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املصاحلة الفلسطينية والدور املرصى

الفلسطينية منذ  القضية  التحوالت اإلرسائيلية نحو  حيكم 
بدايتها التغريات يف البيئة اإلقليمية والدولية والتغري يف البيئة 
اليسار إىل اليمني ثم  الداخلية اإلرسائيلية نفسها وحتوهلا من 
إىل اليمني املتشدد، وكل هذه التغريات عىل مدار عمر القضية 
اإلرسائيلية  السياسات  عىل  بظالهلا  تلقي  كانت  الفلسطينية 
سنتناوله  ما  وهو  الفلسطينية  والقضية  الفلسطينيني  نحو 
جتاه  اإلرسائييل  للمشهد  والتحليل   بالرصد  مقالنا  خالل 

القضية الفلسطينية.
اوال: البيئة اإلقليمية والدولية 

التحوالت  من  العديد  والدولية  اإلقليمية  البيئة  تشهد 
مسار  عىل  مبارش  بشكل  أثرت  والتي  الرسيعة  والتطورات 
تلك  أهم  إبراز  ويمكن  اإلرسائييل  الفلسطيني  التفاوض 
املتغريات يف البيئة السياسية واألمنية اإلقليمية والدولية عىل 

النحو التايل:
وتناحر  األوسط  الرشق  منطقة  احلروب يف  تواصل   : أوالاً
قواه املختلفة داخل بعض دولـــــــــــه  " سوريا – العراق 
العمليات  تأثريات  من  اآلخر  البعض  ومعاناة  اليمن"،   –
مناخ  أفضل  مثل  مما  املتطرفة،  العنارص  جانب  من  اإلرهابية 
ملردود  رسيعة  وبنظرة  ذلك،  ثامر  وجتني  إرسائيل  به  تتمتع 
ا نسبياًا،  تلك األوضاع  نجد أن  وضع إرسائيل أصبح مستقراً
بدقة،  تتابعه  وهي  سوريا  يف  مشغول  اللبناين  اهلل  فحزب 
أن  إال  سنوات،  لبضع  إيران  هتديد  أبعد  النووي  واالتفاق 

تواجدها يف سوريا والعراق يقلق إرسائيل، فيام تنشغل باقي 
معزولة  فتبدو  محاس  أما  الداخلية،  بمشاكلها  املنطقة  دول 
املسجد  بدليل حمدودية رد فعلها خالل أحداث  بشكل كبري 
ا بباقي الفصائل الفلسطينية يف  األقىص يف يوليه 2017 قياساً
الضفة الغربية، صحيح أن إرسائيل مل يكن هلا دور رئييس يف 
إيران مؤقتاًا جاء  النووي وحتييد  النتائج فاالتفاق  حتديد هذه 
نتيجة جهود أمريكية أوروبية رغم معارضة إرسائيل الشديدة 
بسبب  جاء  السوري  اجليش  تفكيك  أن  كام  االتفاق،  هلذا 
وأهلاه،  اهلل  حزب  جر  الذي  الرصاع  وهو  الداخيل  الرصاع 
واملعارضة العربية لإلخوان ورصاع العديد من الدول معهم 

هو ما شدد التضييق عىل محاس.
بعد  داعش  تنظيم  قوة  تنامي  من  القلق  انحسار  ثانياًا: 
املختلفة  الدويل واجلهود  التحالف  له  التي وجهها  الرضبات 
إىل  االنتقال  يف  منهم  ا  بعضاً وبدأ  عليه  للقضاء  نفذت  التي 

وجهات أخرى ولعل أبرزها كانت ليبيا. 
ا  ا كبرياً ثالثاًا: شكل أيضا عدم استقرار الوضع يف سيناء قلقاً
بالنسبة إلرسائيل خاصة مع وجود هتديدات فعلية من جانب 
إىل  الرصاع  بوصلة  بتوجيه  املتطرفة يف سيناء  العنارص  بعض 
شل  يف  نجحت  املرصية  املسلحة  القوات  أن  إال  إرسائيل، 

الكثري من فاعلية تلك اجلامعات. 
ا اسرتاتيجية لصالح  ونتج عن هذا الواقع اإلقليمي ظروفاً
تركيا  خاصة  املنطقة  دول  مع  عالقاهتا  فتحسنت  إرسائيل 
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وعالقتها املتميزة مع قطر بحيث مل يعد سؤال احلرب والسالم 
حمللون  ويرى  اإلقليمية  إرسائيل  عالقات  يف  ا  كثرياً يؤثر 
إرسائيليون أنه مل يعد مهاماً لدول املنطقة إذا ما كانت إرسائيل 

ترغب يف السالم مع الفلسطينيني أم ال. 
ا: نجد أن دول العامل تشهد حتوالت جوهرية حيث       رابعاً
يتنامى صعود األحزاب اليمينية املتشددة، وانسحاب بريطانيا 
اليسار  وفقدان  السياق،  هذا  من  جزء  األورويب  االحتاد  من 
يف الواليات املتحدة وأوروبا هيمنته وثقته بنفسه، فكل هذه 

التحوالت تصب يف مصلحة وخدمة إرسائيل. 
وجلوء  الرشعية  غري  اهلجرة  مشكلة   جاءت  كام  ا:  خامساً
مئات اآلالف من الالجئني إىل أوروبا نتيجة أحداث املنطقة 
ا للدول األوروبية أقلقها وشغلها  ا مستمراً لتمثل حتدياًا وهتديداً

عن الرصاع العريب اإلرسائييل.
واألبرز يف هذه التحوالت كان صعود اليمني يف واشنطن 
معه  حامالاً  األبيض  للبيت  ووصوله  ترامب  دونالد  بقيادة 
السفارة  بنقل  وعد  حيث  إلرسائيل  الوعود  من  الكثري 
مشجعة  مواقف  وله  القدس،  إىل  أبيب  تل  من  األمريكية 
وبعبارة  لليهود،  الشديد  والئه  بجانب  لالستيطان  بالنسبة 
وهو  أال  إلرسائيل  مهاماً  ا  حافزاً يعد  التحول  هذا  فإن  أخرى 
وجود رشيك فوق العادة يف واشنطن األمر الذي سينعكس 
عىل جتاهل إرسائيل للمطالب الفلسطينية ومواصلة خطواهتا 

أحادية اجلانب.
قادمة  طويلة  لفرتة  سيستمر  الوضع  هذا  أن  اليعني  وهذا 
ولكنه قابل للتغيري والتبدل وحيمل خماطر كامنة وهو ما دلل 
معهد  عن  صدر  اسرتاتيجي  تقدير  يف   يادلني  عاموس  عليه 
 2016 من  الفرتة  يف  إرسائيل  يف  القومي  األمن  دراسات 
2017- ، " إن البيئة االسرتاتيجية اإلرسائيلية تتسم ببعض 
فمكانة  إلرسائيل  بالنسبة  السلبية  والتطورات  التوجهات 
ا حيث  الواليات املتحدة يف الرشق األوسط باتت أكثر ضعفاً
سلم  يف  منخفض  مكان  يف  املنطقة  أوباما  إدارة  وضعت 
إدارة  تواصل  أن  املتوقع  ومن  األمريكية  السياسة  أولويات 
ملء  إىل  أدى  الذي  األمر  املنطقة،  نحو  التوجه  هذا  ترامب 
بالتواجد الرويس واإليراين وعزز احلضور  الفراغ األمريكي 
حرية  من  وحَد  وإيران  اهلل  حزب  من  سوريا  يف  الرويس  

الترصف اإلرسائييل".
تدهورها  واصلت  أوروبا  مع  إرسائيل  عالقات  أن  كام 
املفوضية  "قرار  للفلسطينيني  األورويب  الدعم  تواصل  نتيجة 
متيز  ملصقات  بوضع  القايض   2015 نوفمرب  يف  األوروبية 
نفس  ويف  اإلرسائيلية".  املستوطنات  من  الوافدة  املنتجات 

ديسمرب2016   23 يوم  الدويل  األمن  جملس  تبنى  السياق 
القرار رقم 2334 الذي اعترب أقوى قرار أممي يدين االستيطان 
 1967 عام  منذ  املحتلة  الفلسطينية  األرايض  يف  اإلرسائييل 
االستيطانية  األنشطة  مجيع  أن  عىل  ديباجته  يف  القرار  وأكد 
القدس  فيها  بام  املحتلة،  الفلسطينية  األرايض  يف  اإلرسائيلية 
عقبة  وتشكل  الدويل  القانون  بموجب  قانونية  غري  الرشقية، 
رئيسية أمام حتقيق السالم عىل أساس حل الدولتني، ويكمن 
لفتح  القرار  استخدام  يمكن  بأنه  اإلرسائييل  القلق  مصدر 
حتقيق ضد اجلهات املسئولة عن االستيطان ورفع لوائح اهتام 

ضدهم.
لألمم  التابعة  اليونسكو  منظمة  تبنت  ذلك  إىل  إضافة 
املتحدة واملعنية بالرتبية والثقافة والعلوم يف 18 أكتوبر 2016 
قرار" البلدة القديمة  يف القدس وأسوارها، حيث  " مرشوع 
الوضع  التي غريت  القرار عىل بطالن مجيع اإلجراءات  أكد 
األقىص  املسجد  أن  عىل  وأكد    ،1967 يونيه   5 بعد  القائم 
باب  وأن  املسلمني،  لعبادة  ا  خمصصاً ا  مقدساً ا  إسالميًّ ا  موقعاً
الرمحة وطريق باب املغاربة واحلائط الغريب للمسجد األقىص 
األقىص،  املسجد  من  تتجزأ  ال  أجزاء  مجيعها  الرباق  وساحة 
من  األردنية  اإلسالمية  األوقاف  متكني  إرسائيل  عىل  وجيب 
عام  قبل  القائم  التارخيي  الوضع  حسب  وإعامرها   صيانتها 

.1967
إىل جانب ذلك تواصلت وتوسعت حركات املقاطعة ضد 
مل  والذي  األورويب  االحتاد  قرار  وبجانب  العامل،  إرسائيل يف 
تستسيغه إرسائيل، فقد انضم االحتاد الوطني لطلبة بريطانيا 
إىل محلة مقاطعة إرسائيل وهو يضم حوايل " 7 ماليني" عضو  
وأقر املجلس التنفيذي لالحتاد بأغلبية األعضاء قرار االنضامم 
للمقاطعة، كام ُمنع الصندوق القومي اإلرسائييل من املشاركة 

يف معرض دويل سنوي للمنظامت غري احلكومية يف فنلندا.
ثانيا: التغريات يف البيئة الداخلية اإلرسائيلية

وتأثرياهتا  واإلقليمية  الدولية  املتغريات  فصل  يمكن  ال   
حيدث  عام  الفلسطينية  اإلرسائيلية  املفاوضات  إدارة  عىل 
سيطرة  إىل  أدت  أوضاع  ترتيب  من  اإلرسائييل  الداخل  يف 
ما  والكنيست وهو  احلكومة  االستيطاين عىل  املتشدد  اليمني 
برره تشكيل حكومة نتنياهو الرابعة التي أدت اليمني يف 15 

مارس2015.
دولة  ترسيخ  عىل  اإلرصار  احلكومة  تشكيل  عكس  وقد 
مخسة  ضمت  حيث  االستيطانية،  اليمينية  اليهودية  إرسائيل 
أحزاب يمينية ودينية متشددة تضم جمتمعة )61( صوت يف 
إرسائيل  حزب  ضم  يف  ذلك  بعد  نتنياهو  ونجح  الكنيست 
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بيتنا وتوىل رئيس احلزب ليربمان وزارة الدفاع ليصبح إمجايل 
ما تتمتع به احلكومة من دعم داخل الكنيست )66 ( صوت 
يوفر هلا األغلبية عند مترير القوانني االستيطانية وأي قوانني 

أخرى تكرس ليهودية الدولة.
ظهرت  احلكومة  تشكيلة  عىل  عام  من  أكثر  مرور  وبعد 
ومدى  وزرائها  وأداء  فيها  الرئيسية  للوظائف  التقسيامت 
اهلوية  لرتسيخ  أساسية  تغيريات  إحداث  عىل  إرصارهــم 
أم  ترشيعياًا  ذلك  كان  سواء  االستيطانية  اليمينية  اليهودية 
أيليت  تنصيب  ماعكسه  وهو  سياسياًا  أم  ثقافياًا  أم  مؤسسياًا 
ريغف  ومريي  العدل،  لوزارة  اليهودي"  "البيت  من  شاكيد 
اليهودى"  "البيت  بينيت  ونفتايل  الثقافة  لوزارة   " "ليكود 
 " بيتنا  لوزارة الرتبية والتعليم، وافيجدور ليربمان" إرسائيل 
لوزارة الدفاع، وكلها شخصيات حتمل أفكار يمينية متشددة.
وتتوازى هذه التغيريات مع الترشيعات والقوانني املطروحة 
هوية  ترسيخ  شأهنا  من  والتي  اإلرسائييل  الكنيست  عىل 
مل  يمنع  الذي  املواطنة  قانون  مثل  اليمينية  اليهودية  إرسائيل 
شمل العائالت التي يكون فيها أحد الزوجني حيمل اجلنسية 
أو أي دولة عربية،  القطاع  أو  الضفة  اإلرسائيلية واآلخر من 
وإقرار قانون اإلطعام القرسي لألرسى املرضبني عن الطعام، 
وقانون إعفاء توثيق التحقيق مع األرسى، ومترير قانون يشدد 
العقوبة عىل من يلقون حجارة عىل عنارص القوات اإلرسائيلية، 
قانون مالحقة املنظامت احلقوقية التي توثق ممارسات عنارص 
اجليش اإلرسائييل واملستوطنني، قانون يمنع املحكمة العليا من 
إلغاء قوانني سنها الكنيست وتتعارض مع "قوانني أساس" ، 
قانون النكبة والذي يمنع إحياء ذكري النكبة ويفرض عقوبات 

عىل املؤسسات التي حتيي هذه الذكرى. 
الليكود صاحب أكرب  تغيري جوهري يف حزب  بروز  ومع 
كتلة تصويتية يف االئتالف احلاكم )30( صوت حيث شهد 
التوجه  ذات  القديمة  الليكودية  للنخب  إقصاء  الليكود 
الليربايل بشكل تدرجيي لصالح نخب جديدة حتمل توجهات 
يف  اليمينية  اإلشكنازية  النخب  وتراجعت  متشددة،  يمينية 
غري  أجندات  حتمل  رشقية  هيودية  قيادات  لصالح  الليكود 

ليربالية وغري ديمقراطية معادية للفلسطينيني والعرب.
للتأثري  الليكود  صفوف  إىل  يتغلغلون  املستوطنون  وبدأ 
الفلسطيني اإلرسائييل عامة، وجتاه  عىل سياسته جتاه الرصاع 
من  الليكود  قيادات  من  نخبة  فظهرت  خاصة،  املستوطنات 
يمثلون  وهم  اليمينية  للصهيونية  ينتمون  الذين  املستوطنني 

)10( أعضاء من )30( عضو يف قائمة الليكود بالكنيست.
وترتيباًا عىل ما سبق يمكن القول بأن التحوالت والتغيريات 

التي سعى وأسهم فيها نتنياهو أدت إىل تغيري النخب الليربالية 
التي كانت مهيمنة لفرتة طويلة عىل املشهد السيايس  القديمة 
الرشقيني  اليهود  من  بحلفائه  واستبداهلا  إرسائيل  داخل 
والصهيونيني املتدينني الذين يتميزون برضاوة التزامهم باحلفاظ 
عىل املستوطنات يف الضفة الغربية والعمل عىل االستيالء عىل 
مزيد من األرايض الفلسطينية لبناء مستوطنات جديدة، ويعرب 
عن هذه اجلامعات ثالث أعضاء يف احلكومة اإلرسائيلية: األول 
"ليكود" وهي هيودية رشقية  الثقافة  هي  مريي ريغف وزيرة 
باجليش  العميد  رتبة  إىل  وترقت  املغرب  من  عائلتها  جاءت 
اإلرسائييل وخدمت ناطقة باسم اجليش أثناء االنسحاب من 
ورئيس  والتعليم  الرتبية  وزير  بينيت  نفتايل  هو  والثاين  غزة، 
بالقوات اخلاصة اإلرسائيلية  "، خدم  اليهودي  حزب "البيت 
ومجع ثروته من العمل يف جمال تكنولوجيا احلواسب، والعضو 
  " اليهودي  "البيت  العدل  وزيرة  شاكيد  إيليت  هي  الثالث 
وهي مهندسة يف تكنولوجيا املعلومات وهلا آراء متطرفة ضد 

الفلسطينيني عىل الرغم من أهنا ليست متدينة وال مستوطنة.
والقضية  الفلسطينيني  مع  اإلرسائييل  التعامل  أبعاد  ثالًثا: 

الفلسطينية
من  جمموعة  اإلرسائييل  السيايس  اخلطاب  عىل  هييمن 
الفلسطينية والتي  القضية  التعامل مع  األفكار واملقوالت يف 
تشكل يف جمملها حتوالت يف املواقف والسياسات اإلرسائيلية 
اليهود  املتشددين  وصول  منذ  ا  وحتديداً احلالية  الفرتة  خالل 
 ،2015 مارس   يف  نتنياهو   حكومة  خالل  احلكم  سدة  إىل 
أن  بعد  تلك األفكار علناًا  تناول  السياسية يف  النخبة  وبدأت 
كانت تتداوهلا يف الغرف املغلقة أو يتم ترسيبها لإلعالم، وهو 
ما يعكس احلرص عىل توجيه رسالة للفلسطينيني واملهتمني 
والتي جيب  للحل  رؤيتنا  أن هذه  مفادها  الفلسطيني  بالشأن 

التحاور يف حدودها وليس أكثر من ذلك.
 ويف هذا السياق نجد أن معظم الساسة يف إرسائيل  يتحدثون 
عن احلل اإلقليمي قبل حل القضية الفلسطينية، مستغلني أن 
هذه القضية أصبحت يف منزلة متأخرة الهتاممات دول املنطقة 
ا " مشاكل  التي أصبحت مكتظة باملشاكل  كام تم ذكره سابقاً
داخلية  – نقص يف عوائد البرتول –تزايد التهديد اإليراين – 
ال  والغرب  األمريكية  اإلدارة  أن  كام  اإلرهاب...."،  انتشار 
بدأوا  ا هم  السابق وأيضاً اهتاممهم  الفلسطينية  القضية  يولون 
" احلرب عىل اإلرهاب، اهلجرة غري الرشعية،  يتكلمون عن 
" بل أكثر من ذلك فإهنم يتبنون الفكر اإلرسائييل  الالجئون 

بالسعي نحو احلل اإلقليمي قبل املسألة الفلسطينية.  
كون  الفلسطينية  السلطة  مع  اإلرسائييل  التعامل  ينطلق 
وليست رشيك  الفلسطينيني  األخرية موجودة إلدارة شئون 



23

امللف املرصى - العدد  40 - السنة الرابعة
اإلرسائيلية  املامرسات  إليه  تشري  ما  وهو  السلمية  العملية  يف 
إلجراء  نية  أي  وجود  عدم  تعكس  والتي  الواقع  أرض  عىل 
أو  التسوية  باجتاه  ملموس  تقدم  حتقق  مبارشة  مفاوضات 

إنشاء دولة فلسطينيه خالل الفرتة احلالية. 
حيث يفضل نتنياهو وحكومته التعايش مع الوضع القائم 
ما أصطلح عليه  السالم وهو  تنشيط عملية  باجتاه  الدفع  عن 
"عقيدة الالحل"  فهي تشري إىل أنه ليس بالرضوري التوصل 
إىل حل هنائي مع الفلسطينيني ولكن جيب التعايش مع حلول 
جزئية ختفف من حدة التوتر وهذا يشمل العالقة مع السلطة 
والعالقة مع محاس، فمن جهة السلطة يمكن التواصل معها 
من خالل إقامة اتفاقيات خدمية يف جماالت " الكهرباء – املياة 
– الوقود – الرضائب  وغريها.... "  وهو ما يقود بطريقة ملتوية 
إىل تعزيز احللول االقتصادية واخلدماتية بدالاً من اإلرصار عىل 
مفاوضات سياسية نتائجها غري مضمونة، أما فيام يتعلق بقطاع 
ا طاملا يمكن  غزة فإن وجود محاس مل يعد يرض إرسائيل كثرياً
العالقة معها  تفامهات غري مكتوبة معها وضبط  إىل  التوصل 

وفق إيقاع  يفيد املصالح  األمنية اإلرسائيلية.
السياسية يف إرسائيل من  النخبة  أخرى حتُسب  ومن جهة 
من  وهي  القومية  ثنائية  الواحدة  الدولة  حل  نحو  االنزالق 
اإلرسائييل،   السيايس  النقاش  يف  شائعة  باتت  التي  األفكار 
فيقول  "عاموس يادلني" إنه حتى يف حالة عدم وجود رشيك 
إرسائيل  مصلحة  من  فإن  معه  لالتفاق  للتوصل  فلسطيني 
وقف االنزالق التدرجيي نحو حل الدولة الواحدة وبدال من 
ذلك يتم الدفع باجتاه حل الدولتني مع االحتفاظ بمصاحلها 
والبحث  الثقة  تعزيز  عىل  إرسائيل  ستعمل  وبالتايل  األمنيه 
بكل السبل للوصول التفاقيات مع الفلسطينيني سواء كانت 

ثنائية أم إقليمية أم مؤقتة عرب مسارات مستقلة.
ولكن يف املقابل فإن النقاش ال جيب أن ينحرص يف البحث 
الرئيس  آيالند"  "جيورا  يقرتح  حيث  الدولتني  حل  عن 
خطة  وصاحب  اإلرسائييل  القومي  األمن  ملجلس  السابق 
تبادل األرايض "،  إعادة النظر يف الفرضيات التي بنيت عليها 
وجهة  من  خاطئة  افرتاضات  إهنا  حيث  الدولتني  حل  فكرة 
نظره وإذا ما نظرنا بعمق لتلك االفرتاضات كام ذكرها نجدها 

كاآليت: 
املساحة  نطاق  ضمن  يكون  أن  جيب  الرصاع  حل   –  1
تنفيذ  ضمنيا  يعني  "ورفضه  والبحر  األردن  هنر  بني  الواقعة 

خطة تبادل األرايض "
صالحيات  كامل  مع  عربية  دولة  قيام  يتطلب  احلل   –  2
دولة  قيام  يف  نتنياهو  رؤية  تطبيق  يعني  ورفضه   " الدولة 

منقوصة السيادة ". 
واحد  سيايس  كيان  من  ا  جزءاً يشكالن  والضفة  – غزة   3
الفلسطيني  االنقسام  استمرار  عىل  احلرص  يعني  ورفضه   "

الفلسطيني "
 وبشكل عام متيزت الرؤية اإلرسائيلية بعدم جدوى الرتكيز 
إنام  السيادة والصالحيات،  عىل وجود دولة فلسطينية كاملة 
جودة   " عن  البحث  دون  للفلسطينيني  دولة  إجياد  هو  املهم 
أن يتوقف احلديث يف البحث عن  جيب  وال  الدولة،  هذه   "
يتمكن  أن  املهم  السيادة،  كاملة  غري  أو  السيادة  كاملة  دولة 
الفلسطينيون من إدارة شئوهنم بأنفسهم دون أن يشكل ذلك 

عبئاًا عىل إرسائيل. 
رابًعا: التحوالت اإلرسائيلية جتاه السلطة الفلسطينية

تصاعد  من  املاضية  الفرتة  به  اتسمت  مما  الرغم  عىل 
السياسيني  مستوى  عىل  اإلرسائيلية  واملواقف  الترصحيات 
متوترة يف  ما جيري من أوضاع   الفلسطينية  السلطة  بتحميل 
املسجد  أحداث  خالل  جلياًا  ذلك  برز  وقد  الغربية  الضفة 
األقىص يف يوليو 2017، إال أنه يوجد إمجاع داخل احلكومة 
الفلسطينية،  السلطة  إسقاط  عدم  عىل  بالعمل  اإلرسائيلية 
أكثر من مناسبة خالل جلسات جملس  نتنياهو يف  حيث أكد 
الوزراء املصغر " الكابينيت " أن عىل إرسائيل أن تعمل بكل 
طاقتها ملنع حدوث هذا السيناريو " سيناريو سقوط السلطة"، 
لكن يف املقابل أكد عىل أنه جيب االستعداد ملثل هذا السيناريو 

ألنه سيكون كارثي عىل إرسائيل. 
وبالنسبة لرئيس احلكومة نتنياهو مل تطرأ متغريات كثرية يف 
مواقفه جتاه القضية الفلسطينية وإنام أكد دائاماً عىل رؤيته التي 
طرحها عام 2009 يف جامعة بار إيالن بإقامة دولة فلسطينية 
منقوصة السيادة وهو ما يرفضه الفلسطينيون، ويتزامن ذلك 
مع القرارات التي يتخذهاعىل فرتات متباعدة بالبناء والتوسع 
 " املستوطنات  "تسوية  قانون   أصدر  كام  املستوطنات،  داخل 
بنوده   ضمن  يقيض  والذي  فرباير2017   يف  الغربية  بالضفة 
ىف"16"  سكنية  وحدة   "2000-4000" أوضــاع  بتقنني 
مستوطنة كانت قد بنيت عىل أراٍض مملوكة  لفلسطينيني، وهو 
قانونية،  بطرق  الفلسطينية  األرايض  من  مزيد  ضم  يعني  ما 
ا ضم ما يقرب من 60 % من أرايض الضفة الغربية  ويعني أيضاً
بأسلوب هادئ ودون إحداث ضجة حتى يكون الضم طبيعي 
ا، ويشكل أساس يف أي مفاوضات الحقة، وهو ما  ا واقعاً وأمراً

يعول عليه نتنياهو يف إنجازه خالل والية ترمب. 
وعىل صعيد املوقف اإلرسائييل من املصاحلة الفلسطينية التي 
وقاًعت بني حركتي فتح ومحاس  يف أكتوبر 2017 بالقاهرة فقد 
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املصاحلة الفلسطينية والدور املرصى
عام  املصاحلة  اتفاق  عىل  الفعل  رد  مع  مقارنة  باالعتدال  متيز 
ا يف سياساته وهلجته، وجتدر اإلشارة  2014، الذي كان شديداً
املصاحلة  جهود  نجاح  من  تفاجأت  نفسها  إرسائيل  أن  إىل 
االتفاق  بأن  املايض  جتارب  عىل  بناء  راهنت  فقد  اآلن،  حتى 
احلايل سيكون مصريه كمصري املحاوالت واتفاقيات املصاحلة 
السابقة، وجاءت معارضة نتنياهو هذه املرة للمصاحلة يف إطار 
االدعاء بأن موقفه مل يتغري عن املرات السابقة ويبدو أن التوجه 
ا  رفضاً اخلطوة  هذه  رفض  عدم  نحو  يتجه  إرسائيل  يف  العام 
ا وربام تكون املصاحلة الفلسطينية مفيدة إلرسائيل بل إهنا  قاطعاً

قد تردع خطر املزيد من الرصاع. 
ومن املرجح أن يكون هناك سببني رئيسيني للتغري احلاصل 
يف املوقف اإلرسائييل، السبب األول هو رعاية مرص لالتفاق 
و دعم اإلدارة األمريكية له، كام أن املبعوث األمريكي لعملية 
السالم، جيسون غرينبالت، كان قد دعا السلطة الفلسطينية 
فيتمثل  الثاين  السبب  أما  غزة،  قطاع  عن  املسؤولية  لتحمل 
يريان يف عودة  السيايس واألمني اإلرسائييل  املستويني  أن  يف 
السلطة إىل غزة، ولو بشكل جزئي، خدمة للمصالح األمنية 
اإلرسائيلية، وخطوة عىل طريق نزع سالح محاس وأن الفهم 
اإلرسائييل احلايل بأن اتفاق املصاحلة يعترب فرصة، وهو األمر 

الذي دفع إرسائيل إىل عدم العمل عىل إفشاله هذه املرة.

ا منذ تويل  وإمجاال يمكن القول بأن الفرتة املاضية وحتديداً  
تشهد  مل   2015 يف  احلكم  زمام  لنتنياهو  الرابعة  احلكومة 
املفاوضات  عملية  إحياء  جتاه  حراك  أي  الفلسطينية  القضية 
كام أن الوضع امليداين كان يتسم باالستقرار النسبي عدا فرتة 
التوتر باملسجد األقىص يف يوليه 2017 والتي شهدت صمود 
املقديس مل تشهده إرسائيل منذ  الشارع  وانتفاضة سلمية من 
الفرصة  فوتت  سلمية  انتفاضة  وكانت   ،1978 انتفاضة 
صعيد  وعىل  باإلرهاب،  الفلسطينيني  اهتام  يف  إرسائيل  عىل 
احلقائق  فرض  وترية  جانبها  من  إرسائيل  رسعت  فقد  آخر 
ذلك  وعززت  االستيطانية   العمليات  بتكثيف  األرض  عىل 
عىل  أما  املستقبل،  يف  املستوطنات  حتمي  وقوانني  بترشيعات 
صعيد النقاش السيايس فإن البحث عن حل مع الفلسطينيني 
إىل  االنزالق  يؤرقها هو  ما  وإنام  قادة إرسائيل،  يؤرق  يعد  مل 
إىل حل  التوصل  أو يف حال  القومية  ثنائية  واحدة  دولة  حل 
الدولتني فهل ستنفذ رؤية نتنياهو يف شكل الدولة الفلسطينية 
منقوصة السيادة وهو أمر يرص عليه منذ خطابه يف بار إيالن 
الفلسطينيني  تدفع  أن  جيب  مؤرشات  كلها   ،2009 عام 
السلطة  وتويل  املصاحلة  إمتام  حالة  خاصة  فيها  التفكري  إىل 

الفلسطينية زمام األمور يف الضفة الغربية وقطاع غزة.
  


