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ــة يف  ــال الحكوم ــيق أع ــب تنس ــس مكت ــاء رئي ــر اللق ح

ــطيني  ــر الفلس ــان والوزي ــان علي ــطينية غس ــق الفلس املناط

حســن الشــيخ ورئيــس املخابــرات الفلســطينية ماجــد فــرج. 

مالحظات أساسية 
ويكشــف اللقــاء بــن الرئيــس محمــود عبــاس ووزيــر الدفــاع 

ــن  ــدد م ــى ع ــا ع ــى تركيزه ــس ع ــي جانت ــي بين اإلرسائي

القضايــا، وذلــك مــع اســتبعاد تنــاول أي قضايــا تتعلــق 

مبفاوضــات الســام يف الوقــت الراهــن، وهــو مــا ميكــن 

ــايل: ــو الت ــى النح ــه ع تفصيل

1- الرتكيــز 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.

2- تقديــم تســهيالت للســلطة الفلســطينية: قدمــت تــل 

ــل يف: ــي تتمث ــطينية، والت ــلطة الفلس ــهيات للس ــب تس أبي

 أ- منــح الهويــة الفلســطينية: تســوية الوضــع القانــوين لثاثــة 
آالف فلســطيني ال يحملــون الهويــة الفلســطينية، بينهــم 
ــاع  ــن القط ــطينين م ــارات أو فلس ــون يف املغ ــكان يعيش س
هربــوا إىل الســلطة الفلســطينية أو فلســطينين يعيشــون 

ــم. ــدوا مكانته ــذ عــرات الســنن وفق ــاد من ــارج الب خ

جانتــس  منــح  بالبنــاء:  للفلســطينيني  الســاح   ب- 
ــة “ج”  ــاء يف املناطــق املصنف ــح بن ــف ترصي الفلســطينين أل
يف الضفــة الغربيــة، والتــي تخضــع لســيطرة أمنيــة إرسائيليــة، 
وبلــدات  قــرى  يف  البنــاء  ذلــك  يكــون  أن  اشــراط  مــع 

فلســطينية قامئــة.

 ج- تســهيالت ماليــة للســلطة الفلســطينية: ســتقرض إرسائيل 
ــار شــيكل(، وســتتم  ــون دوالر )نصــف ملي ــه 155 ملي رام الل
إعادتهــا ابتــداء مــن يونيــو القــادم مــن أمــوال املقاصــة التــي 

تجبيهــا الســلطة الفلســطينية. 

كــا ســتصادق إرسائيــل مبنــح التصاريــح لـــ15 ألــف عامل 
فلســطيني إضــايف، وســيتم تحويــل املصالــح الفلســطينية 

العدد 1327، 02 سبتمبر 2021  Future Briefs تقديرات المستقبل

أجــرى وزيــر الدفــاع اإلســرائيلي بينــي جانتــس، فــي 30 أغســطس، 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 2010. وقــال مصــدر فلســطيني 

إن المحادثــات خصصــت لمناقشــة “القضايــا األمنيــة الروتينيــة” واالقتصــاد.
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التــي تتعامــل مــع إرسائيــل إىل طريقــة الحســابات الرقميــة، 
بطريقــة توفــر مدخــوالت للســلطة مــن الرائــب بقيمــة 10 

مايــن شــيكل ســنوياً”. 

3- اســتبعاد عمليــة الســالم: أفــاد مصــدر مقــرب مــن 
ــطينين،  ــع الفلس ــة م ــام جاري ــة س ــه “ال عملي ــت بأن بيني
ــم  ــاف الحاك ــة االئت ــك إىل طبيع ــن تحصــل”، ويرجــع ذل ول
اإلرسائيــي، والــذي يضــم تيــارات متطرفــة ترفــض إجــراء أي 
ــي  ــوزراء اإلرسائي ســام مــع الفلســطينين، كــا أن رئيــس ال
ــن  ــاق م ــم أي اتف ــوف يهاج ــو، س ــن نتانياه ــابق بنيام الس

ــوع.  ــذا الن ه

وقــد وضــح ذلــك يف هجــوم عضــو الكنيســت اإلرسائيــي، 
ــاه  ــاً إي ــاس واصف ــس وعب ــاء جانت ــى لق ــر، ع ــن جف ــار ب إمت
بالفضيحــة، كــا هاجــم حــزب الصهيونيــة الدينيــة املحســوب 
ــث  ــك، حي ــاء كذل ــة اللق ــة الغربي عــى املســتوطنن يف الضف
أكــد يف بيانــه أن محاولــة بينيــت التقليــل مــن أهميــة 
ــة  ــي أن الحكوم ــة، وه ــاء الحقيق ــح يف إخف ــن تنج ــاء ل اللق
اإلرسائيليــة تعيــد أبــو مــازن إىل الواجهــة مــن جديــد بعــد أن 
نجــح اليمــن اإلرسائيــي عــى مــدى ســنوات يف جعلــه شــخصاً 

ــة بالســاحة السياســية. غــر ذي صل

تفسير االنفتاح اإلسرائيلي 
الســلطة  إىل  إرسائيــل  مــن  املقدمــة  التســهيات  تــؤرش 
ــاه  ــتها تج ــت يف سياس ــّول الف ــود تح ــى وج ــطينية ع الفلس
الســلطة الفلســطينية، وهــو مــا ســتكون لــه انعكاســات عــى 

ــايل:  ــك يف الت ــح ذل ــن توضي ــاس، وميك ح

ــاس وجانتــس بعــد  ــن عب ــاء ب ــر واشــنطن: جــاء اللق 1- تأث
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 للفلســطينين”، وذلــك خــال اللقــاء 
ــه  ــق علي ــا واف ــو م ــض، وه ــت األبي ــا يف البي ــذي جمعه ال
بينيــت. ومــن املعــروف أن الرئيــس جــو بايــدن يؤيــد خيــار 
حــّل الدولتــن، كــا أعلــن عــن اســتئناف تقديــم املســاعدات 

ــطينية. ــلطة الفلس للس

ــت يف  ــة بيني ــرك حكوم ــطينيني: تتح ــع الفلس ــة م 2- التهدئ
امللــف الفلســطيني مــن خــال اعتــاد سياســة تقــوم عــى 
التهدئــة، ومنــع االســتفزازات األمنيــة عــر التوصــل لتفاهات 
مبــارشة مــع حــاس يف مقابــل موافقــة إرسائيــل عــى إدخــال 

ــة أي  ــب إقام ــن تجن ــاً ع ــا، فض ــة له ــاعدات االقتصادي املس
ــرغ  ــة لتف ــاهم يف النهاي ــا يس ــو م ــدة، وه ــتوطنات جدي مس

ــووي.  ــران الن ــة مللــف إي الحكومــة اإلرسائيلي

3- االنفتــاح عــى الســلطة: أكــد عبــاس أن هــدف االجتــاع 
هــو بنــاء ثقــة متبادلــة والحفــاظ عــى املصالــح اإلرسائيليــة 
والعاقــات 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”.

كــا أكــد جانتــس أنــه تطــرق إىل “وســائل تطويــر األمــن 
ــا  ــو م ــزة”، وه ــة وغ ــة الغربي ــادي يف الضف ــع االقتص والوض
يعنــي أن إرسائيــل قــد تتجــه للتعامــل مــع قطــاع غــزة عــر 
الســلطة الفلســطينية، وهــو مــا يــؤرش عــى وجــود تغــرات 
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 

ــاع. يف القط

ورحــب رئيــس لجنــة الدســتور والقانــون عضــو الكنيســت 
عــن حــزب “العمــل” جلعــاد كاريــب باجتــاع جانتــس 
وعبــاس، داعيــاً إىل عقــد اجتاعــات منتظمــة بــن أعــى 
املســتويات يف الحكومــة اإلرسائيليــة والســلطة الفلســطينية. 
وهجــام الحكومــة الســابقة برئاســة بنيامــن نتنياهــو، والتــي 
وفقــاً لــه، فضلــت تعزيــز موقــف حركــة حــاس عــى الحــوار 
مــع الســلطة الفلســطينية، وأنــه يجــب عــى الحكومــة 
الحاليــة أن تُغــر نهجهــا وأن تــؤدي إىل تعزيــز االقتصــاد 
ــد  ــا أك ــر. ك ــكل كب ــطينية بش ــلطة الفلس ــع الس ــن م واألم
وزيــر اإلعــام اإلرسائيــي، يوعــاز هنديــل، لإلذاعــة اإلرسائيليــة 
أن مــن مصلحــة إرسائيــل تعزيــز االقتصــاد الفلســطيني 

ــاس. ــاف ح وإضع

ــل عــى الســلطة الفلســطينية هــو  ــاح إرسائي ولعــل انفت
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 
ــطيني  ــعب الفلس ــاز أي يشء للش ــة إنج ــه بإمكاني يف رام الل
عــر مســار التســوية الفاشــل، بــل واعتــرت إن هــذا الســلوك 
ــض  ــف الراف ــف املوق ــطيني، وتضع ــام الفلس ــق االنقس يعم
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ــا  ــاس قبوله ــان ح ــن إع ــم م ــى الرغ ــك ع ــع، وذل للتطبي
بإقامــة دولــة فلســطينية واحــدة عــى حــدود عــام 1967. 

أقــرت يف 1 ســبتمر، سلســلة مــن  كــا أن إرسائيــل 
ــح  اإلجــراءات لتخفيــف حصارهــا عــى قطــاع غــزة، عــر فت
ــاح  ــن س ــاً ع ــواردات، فض ــام ال ــامل أم ــو س ــرم أب ــر ك مع
األساســية  البنــاء  مــواد  باســتراد  املســؤولن اإلرسائيليــن 
الازمــة 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، 
بعــض  يف  العنيفــة  التظاهــرات  مــن  سلســلة  تنظيــم  أو 
األحيــان عــى طــول الســياج الحــدودي مــع إرسائيــل، وهــو 
مــا يثــر االســتغراب مــن موقــف حــاس املناهــض للســلطة، 

خاصــة أن السياســة اإلرسائيليــة األخــرة تخفــف مــن معانــاة 

ــواء.  ــد س ــى ح ــاع ع ــة والقط ــطينين يف الضف الفلس

ــورات  ــذه التط ــل ه ــول إن مجم ــن الق ــام، ميك ويف الخت

الســلطة  عــى  اإلرسائيــي  االنفتــاح  أن  عــن  تكشــف 

الفلســطينية، مبــا ميهــد لتخفيــف العقوبــات االقتصاديــة 

اإلرسائيليــة الســابقة عنهــا، فضــاً عــن أنه يكشــف عــن نجاح 

واشــنطن يف مارســة 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 

ــن. ــن الجانب ــدة للتســوية السياســية ب ــادرة جدي ــدن مب باي

عن المركز
مركــز تفكــر Think Tank مســتقل، أنشــئ عــام 2014، يف أبوظبــي، بدولــة اإلمــارات العربيــة املتحــدة، للمســاهمة يف تعميــق الحــوار العــام، ومســاندة صنــع 

القــرار، ودعــم البحــث العلمــي، فيــا يتعلــق باتجاهــات املســتقبل، التــي أصبحــت متثــل إشــكالية حقيقيــة باملنطقــة، يف ظــل حالــة عــدم االســتقرار، وعــدم 

القــدرة عــى التنبــؤ خــال املرحلــة الحاليــة، مــن خــال رصــد وتحليل وتقديــر »املســتجدات« املتعلقــة بالتحــوالت السياســية واالتجاهــات األمنيــة، والتوجهات 

االقتصاديــة والتطــورات التكنولوجيــة، والتفاعــات املجتمعيــة والثقافيــة، املؤثــرة عــى مســتقبل منطقــة الخليــج، ويف نطــاق الــرق األوســط عمومــاً.
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