف َل ــپيد يؤيّــد االنفصــال عــن الفلســطين ّيين ،دون الموافقــة ع ـلـى قيــام دولــة فلســطين ّية ع ـلـى حــدود
(يو َ
ـل الدولتيــن،
أن حكومــة بــاده برئاســة ب ِ ِنـ ْ
عــام  .1967وقــد جــاء ع ـلـى لســانه ّ
ـت لــن ُت ْبـرِم اتّفا ًقــا مــع الفلســطين ّيين لحـ ّ
حــا ـفـي حــال تسـلُّمه الحكومــة المت َّفــق ع ـلـى التنــاوب ـفـي رئاســتها
وذلــك ألنّــه ال اتّفــاق ع ـلـى ذلــك ،لك ّنــه تــرك البــاب مفتو ً
بينهما 8،حيث إنّه بموجب االتّفاق يرأس بِنِت الحكومة حتّى أيلول عام  ،2023ويتولّى َل ــپيد رئاســتها حتّى تشــرين
ـال تَ َولّيــه رئاســة الحكومــة اإلســرائيل ّية ،قــال َلـپ ــيد« :مــن
الثا ـنـي عــام  .2025وردًّا ع ـلـى ســؤال بشــأن تغييــر الموقــف حـ َ
9
أن يحــدث ذلــك» دون أن يؤكّــد ع ـلـى هــذا.
الممكــن ْ

 .5المصدر السابق.
 .6مركز اإلمارات للسياسات .مصدر سابق.
ِت في مقابلة ل ّ
ّ
ِوالَ .معاريـڤ .مستقاة بتاريخ (.)2021/11/20
َ .7شلِيـڤ ،طال 14 ،2021( .أيلول) .التوتّرات في الجنوب ،التحالف
الهش والتسامح من األسرة الثكلى .بِن ْ
[بالعبر يّة]
8. Hoffman, Gil, & Lazaroff, Tova. (2021, August 20). No Palestinian state under Bennett-led government, FM says. THE JERUSALEM POST.
Retrieved November 30, 2021
 .9المصدر السابق.
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أن وز يــرة الداخل ّيــة اإلســرائيل ّية ،أ يِّيلِــت َشــكيد (وهــي مــن أركان حكومــة االئتــاف المؤمنيــن
يضــاف إ ـلـى ذلــك ّ
أن رئيــس
بفكــرة «أرض إســرائيل الكاملــة» ،ومــن اليميــن األيديولوجــيّ المتشـدّد) ،أ كّــدت ـفـي تصر يــح إعالمــيّ لهــا ّ
الحكومــة اإلســرائيل ّية ،نفتا ـلـي ب ِ ِنـ ْ
ـت ،لــن يلتقــي ،برئيــس الســلطة الفلســطين ّية محمــود ع ّبــاس ،بــل ليــس ّ
ثمــة أيّ
لع ْقــد لقــاء مــن هــذا القبيــل مســتق َب ًل 10.و ـفـي ســياق تحريضهــا ع ـلـى الســلطة الفلســطين ّية ،قالــت:
ن ّيــة لــدى ب ِ ِنـ ْ
ـت َ
11
«أبــو مــازن يح ـ ّول األمــوال إ ـلـى اإلرهاب ّييــن وهــو ليــس شــريكًا» .واألمــر نفســه جــرى عندمــا ُســئل وز يــر القضــاء
ـاعر ،المنشـ ّـق عــن الليكــود بســبب خالفاتــه مــع نتنياهــو ،عــن الواقــع األمنــيّ ،وإمكان ّيــة إجــراء
اإلســرائيليّ ﭼ ِــدعون سـ َ
ضيّ ُقد ًُمــا ـفـي
ِحــوار مــع رئيــس الســلطة الفلســطين ّية محمــود ع ّبــاس ،إذ أجــاب« :لألســف ،جيراننــا ال ير يــدون ال ـ ُـم ِ
ـل النــزاع .يواصلــون دفــع رواتــب اإلرهاب ّييــن وعائالتهــم ،ويقاضوننــا ـفـي محكمــة ـفـي الهــاي ،ولكــن بمج ـ ّرد وجــود
حـ ّ
12
ً
ـاعر« :لقــد رأينــا ذلــك عندمــا ق ـدّم
ـل قابــل للتطبيــق ســيكون رأ ـيـي
قيــادة تر يــد إيجــاد حـ ّ
مختلفــا» .وأضــاف سـ َ
ـات بعيــد َة المــدى أل ـبـي مــازن ولــم يتلـ َّـق ردًّا
إيهــود أولمــرت ـفـي ختــام واليتــه لرئاســة الــوزراء (عــام  )2009مقترحـ ٍ
إيجاب ًّيــا ً
ممــا
أيضــا» 13.وكان أولمــرت قــد عــرض ع ـلـى الســلطة الفلســطين ّية ّ
خطــة ســام تقضــي بانســحاب إســرائيل ّ
يقــارب  % 95مــن األراضــي المحتلّــة وإزالــة معظــم المســتوطنات التــي فيهــا بالكامــل ،مــع إقامــة دولــة فلســطين ّية
14
مســتقلّة تكــون عاصمتهــا القــدس الشــرق ّية.
في هذا الســياق ،ال ب ّد من تناول موقف الجانب اآلخر؛ فقد قابلت الســلطة الفلســطين ّية المتم ّثلة برئيســها محمود
التمســك ب ـِ «التنســيق األمنــيّ» بينهــا وبيــن إســرائيل ،وبإبــدا ِء الرغبــة
ع ّبــاس هــذا الموقـ َـف اإلســرائيليّ بالتأكيــد ع ـلـى
ُّ
ـتئناف المفاوضــات مــع الجانــب اإلســرائيليّ ،وإبــدا ِء االســتعداد لمقابلــة أ كثــر الشــخص ّيات تط ُّر ًفــا
الشــديدة ـفـي اسـ
ِ
ـفـي الحكومــة اإلســرائيل ّية ،تلــك التــي ترفــض ً
قاطعــا إقامــة دولــة فلســطين ّية ،وع ـلـى اســتعداد أن يلتقــي ح ّتــى
رفضــا
ً
مــع مــن يلغــي ويشــطب حـ ّـق تقر يــر المصيــر للشــعب الفلســطينيّ ،ـفـي اإلشــارة إ ـلـى وز يــرة الداخل ّيــة اإلســرائيل ّية
أن ر ّد األخيــرة جــاء بالرفــض
أ يِّيلِــت َشــكيد التــي طلــب ع ّبــاس مــن وفــد حــزب «ميرتــس» مقابل َتهــا شــخص ًّيا 15.بَ ْيـ َد ّ
ـت فيهــا« :لــن يحــدث ذلــك .لــن ألتقــي أحــد منكــري المحرقــة
القطعــيّ ع ْبــر تغر يــدة ع ـلـى حســابها ع ـلـى «تويتــر» كتبـ ْ
[تشــير بهــذا إ ـلـى محمــود ع ّبــاس] الــذي يقاضــي جنــود الجيــش اإلســرائيليّ ـفـي محكمــة الهــاي ،ويدفــع المــال َ
لق َتلــة
16
اليهود».
أن قيــادات ـفـي الســلطة الفلســطين ّية أعر بــت عــن إحباطهــا الشــديد مــن «تجاهــل» رئيــس وزراء
وع ـلـى الرغــم مــن ّ
ـت ،للقض ّيــة الفلســطين ّية ـفـي خطابــه األخيــر أمــام الجمع ّيــة العامــة لألمــم الم ّتحــدة،
الحكومــة اإلســرائيليّ ،نفتا ـلـي ب ِ ِنـ ْ
تجمــع المســتوطنات األســبق
ـت يتجاهلنــا ونحــن نتجاهلــه ،ولــم نكــن نتو ّقــع مــن رئيــس
مع ّبــرة عــن ذلــك بقولهــا« :ب ِ ِنـ ْ
ُّ
ـإن هــذه الســلطة (الفلســطين ّية) ال تــزال تبنــي آمـ ً
ـال كبيــرة ع ـلـى وز يــر الخارج ّيــة
أن يغ ّيــر رؤيتــه األيديولوج ّيــة» 17،فـ ّ
 .10حيال ـئـي ،سيـڤ ــان 14 ،2021( .أيلــول)َ .ل ــپيد وﭼ ــانتس يؤ يّــدان تقو يــة الســلطةَ ،
ـت لــن يلتقــي بأ ـبـي مــازن» .واي ِنــت .مســتقاة بتار يــخ (.)2021/12/2
وشــكيد تهـدّئ« :ب ِ ِنـ ْ
[بالعبر يّــة]
 .11المصدر السابق.
 .12المصدر السابق.
 .13المصدر السابق.
 .14آر-ت ــي 19 ،2021( .أ يّــار) .أولمــرت :اســتمرار االســتيطان ـفـي األراضــي الفلســطين ّية المحتلّــة ال يز يــد مــن ُف ـ َرص المشــاورات الســلم ّية والو ّديّــة .آر-ت ــي ( .)RTمســتقاة

بتار يــخ (.)2022/02/5

 .15عرب  4 ،2021( .48تشرين األ ّول) .شاكيد ترفض دعوة ع ّباس للقاء بالمقاطعة :لن يحدث .عرب  .48مستقاة بتاريخ (.)2021/12/3
 .16المصدر السابق.
حر ِيديــم») .مســتقاة بتار يــخ (.)3/12/2021
ح ـدْري َ
َ .17ش ـلِيم ،مِ ئيــر 30 ،2021( .أيلــول) .الفلســطين ّيون ينتظــرون َل ــپيد« :تمهيــد األرض ّيــة» .ـفـي غــرف الحريديــم («ب ِ َ
[بالعبر يّــة]
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رؤية حكومة بِن ْ
ِت َ -لـﭘـيد للعالقة مع السلطة الفلسطين ّية

أن
يَئيــر َل ــپيد
"الوســطيّ» ،وتنتظــر تولّيــه رئاســة الحكومــة بعــد نحــو عــام ونصــف العــام َوفــق اتّفــاق التنــاوب 18.بَ ْيـ َد ّ
َ
باســم الرئاســة الفلســطين ّية
التصر يــح األشـ ّد حـدّة تجــاه الجانــب اإلســرائيليّ هــو ذاك الــذي جــاء ع ـلـى لســان الناطــق ْ
واقعــا ع ـلـى األرض
ـت بأنّهــا «تلعــب بالنــار» وتحــاول أن تفــرض أمـ ًرا
نبيــل أبــو ردينــة ،الــذي وصــف حكومــة نفتا ـلـي ب ِ ِنـ ْ
ً
19
مــن خــال مــا ترتكبــه مــن جرائــم ـفـي األراضــي المحتلّــة ،وأنّهــا تمــادت أكثــر مــن الحكومــات الســابقة ،ع ـلـى حـ ّد قولــه.
فإن واشنطن وتل أبيب تعتقدان
وفي الحديث عن الموقف األمريكيّ الراعي للمفاوضات الفلسطين ّية اإلسرائيل ّيةّ ،
خطــة واضحــة لتحقيــق هــذا الهــدف ،كمــا
ّ
خطــة ســام لحـ ّ
ـل الدولتيــن ،ولــم تطرحــا أيّ ّ
أن الوقــت غيــر مناســب لمتابعــة ّ
حــا ـفـي هــذا الشــأن ،وتحـدّث عــن إدارة الصــراع بـ ً
ـدل مــن الحفــاظ ع ـلـى خيــار الســام؛ وذلــك
ّ
أن الرئيــس بايــدن كان واض ً
بســبب االنقســام ـفـي الحكومــة اإلســرائيل ّية بشــأن هــذا الموضــوع ،وقــد يبلــغ هــذا الخــاف حـ ّد تفكيــك الحكومــة نظـ ًرا
لتأزُّمــه 20،كمــا ذكرنــا ً
آنفــا .و ـفـي محاولــة مــن رئيــس الســلطة الفلســطين ّية للضغــط ع ـلـى الطــرف األمريكــيّ واإلســرائيليّ
للعــودة إ ـلـى المفاوضــات ،أعلــن ـفـي خطابــه ـفـي ال ـ  23مــن أيلــول عــام  2021أمــام هيئــة األمــم الم ّتحــدة ،ـفـي دورتهــا
وبخاصــة بعــد
عامــا لتنفيــذ انســحابه مــن األراضــي الفلســطين ّية المحتلّــة،
ّ
السادســة والســبعين ،أنّــه يمهــل االحتــال ً
ـل الدولتيــن مــع الفلســطين ّيين ال يــزال
كلمــة الرئيــس بايــدن التــي تع ّهــد فيهــا بالدفــاع عــن إســرائيل إذ قــالّ :
«إن حـ ّ
21
مطلوبًــا ،وإن كان الطر يــق إليــه ال يــزال بعيـدًا».

ّ
اإلسرائيلي :الحفاظ على الوضع القائم
الحل
ّ
ـت  -يَ ِئيــر َل ــپيد ،ال تضــع مســألة المفاوضــات
بنــا ًء ع ـلـى مــا ســبق ،الحكومــة اإلســرائيل ّية الحال ّيــة ،برئاســة نفتا ـلـي ب ِ ِنـ ْ
والمســار السياســيّ مــع الســلطة الفلســطين ّية ضمــن اعتباراتهــا .مــا تبتغيــه هــو الحفــاظ ع ـلـى الوضــع القائــم الــذي
أن إســرائيل تــرى أنّهــا ُم َ
رغمــة ع ـلـى الحفــاظ ع ـلـى إبقــاء جســور الثقــة بينهــا وبيــن
يضمــن
تماسـ َ
ـك الحكومــة .غيــر ّ
ُ
تماســك ح ْكــم األخيــرة وتعز يــز مكانتهــا ـفـي الض ّفــة الغرب ّيــة ،بحيــث ُتواجــه الســلط ُة
الســلطة الفلســطين ّية ،لضمــان
ُ
ً
ومنعــا
الوطن ّيــة الفلســطين ّية أزم ـ ًة سياس ـ ّية واقتصاديّــة ـفـي اآلونــة األخيــرة ُته ـدِّد اســتقرا َرها ،تخ ُّوفــا مــن انهيارهــا
ً
وتحسـ ًبا مــن تنامــي نفــوذ حــركات المقاومــة الفلســطين ّية ،وال سـ ّيما «حمــاس» ،وازديــاد ســيطرتها
ُّ
للتدهــور األمنــيّ
مهمــا ـفـي الحفــاظ على
ع ـلـى حســاب ضعــف الســلطة وتهديــد التنســيق األمنــيّ بينهمــا .وهــو مــا تَعتبــره إســرائيل عامـ ًـا
ًّ
االســتقرار النســبيّ الــذي تحتــاج إليــه الحكومــة الحال ّيــة ـفـي هــذه الفتــرة.
جم َع ُه برئيس السلطة الفلسطين ّية محمود
هذا بالضبط ما ع ّبر عنه وزير الحرب ّية اإلسرائيليّ بِنِي ﭼـانتس ،في لقا ٍء َ
ع ّبــاس ـفـي مدينــة رام هللا ،مطلــع أيلــول الماضــي ،إذ قــال« :كلّمــا كانــت الســلطة الفلســطين ّية أقــوى كانــت حمــاس
أضعــف ،وكلّمــا زاد تماســك حكــم الســلطة ،فســيكون هنــاك مز يــد مــن األمــن وســيتع َّين علينــا أن نعمــل بشــكل
ً
الحقــا ألن يلتقــي رئيــس جهــاز األمــن العــا ّم اإلســرائيليّ (الشــاباك) ،رونيــن بــار ،برئيــس الســلطة
ـل» 22.وهــذا مــا دفــع
أقـ ّ
الفلســطين ّية ،ـفـي مقـ ّر المقاطعــة ـفـي رام هللا ،لمناقشــة عــدد مــن القضايــا ،بمــا ـفـي ذلــك وضــع الســلطة الفلســطين ّية
23
االقتصــاديّ الصعــب ،والتنســيق األمنــيّ بيــن الســلطة الفلســطين ّية وإســرائيل.
 .18المصدر السابق.
 .19الرجوب ،عوض 18 ،2021( .تشرين الثاني) .فلسطين :جرائم إسرائيل على أرضنا «لعب بالنار» .األناضول .مستقاة بتاريخ (.)2021/11/21
ـي .مســتقاة بتار يــخ
 .20القــدس العر ـبـيّّ 29 ،2021( .
تمــوز) .جيروزاليــم ﭘ ــوست :ثمانيــة أســباب لعــدم اســتئناف المفاوضــات الفلســطين ّية  -اإلســرائيل ّية قري ًبــا .القــدس العر ـب ّ

(.)2021/11/21

ي الجديد .مستقاة بتاريخ (.)2021/11/27
 21خليل ،نائلة 23 ،2021( .أيلول) .خطاب ع ّباس في األمم المتّحدة :استعراض خيارات إقامة الدولة الفلسطين ّية .العرب ّ
 .22الرجوب ،عوض 1 ،2021( .أيلول) .إسرائيل تعزّز السلطة الفلسطين ّية ..ما الثمن؟ الجزيرة .مستقاة بتاريخ (.)2021/11/27
ْ .23دﭬ ـُـوري ،ن ِير 16 ،2021( .تشرين الثاني) .نشر أ ّول :رئيس الشاباك رونين بار يلتقي في رام هللا بأبي مازن .N12 .مستقاة بتاريخ ([ .)2021/12/4بالعبر يّة]

7

دراسات عن إسرائيل 5

على ضوء ذلك ،الحكومة اإلســرائيل ّية ترى أنّه ّ
ثمة حاجة ضرور يّة إلى تعزيز المســار االقتصاديّ  -المدنيّ والخدماتيّ
ع ـلـى حســاب المســار السياســيّ .ويتم ّثــل ذلــك ـفـي منــح تســهيالت اقتصاديّــة للســلطة الفلســطين ّية ،وتيســير الدعــم
الغر ـبـيّ والدو ـلـيّ لالقتصــاد الفلســطينيّ والب ْنيــة التحت ّيــة ـفـي مناطــق الســلطة ،إ ـلـى جانــب تســهيل الحيــاة اليوم ّيــة ع ـلـى
ممــا ُيخ ّفــف الضغــط عــن الســلطة الفلســطين ّية .فقــد أعلــن مــرا ًرا رئيــس
السـك ّان الفلســطين ّيين ـفـي الض ّفــة الغرب ّيــةّ ،
ـت ،أنّــه يرفــض دفــع عمل ّيــة سياسـ ّية مقابــل الســلطة الفلســطين ّية ،لك ّنــه يســعى إ ـلـى
الحكومــة اإلســرائيل ّية ،نفتا ـلـي ب ِ ِنـ ْ
24
وخاصــة الذيــن يعملــون ـفـي إســرائيل.
دفــع خطــوات ترمــي إ ـلـى تســهيل حيــاة الفلســطين ّيين ـفـي الض ّفــة الغرب ّيــة،
ّ
تتم ّثل رغبة الجانب اإلســرائيليّ في منح تســهيالت اقتصاديّة إلى الســلطة الفلســطين ّية ،للحفاظ على الوضع القائم،
تتم ّثــل بفكــرة «تقليــص الصــراع»؛ وتلــك مقولــة جديــدة تدخــل إ ـلـى القامــوس السياســيّ اإلســرائيليّ ،وهــي مــن إنتــاج
أســتاذ التار يــخ اإلســرائيليّ ميخــا ﭼودمــان الــذي تحـ ّول إ ـلـى «سوﭘ ــر ســتار» ـفـي الســنتين األخيرتيــن .إ ـلـى جانــب طاقــم
المختصين ورجاالت االســتخبارات والساســة الم َ
خ ْض َرمين والمستشــارين التكنوقراط ّيين،
ِت ،المك َّون من
نفتالي بِن ْ
ّ
ِت باستشــارتهم باســتمرار ،وال سـ ّيما بعد تولّيه منصب رئاســة الحكومة،
ﭼ ــودمان هو أحد األشــخاص الذين يقوم بِن ْ
ـت ـفـي خطابــه مأخــوذة مــن كتــاب ﭼ ــودمان الــذي يحمــل
إن العبــارة «تقليــص الصــراع» التــي اســتخدمها ب ِ ِنـ ْ
ح ّتــى ّ
ـت كان قــد نشــر ع ـلـى صفحتــه ع ـلـى الفيســبوك ،ـفـي أيّــار عــام
أن ب ِ ِنـ ْ
العنــوان «مصيــدة  »67الــذي صــدر عــام  .2017كمــا ّ
المعــا ومثيـ ًرا
كل مــا جــاء فيــهّ ،إل أنّــه ُي َعـ ّد عمـ ًـا
،2017
تقييمــا للكتــاب قــال فيــه  -ـفـي مــا قــال -إنّــه قــد ال ي ّتفــق مــع ّ
ً
ً
25
للنقــاش الب ّنــاء.
ـل ـفـي المســتقبل
يرســخ بفكرتــه ّ
أن الصــراع اإلســرائيليّ الفلســطينيّ لــن يكــون لــه حـ ّ
مفهــوم «تقليــص الصــراع» ّ
ألن القيادة والمجتمع في إسرائيل منقسمان جدًّا بشأن استئناف مفاوضات السالم .لكن يمكن إلسرائيل
القريبّ ،
العمــل ع ـلـى الحـ ّد مــن (تقليــص) تأثيــر الصــراع المســتم ّر منــذ قــرن تقري ًبــا ،بحيــث يتحـ ّول «تقليــص الصــراع» إ ـلـى
جمل
ســام ،غير أنّه ال يرمي إلى تحقيق الســام ،بل يرمي إلى اســتمرار االســتعمار دون ثمن ودون ســام .يمكن أن نُ ْ
26
ـل تقليصــه.
ـل النــزاع ،فيمكــن ع ـلـى األقـ ّ
هــذا المفهــوم بعبــارة أخــرى ُمفا ُدهــا أنّــه إذا لــم يكــن مــن الممكــن حـ ّ
تتضمــن محاوالتــه لتحســين الوضــع الراهــن تع ُّه ـدًا بتوفيــر
ـت رئاســة الحكومــة اإلســرائيل ّية ح ّتــى اآلن،
منــذ تَ َو ـلّـي ب ِ ِنـ ْ
ّ
خدمــة اإلنترنــت ع ْبــر الهاتــف المحمــول مــن الجيــل الرابــع للفلســطين ّيين والفلســطين ّيات ـفـي الض ّفــة الغرب ّيــة؛ ومــن
المحتمــل بنــاء مــا يقــارب  900منــزل فلســطينيّ جديــد ـفـي المناطــق التــي تديرهــا إســرائيل .كذلــك أقرضــت حكومـ ُة
ب ِ ِنــت الحكوم ـ َة الفلســطين ّية  156مليــون دوالر لمســاعدتها ع ـلـى النجــاة مــن األزمــة المال ّيــة ،والســماح ل ـِ  15ألــف
فلســطينيّ بالعمــل ـفـي إســرائيل؛ وتع ّهــدت بتســوية أوضــاع آالف الفلســطين ّيين ـفـي الض ّفــة الغرب ّيــة الذيــن يفتقــرون
ل الس ـك ّان الــذي يقــع تحــت مســؤول ّية وســيطرة إســرائيل ،كمــا زادت
ج ّ
إ ـلـى األوراق المطلوبــة لتســجيلهم ـفـي ِس ـ ِ
ـت منصبــه ،وذلــك بعــد ســنوات مــن
االتّصــاالت
العامــة بيــن المســؤولين اإلســرائيل ّيين والفلســطين ّيين منــذ أن تو ـلّـى ب ِ ِنـ ْ
ّ
ـت منهجــه ـفـي مقابلــة مــع صحيفــة
العالقــات المترديّــة وصلــت حــد القطيعــة ـفـي عهــد ســلفه نتنياهــو 27.وقــد شــرح ب ِ ِنـ ْ
معــا ،عالقــون .ولكــن بعــد ذلــك مــاذا
التايمــز قائـ ًـا« :لــن يذهبــوا إ ـلـى أيّ مــكان .لــن نذهــب إ ـلـى أيّ مــكان .نحــن هنــا ً
28
ســنفعل؟ االقتصــاد ،االقتصــاد ،االقتصــاد».

 .24عرب  2 ،2021( .48أيلول) .بينيت للفلسطين ّيين« :تسهيالت» اقتصاديّة نعم ..اتّفاق ّيات سياس ّية ال .عرب  .48مستقاة بتاريخ (.)2021/11/20

 .25ح ّبــاس ،وليــد 2 ،2021( .آب) .مــاذا يعنــي بينيــت ب ـِ «تقليــص الصــراع» مــع الفلســطين ّيين وكيــف يلتقــي هــذا المفهــوم مــع أ َ ِج ْنــدة الصهيون ّيــة الدين ّيــة؟ 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.
 .27المصدر السابق.
 .28المصدر السابق.
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رؤية حكومة بِن ْ
ِت َ -لـﭘـيد للعالقة مع السلطة الفلسطين ّية

خاتمة
ِت َ -لـپيد ،تسعى للحفاظ على الوضع القائم في ما يتعلّق باالحتالل واالستعمار
إن الحكومة اإلسرائيل ّية برئاسة بِن ْ
ّ
ـك الحكومــة مــن جهــة ،ويحافــظ ع ـلـى
اإلســرائيليّ للمناطــق الفلســطين ّية المحتلّــة عــام  ،1967بحيــث يضمــن
تماسـ َ
ُ
مهمــا لالســتقرار مــن خــال
تماســك ح ْكــم الســلطة الفلســطين ّية برئاســة محمــود ع ّبــاس (الــذي تــرى فيــه عامـ ًـا
ًّ
ُ
حرصــه ع ـلـى «التنســيق األمنــيّ» مــع إســرائيل) مــن جهــة أخــرى ،وذلــك بعيـدًا عــن الخــوض ـفـي مراحــل المفاوضــات
مجـ َّددًا ،مــن خــال اتّبــاع سياســة «تقليــص الصــراع» مــع الشــعب الفلســطينيّ ،وإبقــاء الض ّفــة الغرب ّيــة هادئــة مــن
خــال تخفيــف بعــض القيــود اإلســرائيل ّية ع ْبــر تســهيالت حيات ّيــة ومشــاريع وب ِ ًنــى تحت ّيــة .ويبقــى هــذا الســيناريو
حــا ،وهــو مــا ينســجم مــع السياســة اإلســرائيل ّية الحال ّيــة ،وت ـ ْرك األحــداث تتط ـ ّور
هــو الخيــار اإلســرائيليّ األكثــر ترجي ً
بصــرف النظــر عــن النتيجــة التــي قــد ُتفضــي إليهــا .وهــو ســيناريو يعمــل ع ـلـى اســتغالل الفرصــة الحال ّيــة ،ودعــم
تغييــر قيــادة الســلطة الفلســطين ّية واســتبدالها بقيــادة جديــدة قــادرة ع ـلـى الســيطرة ع ـلـى الســاحة الفلســطين ّية،
ـل
ومنــع حمــاس مــن االنتشــار السياســيّ ـفـي الض ّفــة الغرب ّيــة .بَ ْيـ َد ّ
أن االحتــال اإلســرائيليّ الدائــم للض ّفــة الغرب ّيــة يظـ ّ
إن االحتــال
عقبــة أمــام هــذا الهــدف .وال يمكــن أن يكــون هنالــك ســام أو اســتقرار اقتصــاديّ تحــت االحتــال؛ إذ ّ
والتوســع ع ـلـى حســاب أيّ شــيء آ َ
أمــا بخصــوص مل ّفــات ِقطــاع
يعطــي األولو يّــة للمصالــح والمــوارد اإلســرائيل ّية
خــرّ .
ّ
غـزّة الســاخنة ،فإنّهــا مطروحــة بقـ ّوة ع ـلـى طاولــة الحكومــة ،والجمهــور اإلســرائيليّ ينتظــر مــن هــذه الحكومــة خطــوات
ـاح الحكومــة ـفـي ذلــك يعنــي تجا ُو َزهــا أحــد األلغــام
لمعالجــة مل ّفــات غـزّة مــن ضمــن الموضوعــات الفلســطين ّية ،ونجـ ُ
ـت َ -ل ــپيد خطــوات ـفـي اتّجــاه تصعيــد
ـفـي طريقهــا ،وفشـ ُلها ســيكون ذا مــردود ســلبيّ عليهــا .لــذا ،قــد تأخــذ حكومــة ب ِ ِنـ ْ
أو اعتمــاد قفــزات معقولــة تذهــب إ ـلـى حـ ّد َع ْقــد صفقــة تبــادُل أســرى وتهدئــة طويلــة.
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