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 إشارات إلحياء "عملية السالم" بغطاء اميركي

 وبينيت وحكومته ال يؤمنون بالحل مع الفلسطينيين
 

ات في الوقت الذي ال يمر فيه يوم إال ويضيف الشعب الفلسطيني في سجله المقاوم المضيء باإلنجاز 
ن أوالتي نفذها ستة أسرى بعد  من سجن جلبوععملية "الهروب العظيم" البطولية المشهودة، وآخرها 

لى عقدمًا  50وانتهى على بعد  5تحت الزنزانة رقم  بواسطة )المالعق( عبر نفق بدأ في حفرةوا فر  
 الذي يعد حصنا أمنيا ــ ال تزال السلطة مصرة على التمسك بنهج الجانب اآلخر من جدران السجن

" لسلميةوهم الوعود األميركية الراعية لما يسمى "العملية االمفاوضات مع الكيان الغاصب، والغرق في 
التي يبدو أن ثمة مؤشرات توحي بوجود ضوء أخضر أميركي لتحريك ملف المفاوضات الراكد بين 

 السلطة وإسرائيل.

 لسلطةامئات الجوالت من المفاوضات واالجتماعات واللقاءات والجلسات العلنية والسرية، التي عقدتها 
ج م ينتلنية خالل العقود الماضية مع العدو الصهيوني وبرعاية أميركية وأوروبية وحتى عربية، الفلسطي

دم راضي وهتصاعد وتيرة واالستيطان والتهويد ومصادرة األــــــ عنها إال المزيد من الخيبات والنكبات 
فة إضا الُعز ل نطينييتدنيس األقصى وارتكاب الجرائم اليومية بحق الفلس ةالمنازل، واإلمعان في سياس

لم و  ــــ إلى حروب اإلبادة التي تشنها إسرائيل بين فترة وأخرى على غزة، وآخرها في أيار الماضي 
يصب  تحقق أي نتائج تذكر في قضايا الحل النهائي وقيام الدولتين، اللهم سوى التنسيق األمني الذي

 في مصلحة الكيان أوال وأخيرا.

داث التي جرت خالل األسبوعين الماضيين، بدًء من واشنطن مرورا عند النظر في خارطة األح
اء باألردن وانتهاًء برام هللا، نرى أن هناك عدة مؤشرات ومعطيات ومستجدات تتعلق بمحاولة إلحي

 جها.المسار التفاوضي، وبث الحياة فيه مجددا، وهي تبدو الفتة في توقيتها وأهدافها فضال عن نتائ
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 ينيت واستبعاد حل الدولتين ــ لقاء بايدن ب 

الرئيس الجديد مع الرئيس األميركي جو بايدن،  أول هذه المستجدات، تكمن باللقاء الذي جمع  
ى ما رك ز الزعيمان عل. ، في البيت األبيضأواخر الشهر الماضي للحكومة اإلسرائيلية نفتالي بينيت

ي شيء أن يثبتا للعالم أن الخالفات ف د أكثر مما على ما هو مختلف عليه، وكان همهما أكثريوح  
 الرأي ال تفسد للود  قضية. وقال بايدن إنه ناقش مع بينيت "عملية السالم" بين اإلسرائيليين

 ون أن يذكر حل الدولتين كعادته، مشيراً إسرائيلي بد -والفلسطينيين وبحث سبل تحقيق سالم فلسطيني
 . "الهاعالقة بالده مع إسرائيل في أفضل أحو "إلى أن 

ومة التزام واشنطن الثابت بأمن إسرائيل، بما في ذلك تجديد مخزون منظالتأكيد " بايدنولم ينسى  
"، إذا جاز ربما هو إعادة إسرائيل إلى "بيت الطاعة يكثرهأكثر ما كان  ."القبة الحديدية" للدفاع الجوي 

ين التعبير، بعد أن ظهرت في سياق العالقات بين الدولتين مظاهر عقوق إبان واليات حكومات بنيام
لم يذكر  من جهته .نتنياهو المتعاقبة، وال سيما فيما يتعلق بسياسة واشنطن اإلقليمية في الشرق األوسط

ة في الفلسطيني، ولكنه طلب في االجتماع عدم إعادة فتح القنصلية األميركيبينيت أي شيء في الشأن 
 القدس المحتلة خوفًا من تفكك ائتالفه وسقوط حكومته.

 ــ قمة ثالثية إلحياءعملية السالم بغطاء اميركي

 -األردني  -الثالثي المصري ثاني هذه المؤشرات، يتقاطع  مع قمة واشنطن، وتتمث ل باللقاء 
ملية ع»ما ُتسم ى  إلحياءبغطاء من إدارة بايدن، الذي عقد بعد ايام من قمة واشنطن، و  يني،الفلسط
يسعى عبد الفتاح السيسي إلى إطالق مفاوضات مباشرة بين الجانبين الفلسطيني ، حيث «السالم

ط بالده إلرساء هدنة طويلة ا ي غزة، فمد ألواإلسرائيلي قبل نهاية العام الجاري، توازيًا مع استمرار توس 
 .في القطاع« تنمية مستدامة»تتيح، وفق ما ُتنظ ر له القاهرة، البدء بمشاريع 

خالل األيام يستقبل السيسي، بينت، في مدينة شرم الشيخ واستكماال للجهود المصرية، من المقرر أن  
ت، تستهدف، ، في زيارٍة هي األولى من نوعها لرئيس حكومة إسرائيلي منذ أكثر من عشر سنواالمقبلة
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بحسب ما ُيروَّج لها مصري ًا، التمهيد الستئناف المفاوضات المباشرة بين الفلسطيني ين واإلسرائيلي ين 
 خالل الفترة المقبلة. 

لى إكامل  التي جرى اإلعالن عنها أخيرًا خالل زيارة مدير المخابرات العامة عباسلبينيت و  الزيارةهذه 
ل من في القاهرة،بعد أياٍم تأتي ، مؤخرا تل أبيب يلول الجاري، أ 2في  من القم ة الثالثي ة التي ُعقدت أو 

 السيسي وملك األردن عبد هللا الثاني ورئيس السلطة وجمعت كال من الرئيس المصري عبد الفتاح 
  .الفلسطينية محمود عباس

ن لى أعالمفاوضات،  َتوافق األطراف الثالثة على تقديم تصو رات خالل الفترة المقبلة في شأن استئناف
لعامة امناقشتها على هامش اجتماعات الجمعية  استكماليتم  بحثها في لقاء السيسي ــ بينت، ومن ثم  

 السيسي على بينت خطوطًا عريضة الستئناف، حيث سيعرض لألمم المتحدة مع المسؤولين األميركيين
سمح يمة اإلسرائيلية الحالية، وبما المفاوضات، بما يتناسب مع طبيعة التعقيدات التي تعتري الحكو 

 أو حتى في الشارع.« الكنيست»بتقب لها داخل 

سيجري العمل على إحياء جهود تحقيق المصالحة الفلسطينية، مع تحديد موعد  وبالتزامن مع ذلك 
الستئناف المباحثات في شأنها في القاهرة. وفي هذا اإلطار، تعه د عباس، كما سبق أن فعل في 

ترط مع مسؤولي المخابرات المصرية، بتقديم التنازالت الالزمة إلتمام المصالحة، فيما اشلقاءاته 
ية وقابلة للتنفيذ، مقابل ضمان نيل التزامات م« فتح»الجانب المصري أن تكون خطوات حركة  ماثلة جد 

دًا على ضرورة وضع جدوٍل زمني وإطار للتفاوض بين الحركَتين قبل ا«حماس»من حركة   نعقاد، مشد 
 .لقاءاتهما الثنائية في القاهرة

 ـــ  مؤتمر سالم مصري 

فإن السيسي، الذي تعه د بدعوة الحكومة اإلسرائيلية إلى االنخراط في مفاوضات مباشرة أكثر من ذلك 
في أقرب فرصة، « مؤتمر للسالم»قد تجري في شرم الشيخ قبل نهاية العام الحالي، يأمل في عقد 

سواًء بحضور أطراف عربية إلى جانب الواليات المتحدة، أو اقتصاره في مرحلة أولى على مصر 
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ن، وهو أمر سيكون رهنًا بمدى اهتمام واشنطن بحضور الجوالت األولى، فيما ستجري مناقشة واألرد
 .األمر مع اإلماراتيين أيضًا، في لقاءات مرتقبة خالل الفترة المقبلة

ة مبادرة مصرية جديدة الستئناف المفاوضات بين إسرائيل والسلط وفي السياق ذاته، تم الكشف عن 
يسي، المخابرات المصرية  حاليًا، تحت إشراف الرئيس المصري عبد الفتاح الس ، حيث تعملالفلسطينية

 رائيلعلى مبادرة سالم جديدة بالتنسيق مع مسؤولين عرب وأوروبيين إلطالق العملية السياسية بين إس
 .والسلطة الفلسطينية

، لمصر ن بزياراتمن المتوقع أن يقوم مسؤولون إسرائيليون وفلسطينيون وأميركيون وعرب وأوروبيو و 
يد من أن مصر ستز كما  .لمراجعة المبادرة وإبداء التعليقات قبل عرضها رسمياً  ،خالل األيام المقبلة

 .اتصاالتها مع الجانبين اإلسرائيلي والفلسطيني والعناصر ذات العالقة لضمان نجاح المبادرة
ها، زع عليبالقضايا الرئيسية المتنا "فقرات صارمة وقابلة للتنفيذ في الميدان تتعلقوتتضمن المبادرة  

فاق نوقشت خالل القمة الثالثية تم االت". وهي قد وهي: القدس والالجئون واألسرى والحدود واألمن
 .عليها رسمياً 

 ــ لقاء غانتس ــ عباس: بحث الملفات االنسانية

 نيالصهيو ر الدفاع وزيو الرئيس محمود عباس أما المعطى الثالث، فيظهر من خالل اللقاء مباشر بين 
 في إطار تشجيع أميركي للحكومةحيث اتى   اب الماضي، 29والذي عقد في رام هللا في  بني غانتس

 ". سياإلسرائيلية التخاذ خطوات بناء ثقة لتحسين األوضاع على األرض ما يهيئ األجواء للعمل السيا

ق مع عباس على تسوية مكانة وقال غانتس خالل إحاطة لمراسلين عسكريين، أول من أمس، إنه اتف
ع آالف األشخاص الذين يسكنون في الضفة ويفتقرون إلى مكانة اإلقامة، بضمنهم فلسطينيون من قطا

، ألفا 15غزة، وعلى قرض بمبلغ نصف مليار شيكل، وزيادة عدد العمال الفلسطينيين في إسرائيل بـ
 .مناطق والمصادقة على بناء قرابة ألف وحدة سكنية للفلسطينيين في
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خالل تصريح صحافي  بدوره، عباس الذي ال يفوت مناسبة إال ويكرر تأييده  للسالم،  كان وصف
، وهي مع حل الدولتين وعدم التوسع بالجيداإلدارة األميركية الحالية أيلول الحالي، "موقف 

 ".نحن في اتصاالت مستمرة مع اإلدارة األميركية". واكد "االستيطاني

 ــ هرتسوغ: لتجديد العالقات مع السلطة 

القات إلى تجديد الع الذي دعا الرئيس اإلسرائيلي إسحق هرتسوغ،  وينطلق الُمعطى الرابع، من كالم 
 .عهممع السلطة الفلسطينية، باعتبار أن ذلك يسهم في أمن إسرائيل، ويؤكد وجود شريك يمكن الحديث 

مع في  سرًا "، كاشفا أنه التقى فلسطينية خطوة صحيحةوقال هرتسوغ، االتصاالت مع السلطة ال
ى ناء علبلقاء "دافئ عقد  وعقد مه، أواخر آب الماضي العاهل األردني عبد هللا الثاني في قصره بعم ان

 السيسي "هناك اتصاالت جرت مع الرئيس بوتين في روسيا، ومع "، ولفت إلى أن دعوة من الملك
 ."سار إقليمي إيجابي يجب أن نعرف كيف يتم استغاللهعباس، وبعبارة أخرى، هناك مو 

مع  غير أن هذا الحراك، قابله ارتفاع بعض األصوات الحكومية االسرائيلية الرافضة حتى ألي تواصل
ع امل مبينيت ووزير خارجيته، الذين حصروا التع  ءالسلطة الفلسطينية، وفي مقدمة هؤالء رئيس الوزرا

مام أسبقا منساني، دون أن يمتد إلى الشق السياسي، ال بل إنهم أقفلوا الباب السلطة بالملف األمني واال
 حل قد يتم طرحه من قبل الرعاة الدوليين واالقليميين للمفاوضات. 

 ــ بينيت للفلسطينيين: ال تتوهموا بالسالم

اق اختر  هناك رغم أنه لن يكون " قال بينيت مع قادة جمعيات يهودية في الواليات المتحدة في لقاء 
 تخف فسياسي مع الفلسطينيين مع واليته، إال أنه ينوي اتخاذ خطوات تقل ص الصراع مع الفلسطينيين و 

ة التوتر  ".من حد 
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 أن يخلق ال يريد"أنه الفتا االنتباه إلى لن يلتقي بالرئيس الفلسطيني، محمود عباس، "وذكر بينيت أنه 
لن " ". وأضافوعندها سيؤدي اإلحباط إلى تأثيرات سلبية وهًما عند الفلسطينيين حول أمر لن يحدث،

ت من نت خذ خطوات راديكالية، لن نضم  )المستوطنات( ولن نجم د البناء )االستيطاني(. سنت خذ خطوا
رفضه يت يعلن فيها بين خالل أسبوعهذه هي المر ة الرابعة، . الجدير بالذكر أن "أجل استقرار المنطقة

ابل السلطة الفلسطينية، لكنه يسعى إلى دفع خطوات تهدف إلى تسهيل حياة دفع عملية سياسية مق
 ل".الفلسطينيين في الضفة الغربية، وخاصة الذين يعملون في إسرائي

ه مسؤول سياسي إسرائيلي إن "مواقف بينيت معروفة، ولن يكون عندوتعليقا على  كالم بينيت، أكد 
االقتصادي. وحقيقة هو يريد  –إلى دفع الجانب المدني  تقدم سياسي. وهو يعتقد حقيقة أن ثمة حاجة

 ".تنفيذ ذلك
غانتس أثار توترا بين بينيت وغانتس، رغم أنه جرى من دون  –لقاء عباس ليس هذا فسحب، ف 

ظ مكتب رئيس الحكومة اإلسرائيلية، نفتالي بينيت سارع إلى التحف، حيث سارع  حضور وسائل إعالم
عقد األفضل لو أن هذا اللقاء لم يُ  مكتب بينيت قولها إنه "كان من  ر فيواشارت مصاد من اللقاء. 

 ".أبدا، لكن بالرغم من ذلك تقرر المصادقة عليه
 –السلطة، حكومة بينيت  –"الالعبين الثالثة في الحلبة السياسية  وتابعت مصار مكتب بينيت بالقول

ة، ع عملية سياسية علنية وجدية في هذه المرحلقدرون أنه ليس باإلمكان دفي –لبيد واإلدارة األميركية 
في  إليها ومن دون لفت االنتباه "تحت الرادار"وجزء من هذه المبادرة التي تم تمريرها باإلمكان دفعها 

 "الحلبة الفلسطينية أو اإلسرائيلية
 ــ لبيد: عالقتنا مع السلطة تقتصر على التنسيق االمني 

من العالقات مع السلطة  بالمائة 90الخارجية اإلسرائيلي، يائير لبيد، إن  "قال وزير وعلى المنوال ذاته، 
الحكومة الحالية لن تشهد اختراًقا سياسًيا مع مشددا على الفلسطينية تتعل ق بالتنسيق األمني"، 

 ". الفلسطينيين
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 الخالصة 

مي بكل حزم، يس لحةالمقاومة المسيعارض  في المحصلة، نجد أنفسنا أمام رؤيتين متناقضتين، عباس 
 الشراكةبأن المصلحة الفلسطينية هي السالم مع إسرائيل و  ويؤمن "مقدساً "التنسيق األمني مع إسرائيل 

 . مطيعا لدفع ما يسمى عملية "السالم" عاد ليكون شريكاً  وهو،معها 

ى ثة" عليعتقد أن حل الدولتين، سيجلب "كار فيما رئيس وزراء العدو )وهو أول رئيس حكومة متدين( 
ي  تعنالالدولة اليهودية، حيث قال في إحدى المناسبات: "أريد أن يفهم العالم أن الدولة الفلسطينية 

  -ا بايدنوالتي يعارضه-سيوسع مستوطنات الضفة الغربية كما أنه  ."دولة إسرائيلية، هذه هي المعادلة
دس ي القفلية األميركية للفلسطينيين أحجم عن تأييد الخطط األميركية إلعادة فتح القنص إضافة إلى أنه

 .المحتلة، واستبعد التوصل إلى اتفاق سالم مع الفلسطينيين تحت قيادته

هي أجندة نفتالي بينيت بصفته رئيس الوزراء الثالث عشر إلسرائيل هي باألساس محلية بطبيعتها. و 
 م جادها خالية من أي التزامحملة عمدا إلى أقصى الحدود بالقضايا والسياسات المحلية الشعبية ولكن

لنظر بالسعي إلى تسوية سلمية مع الفلسطينيين. هذا ليس مفاجًئا على اإلطالق، بالنظر إلى وجهات ا
 يامينهالقومية المتطرفة الشخصية لرئيس الوزراء منذ فترة طويلة وكذلك آراء حزبه القومي اليميني، 

 هي حداش )اليمين الجديد(.

منصب حتى اآلن، فإن بينيت وحكومته ليسوا مستعدين للتغيير كما يأمل بناًء على أدائه في ال
نون مروجوهم في تل أبيب أو واشنطن، من الواضح أن نفتالي بينيت وائتالفه المهجن سياسًيا ال يؤم

بالحل السياسي السلمي للصراع اإلسرائيلي مع الفلسطينيين. مقاربته هي موقف صهيوني رافض 
 فه مثل نتنياهو وأرييل شارون واسحق شامير ومناحيم بيغن. نموذجي في تقليد أسال



 
15/90/1220  

فلسطين()ملف  التقدير نصف الشهري  

(713رقم )   
 

 
 

10 
 

رطوم إنها النسخة اإلسرائيلية من "الالءات الثالث" التي ألقت على مدى سنوات باللوم على قمة الخ
ال  : ال سالم وال اعتراف وال مفاوضات. شعار بينيت هو: ال للدولة الفلسطينية.1967العربية عام 

ئيس بة لر سرائيلي. وال لوقف المستوطنات اليهودية على األراضي الفلسطينية. بالنسإلنهاء االحتالل اال
ن صة. موزراء إسرائيل الحالي، فإن الفلسطينيين هم مثل "شظية في المؤخرة"، إذا استخدم كلماته الخا

 الواضح أنه ال يسعى إلى إنهاء الصراع أو حتى إدارته. بدال من ذلك، يفضل "تقليصه" حتى يغوص
 الصراع في النسيان.

 


