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أجــرى وزيــر الدفــاع اإلســرائيلي بينــي جانتــس ،فــي  30أغســطس ،محادثــات مــع الرئيــس الفلســطيني
محمــود عبــاس فــي رام اللــه بالضفــة الغربيــة المحتلــة ،فــي لقــاء نــادر رســمي يعــد األول مــن نوعــه
لمســؤول حكومــي إســرائيلي مــع رئيــس الســلطة الفلســطينية منــذ عــام  .2010وقــال مصــدر فلســطيني
إن المحادثــات خصصــت لمناقشــة “القضايــا األمنيــة الروتينيــة” واالقتصــاد.

حــر اللقــاء رئيــس مكتــب تنســيق أعــال الحكومــة يف
املناطــق الفلســطينية غســان عليــان والوزيــر الفلســطيني
حســن الشــيخ ورئيــس املخابـرات الفلســطينية ماجــد فــرج.
مالحظات أساسية

ويكشــف اللقــاء بــن الرئيــس محمــود عبــاس ووزيــر الدفــاع
اإلرسائيــي بينــي جانتــس عــى تركيزهــا عــى عــدد مــن
القضايــا ،وذلــك مــع اســتبعاد تنــاول أي قضايــا تتعلــق
مبفاوضــات الســام يف الوقــت الراهــن ،وهــو مــا ميكــن
تفصيلــه عــى النحــو التــايل:

أ -منــح الهويــة الفلســطينية :تســوية الوضــع القانــوين لثالثــة
آالف فلســطيني ال يحملــون الهويــة الفلســطينية ،بينهــم
ســكان يعيشــون يف املغــارات أو فلســطينيني مــن القطــاع
هربــوا إىل الســلطة الفلســطينية أو فلســطينيني يعيشــون
خــارج البــاد منــذ ع ـرات الســنني وفقــدوا مكانتهــم.
ب -الســاح للفلســطينيني بالبنــاء :منــح جانتــس
الفلســطينيني ألــف ترصيــح بنــاء يف املناطــق املصنفــة “ج”
يف الضفــة الغربيــة ،والتــي تخضــع لســيطرة أمنيــة إرسائيليــة،
مــع اشــراط أن يكــون ذلــك البنــاء يف قــرى وبلــدات
فلســطينية قامئــة.

 -1الرتكيــز عــى القضايــا األمنيــة :إن اللقــاء بــن عبــاس
وجانتــس ركــز عــى القضايــا األمنيــة ،والتــي تســتكمل
االتصــاالت واللقــاءات األمنيــة املتخصصــة بــن الجانبــن
الفلســطيني واإلرسائيــي طــوال األشــهر األخــرة.

ج -تســهيالت ماليــة للســلطة الفلســطينية :ســتقرض إرسائيل
رام اللــه  155مليــون دوالر (نصــف مليــار شــيكل) ،وســتتم
إعادتهــا ابتــداء مــن يونيــو القــادم مــن أمــوال املقاصــة التــي
تجبيهــا الســلطة الفلســطينية.

 -2تقديــم تســهيالت للســلطة الفلســطينية :قدمــت تــل
أبيــب تســهيالت للســلطة الفلســطينية ،والتــي تتمثــل يف:

كــا ســتصادق إرسائيــل مبنــح التصاريــح لـــ 15ألــف عامل
فلســطيني إضــايف ،وســيتم تحويــل املصالــح الفلســطينية

تســويات جزئيــة :دالالت لقــاء الرئيــس الفلســطيني ووزيــر الدفــاع اإلســرائيلي ،تقديــرات المســتقبل ,العــدد  02 ،1327ســبتمبر ،2021
أبوظبــي :المســتقبل لألبحــاث والدراســات المتقدمــة.
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التــي تتعامــل مــع إرسائيــل إىل طريقــة الحســابات الرقميــة،
بطريقــة توفــر مدخــوالت للســلطة مــن الرضائــب بقيمــة 10
ماليــن شــيكل ســنوياً”.

املســاعدات االقتصاديــة لهــا ،فضــاً عــن تجنــب إقامــة أي
مســتوطنات جديــدة ،وهــو مــا يســاهم يف النهايــة لتفــرغ
الحكومــة اإلرسائيليــة مللــف إي ـران النــووي.

 -3اســتبعاد عمليــة الســام :أفــاد مصــدر مقــرب مــن
بينيــت بأنــه “ال عمليــة ســام جاريــة مــع الفلســطينيني،
ولــن تحصــل” ،ويرجــع ذلــك إىل طبيعــة االئتــاف الحاكــم
اإلرسائيــي ،والــذي يضــم تيــارات متطرفــة ترفــض إج ـراء أي
ســام مــع الفلســطينيني ،كــا أن رئيــس الــوزراء اإلرسائيــي
الســابق بنيامــن نتانياهــو ،ســوف يهاجــم أي اتفــاق مــن
هــذا النــوع.

 -3االنفتــاح عــى الســلطة :أكــد عبــاس أن هــدف االجتــاع
هــو بنــاء ثقــة متبادلــة والحفــاظ عــى املصالــح اإلرسائيليــة
والعالقــات املهمــة مــع الســلطة الفلســطينية ،والتــي يؤمــن
بأنــه تجــب تقويتهــا ،كــا أكــد الوزيــر اإلرسائيــي ،وبــا شــك،
أنــه “كلــا كانــت الســلطة الفلســطينية قويــة أكــر ،حــاس
ســتكون أضعــف ،وكلــا زادت ســيطرة الســلطة الفلســطينية،
فإنــه ســيكون لدينــا مزيــد مــن األمــن ونحــن ســنضطر
للعمــل بصــورة أقــل”.

وقــد وضــح ذلــك يف هجــوم عضــو الكنيســت اإلرسائيــي،
إمتــار بــن جفــر ،عــى لقــاء جانتــس وعبــاس واصف ـاً إيــاه
بالفضيحــة ،كــا هاجــم حــزب الصهيونيــة الدينيــة املحســوب
عــى املســتوطنني يف الضفــة الغربيــة اللقــاء كذلــك ،حيــث
أكــد يف بيانــه أن محاولــة بينيــت التقليــل مــن أهميــة
اللقــاء لــن تنجــح يف إخفــاء الحقيقــة ،وهــي أن الحكومــة
اإلرسائيليــة تعيــد أبــو مــازن إىل الواجهــة مــن جديــد بعــد أن
نجــح اليمــن اإلرسائيــي عــى مــدى ســنوات يف جعلــه شــخصاً
غــر ذي صلــة بالســاحة السياســية.
تفسير االنفتاح اإلسرائيلي

تــؤرش التســهيالت املقدمــة مــن إرسائيــل إىل الســلطة
الفلســطينية عــى وجــود تحــ ّول الفــت يف سياســتها تجــاه
الســلطة الفلســطينية ،وهــو مــا ســتكون لــه انعكاســات عــى
حــاس ،وميكــن توضيــح ذلــك يف التــايل:
 -1تأثــر واشــنطن :جــاء اللقــاء بــن عبــاس وجانتــس بعــد
ســاعات مــن عــودة رئيــس الــوزراء اإلرسائيــي نفتــايل بينيــت
مــن واشــنطن ولقائــه بالرئيــس األمريــي .فقــد أفــادت
إذاعــة الجيــش اإلرسائيــي بــأن “الرئيــس األمــريك جــو بايــدن
طلــب مــن رئيــس الــوزراء اإلرسائيــي نفتــايل بينيــت تقديــم
الدعــم املــايل للســلطة الفلســطينية وتقديــم مســاعدات
إنســانية واقتصاديــة للفلســطينيني” ،وذلــك خــال اللقــاء
الــذي جمعهــا يف البيــت األبيــض ،وهــو مــا وافــق عليــه
بينيــت .ومــن املعــروف أن الرئيــس جــو بايــدن يؤيــد خيــار
حـ ّـل الدولتــن ،كــا أعلــن عــن اســتئناف تقديــم املســاعدات
للســلطة الفلســطينية.
 -2التهدئــة مــع الفلســطينيني :تتحــرك حكومــة بينيــت يف
امللــف الفلســطيني مــن خــال اعتــاد سياســة تقــوم عــى
التهدئــة ،ومنــع االســتفزازات األمنيــة عــر التوصــل لتفاهامت
مبــارشة مــع حــاس يف مقابــل موافقــة إرسائيــل عــى إدخــال
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كــا أكــد جانتــس أنــه تطــرق إىل “وســائل تطويــر األمــن
والوضــع االقتصــادي يف الضفــة الغربيــة وغــزة” ،وهــو مــا
يعنــي أن إرسائيــل قــد تتجــه للتعامــل مــع قطــاع غــزة عــر
الســلطة الفلســطينية ،وهــو مــا يــؤرش عــى وجــود تغ ـرات
جوهريــة يف السياســة اإلرسائيليــة ،والتــي كانــت يف الســابق
تســتند إىل توظيــف االنقســام الفلســطيني بــن الســلطة
الفلســطينية ،وحــاس ،فضــاً عــن التعامــل املبــارش مــع
حــاس ،والتوصــل معهــا لتوافقــات ثنائيــة لتهدئــة األوضــاع
يف القطــاع.
ورحــب رئيــس لجنــة الدســتور والقانــون عضــو الكنيســت
عــن حــزب “العمــل” جلعــاد كاريــب باجتــاع جانتــس
وعبــاس ،داعيــاً إىل عقــد اجتامعــات منتظمــة بــن أعــى
املســتويات يف الحكومــة اإلرسائيليــة والســلطة الفلســطينية.
وهجــام الحكومــة الســابقة برئاســة بنيامــن نتنياهــو ،والتــي
وفقـاً لــه ،فضلــت تعزيــز موقــف حركــة حــاس عــى الحــوار
مــع الســلطة الفلســطينية ،وأنــه يجــب عــى الحكومــة
الحاليــة أن تُغــر نهجهــا وأن تــؤدي إىل تعزيــز االقتصــاد
واألمــن مــع الســلطة الفلســطينية بشــكل كبــر .كــا أكــد
وزيــر اإلعــام اإلرسائيــي ،يوعــاز هنديــل ،لإلذاعــة اإلرسائيليــة
أن مــن مصلحــة إرسائيــل تعزيــز االقتصــاد الفلســطيني
وإضعــاف حــاس.
ولعــل انفتــاح إرسائيــل عــى الســلطة الفلســطينية هــو
مــا أقلــق حــاس ،ولذلــك ســارعت بالهجــوم عــى “اجتــاع
عبــاس – جانتــس” ،حيــث أكــد الناطــق باســم حــاس ،حــازم
قاســم ،إن مثــل هــذه اللقاءات اســتمرار لوهم قيادة الســلطة
يف رام اللــه بإمكانيــة إنجــاز أي يشء للشــعب الفلســطيني
عــر مســار التســوية الفاشــل ،بــل واعتــرت إن هــذا الســلوك
يعمــق االنقســام الفلســطيني ،وتضعــف املوقــف الرافــض
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للتطبيــع ،وذلــك عــى الرغــم مــن إعــان حــاس قبولهــا
بإقامــة دولــة فلســطينية واحــدة عــى حــدود عــام .1967
كــا أن إرسائيــل أقــرت يف  1ســبتمرب ،سلســلة مــن
اإلج ـراءات لتخفيــف حصارهــا عــى قطــاع غــزة ،عــر فتــح
معــر كــرم أبــو ســامل أمــام الــواردات ،فضــاً عــن ســاح
املســؤولني اإلرسائيليــن باســترياد مــواد البنــاء األساســية
الالزمــة إلعــادة بنــاء قطــاع غــزة بعــد حــرب مايــو املاضيــة،
وهــو مــا جــاء اســتجابة للضغــوط التــي مارســتها حــاس ضد
إرسائيــل ،ســواء عــر إطــاق بالونــات حارقــة عــى إرسائيــل،
أو تنظيــم سلســلة مــن التظاهــرات العنيفــة يف بعــض
األحيــان عــى طــول الســياج الحــدودي مــع إرسائيــل ،وهــو
مــا يثــر االســتغراب مــن موقــف حــاس املناهــض للســلطة،

خاصــة أن السياســة اإلرسائيليــة األخــرة تخفــف مــن معانــاة
الفلســطينيني يف الضفــة والقطــاع عــى حــد ســواء.
ويف الختــام ،ميكــن القــول إن مجمــل هــذه التطــورات
تكشــف عــن أن االنفتــاح اإلرسائيــي عــى الســلطة
الفلســطينية ،مبــا ميهــد لتخفيــف العقوبــات االقتصاديــة
اإلرسائيليــة الســابقة عنهــا ،فضـاً عــن أنه يكشــف عــن نجاح
واشــنطن يف مامرســة ضغــوط عــى الحكومــة اإلرسائيليــة ،مبــا
يســاهم يف النهايــة يف تخفيــف التوتــر يف األرايض الفلســطينية
املحتلــة ،يف الضفــة والقطــاع ،وميهــد الطريــق أمــام مفاوضات
التســوية الســلمية ،خاصــة أنــه مــن املتوقــع أن تقــدم إدارة
بايــدن مبــادرة جديــدة للتســوية السياســية بــن الجانبــن.
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