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أنطوان شلحت * 

ماذا بعد آخر جولة مفاوضات 

إسرائيلية ـ فلسطينية؟

شكلت 
الرئيسي يف  الثقل  مركز  والفلسطينيين  إسرائيل  بين  مفاوضات  آخر جولة  وقائع 

بتأثير  وأساسًا  الفائتة،  القليلة  األشهر  العام على مدار  اإلسرائيلي  األعمال  جدول 

عاملين رئيسيين:

األول، قرب انتهاء املهلة األوىل لهذه اجلولة التي جرت بوساطة أميركية واحملددة بتسعة أشهر؛

بين  اخلاصة  العالقات  مكنونات  قياس  إىل  آخر  مؤشر  بمثابة  املفاوضات  هذه  كون  الثاين، 

إسرائيل والواليات املتحدة يف ظل إدارة الرئيس احلايل باراك أوباما على خلفية اندالع خالفات 

فإن  األمر،  واقع  ويف  اإليراين.  النووي  البرنامج  لكبح  املطلوب  املسار  بشأن  الدولتين  بين  حادة 

اخلالفات بينهما ليست منحصرة يف إيران فحسب، بل تشمل أيضًا ملفات ساخنة ُأخرى مثل سورية 

ومصر وأوكرانيا، فضاًل عن ملف الصراع اإلسرائيلي ـ الفلسطيني.

"فتح"  بين حركَتي  املصاحلة  باتفاق  نتنياهو  بنيامين  اإلسرائيلية  احلكومة  رئيس  تذّرع  وقد 

أواخر تموز / يوليو 2013  )بدأت يف  الفلسطينيين  لتفجير جولة املفاوضات هذه مع  و"حماس" 

الفلسطيني  اجلانب  حتميل  على  التشديد  بموازاة   ،)2014 أبريل   / نيسان  أواخر  حتى  واستمرت 

املسؤولية عن هذا الفشل.

ـ األمنية الذي  ويف االجتماع الطارئ للمجلس الوزاري اإلسرائيلي املصغر للشؤون السياسية 

نوقش فيه موقف احلكومة اإلسرائيلية من حكومة الوحدة الوطنية الفلسطينية املؤلفة وفقًا التفاق 

املصاحلة، وُعقـد يوم أداء هذه احلكومة اليمين القانونية )2 / 6 / 2014(، أكد نتنياهو أن رئيس 

استمراراً  ُيعتبر  وهذا  للسالم"،  و"ال  لإلرهاب"  "نعم  اليوم  قال  عباس  حممود  الفلسطينية  السلطة 

مباشراً لسياسته الرافضة للسالم. وأشار إىل أنه بينما اتخذت إسرائيل خطوات جريئة ومؤملة من 

رفض  عباس  فإن  السالم،  خيار  التزامها  يف  مستمرة  زالت  وما  السالم،  بعملية  قدمًا  الدفع  أجل 

تمديد املفاوضات، ورفض "اتفاق اإلطار" الذي عرضته الواليات املتحدة، وال يزال يواصل ممارسة 

التحريض ضد إسرائيل، وانضم إىل معاهدات دولية بشكل أحادي اجلانب، وها هو اآلن يتحالف مع 

* كاتب وباحث فلسطيني.
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حركة "حماس" املسؤولة عن قتل أكثر من ألف مواطن إسرائيلي بريء، وعن إطالق آالف الصواريخ 

الواليات  من  كل  يف  "إرهابية"  منظمة  ُتعتبر  والتي  اإلسرائيلية،  املدن  يف  املدنيين  السكان  على 

الدويل،  اجملتمع  شروط  ترفض  أنها  عن  فضاًل  كافة،  العامل  أنحاء  ويف  ومصر،  وأوروبا  املتحدة 

وشّدد  إسرائيل.  دولة  وتدمير  "اإلرهاب"  طريق  التزامهم  األخيرة  األيام  يف  حتى  زعماؤها  ويكرر 

نتنياهو على أن إسرائيل لن جتري مفاوضات مع حكومة فلسطينية تعتمد على منظمة "إرهابية"، 

الذي ينطلق من  "اإلرهاب"  املباشرة عن  التحالف مع "حماس" يحّمل عباس املسؤولية  أن  وعلى 

قطاع غزة.

واتخذ االجتماع باإلجماع القرارات التالية: أواًل، مواصلة العمل طبقًا لقرار هذا اجمللس يف 24 

نيسان / أبريل الفائت، والذي ينص على أنه ال يجوز التفاوض مع حكومة فلسطينية تعتمد على 

حركة "حماس" باعتبارها منظمة إرهابية تسعى لتدمير إسرائيل؛ ثانيًا، العمل على جميع الصعد، 

بما يف ذلك الصعيد الدويل، ضد اشتراك منظمات إرهابية يف االنتخابات الفلسطينية العامة؛ ثالثًا، 

اعتبار  رابعًا،  الفلسطينية؛  السلطة  على  إضافية  عقوبات  فرض  صالحية  احلكومة  رئيس  تخويل 

احلكومة الفلسطينية اجلديدة مسؤولة عن جميع األعمال التي تمس أمن إسرائيل وتنطلق من أراضي 

األوضاع  مع  التعامل  سبل  يف  للنظر  خاص  طاقم  تشكيل  خامسًا،  غزة؛  وقطاع  الغربية  الضفة 

الراهنة استعداداً لتحوالت سياسية وأمنية تطرأ يف املستقبل )"معاريف" 5 / 6 / 2014، عن نشرة 

"خمتارات من الصحف العبرية" التي تصدر عن مؤسسة الدراسات الفلسطينية(.

بعد هذا االجتماع، ويف إثر إعالن الواليات املتحدة أنها تنوي التعامل مع احلكومة الفلسطينية 

اجلديدة وأنها ستحكم عليها من خالل عملها، فإن أول خطوة أقدم عليها نتنياهو كانت الدفع قدمًا 

بخطط إقامة 3300 وحدة سكنية يف املستعمرات يف الضفة الغربية والقدس الشرقية، بما يف ذلك 

نشر مناقصات إلقامة 1500 وحدة سكنية، وجتهيز خمططات إلقامة 1800 وحدة سكنية ُأخرى. 

وأعلن وزير البناء واإلسكان أوري أريئيل ]"البيت اليهودي"[ أن نشر املناقصات يشكل أفضل رد 

صهيوين على تأليف حكومة "إرهاب" فلسطينية.

ورأت حتليالت إسرائيلية أن نتنياهو يهدف من وراء هذه احلملة االستيطانية، أكثر من أي شيء 

آخر، إىل استعادة مواقع خسرها يف أوساط اليمين اإلسرائيلي جملرد انخراطه يف جولة مفاوضات 

ُأخرى مع الفلسطينيين، حتسبًا الحتمال تفكك ائتالفه احلكومي وتقديم موعد االنتخابات العامة 

املقبلة.

وسعيًا لهذا الهدف نفسه عقد نتنياهو قبل ذلك اجتماعًا مع عدد من قادة "جملس املستوطنات 

يف يهودا والسامرة" ]الضفة الغربية[ قال خالله إنه يعتبر نفسه بمثابة الدرع األكبر للدفاع عن 

من  الكفاح  يف  االستمرار  عن  يثنيه  أن  يمكن  شيء  ال  أن  وأكد  احملتلة،  املناطق  يف  املستوطنين 

قادة  واشتكى  الضفة.  ومناطق  الشرقية  القدس  اليهودي يف  االستيطان  تعزيز  االستمرار يف  أجل 

املستوطنين يف االجتماع من حدوث انخفاض حاّد يف مشروعات البناء اجلديدة يف املستعمرات 

خالل األشهر القليلة الفائتة، مشيرين إىل أن "جلنة التنظيم والبناء يف يهودا والسامرة" مل تناقش 

املستوطنين  قادة  قال  االجتماع  ختام  ويف  جديدة.  بناء  بأعمال  القيام  مسألة  طويلة  فترة  منذ 

اشتركت  رفيعة  إسرائيلية  سياسية  مصادر  وكشفت  املوضوع.  بدرس  وعدهم  احلكومة  رئيس  إن 

أنه يعتبر نفسه  الرغم من  أنه على  أكد أيضًا  يف االجتماع لصحيفة "هآرتس" أن رئيس احلكومة 

بمثابة الدرع األكبر للدفاع عن املستوطنين يف املناطق احملتلة، فإن هناك عدة مستجدات مرتبطة 
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بتغّير األوضاع الدولية واإلقليمية اضطرته يف اآلونة األخيرة إىل خفض وتيرة االستيطان بغية 

دحض االدعاء القائل إن االستيطان اإلسرائيلي يعرقل عملية السالم بين إسرائيل والفلسطينيين. 

ما  أن  ذلك  بموازاة  ويؤكد  ويفّنده،  االدعاء  لهذا  قوته  بكل  يتصدى  أنه  على  أيضًا  نتنياهو  وشّدد 

يعرقل عملية السالم هو رفض الفلسطينيين االعتراف بإسرائيل دولة يهودية )نشرة "خمتارات من 

الصحف العبرية"، 29 / 5 / 2014(.

ومّلحت وزيرة العدل اإلسرائيلية تسيبي ليفني ]رئيسة "احلركة"[ املسؤولة عن ملف املفاوضات 

مع الفلسطينيين يف احلكومة اإلسرائيلية، إىل هذا الهدف حتديداً حين قالت إن تنفيذ أعمال بناء 

جديدة يف املستعمرات هو ثمن تدفعه احلكومة احلالية نتيجة وجود حزب "البيت اليهودي" فيها 

ته "الليكود ـ بيتنا" من اليمين، وأشارت إىل أن إسرائيل ال يمكن أن تقول للعامل أنها دولة 
َ
ومناَفس

نشوء  مغبة  من  املستعمرات، وحذرت  البناء يف  أعمال  تواصل  وقت  للسالم يف  حمبة  ديمقراطية 

وضع يكون فيه عدد املستوطنين يف املناطق الفلسطينية كبيراً جداً بصورة ال تتيح ألي حكومة 

إسرائيلية إمكان الدفع قدمًا بمبادرة سلمية، مشيرة إىل أن ذلك من شأنه أن يفاقم عزلة إسرائيل يف 

الساحة الدولية )"هآرتس"، 29 / 5 / 2014(.

وجاءت هذه احلملة االستيطانية عقب إعالن نتنياهو يف مستهل االجتماع الذي عقدته احلكومة 

أنها  على  إسرائيل  يعّرف  قانون  نحو سّن  قدمًا  أنه ماض  مايو 2014،   / أيار   4 اإلسرائيلية يف 

الدولة القومية لليهود ويحمل اسم "قانون القومية"، وأكد أن عدم سّنه سيجعل إسرائيل دولة ثنائية 

القومية.

وأضاف نتنياهو أنه ال يوجد حتى اآلن تعبير كاف عن جوهر دولة إسرائيل، وهو ما يقترحه 

ويوفره "قانون أساس: القومية" الذي سيعّرف احلق القومي للشعب اليهودي يف دولة إسرائيل من 

دون املساس بحقوق األفراد. ولفت إىل أن هذا القانون سيحّصن مكانة قانون العودة ]لليهود[ من 

خالل قانون أساس، كما سيعّزز الرموز الوطنية وعناصر ُأخرى مرتبطة بالصيرورة القومية، مؤكداً 

أن أساس وجود دولة إسرائيل نابع من كونها الوطن القومي للشعب اليهودي.

وأشار رئيس احلكومة إىل أن ثمة جهات يف إسرائيل تؤيد إقامة دولة فلسطينية إىل جانب دولة 

إسرائيل التي تصبح ثنائية القومية ]بحكم وجود عرب 48 الذين يرفضون تعريف إسرائيل دولة 

ثنائية  دولة  قيام  منع  بحجة  فلسطينية  دولة  إقامة  مسألة  تبرر  اجلهات  هذه  أن  ومع  يهودية[. 

القومية، إاّل إنها يف املقابل تكّرس دولة كهذه داخل إسرائيل. وتعّهد نتنياهو بأن يتم سّن القانون 

أعلن دعم  أن  أنه سبق  األذهان  إىل  وأعاد  االئتالف احلكومي،  أحزاب  احلوار مع جميع  من خالل 

العبرية"،  الصحف  )نشرة "خمتارات من  املعارضة بطرحه يف املاضي  القانون عندما قامت  هذا 

.)2014/5/5

أسباب فشل املفاوضات

تشير عدة حتليالت استراتيجية إىل أن فشل هذه اجلولة يف التوصل ولو إىل "وثيقة مبادئ" هو 

الذي دفع بالواليات املتحدة إىل وقف مساعيها يف الوقت احلايل الستئناف املفاوضات، من أجل 

إعادة تقويم العملية السياسية بين إسرائيل والفلسطينيين من جديد.

ويعزو بعض هذه التحليالت أحد األسباب الرئيسية لفشل املفاوضات إىل اشتراك اجلانبين فيها 
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من دون اقتناع بأن اجلانب اآلخر شريك يف اتفاق. كما تمثل هدف اجلانبين منذ بدء املفاوضات 

يف إنهائها وإلقاء مسؤولية فشلها على اجلانب اآلخر. يف الوقت عينه ُيشار إىل أن نتنياهو يقف 

على رأس ائتالف حكومي معّرض للسقوط حتى من دون اتفاق يف حال جرى التطرق إىل مسائل 

حساسة، وإىل أنه ال يزال يحمل آثار صدمة سقوط حكومته األوىل يف سنة 1999 جّراء اتفاق "واي 

بالنتيشن" )شلومو بروم، "ماذا بعد فشل املفاوضات بين إسرائيل والفلسطينيين؟"، نشرة "خمتارات 

من الصحف العبرية"، 2014/5/20(.

ويدحض بعضها اآلخر ادعاء إسرائيل أن عباس الذي يتوىل رئاسة السلطة الفلسطينية ومنظمة 

التحرير الفلسطينية وحركة "فتح" رفض السالم بتحالفه مع "حماس"، الفتًا إىل أنه يف واقع األمر 

ن يتكلم عن 
َ
فإن تسعة أشهر من املفاوضات التي سبقت املصاحلة بين "فتح" و"حماس" )وهناك م

عشرين سنة من العملية السلمية مع قيادة "فتح" كانت تبدأ وتتوقف من دون اشتراك "حماس"(، 

لدى  السياسي  للوسط  الدنيا  املطالب  يلّبي  اتفاق  إىل  و"فتح"  إسرائيل  توّصل  احتماالت  أن  أثبتت 

اجلانبين ضئيلة جداً. ولذا من غير الواضح بتاتًا ملاذا مل حتاول إسرائيل، بداًل من تفجير املفاوضات، 

وال سيما بعد إصرار إسرائيل على أن يتعهد عباس بمواصلتها، استغالل إعالن املصاحلة من أجل 

حتسين موقعها يف لعبة تبادل االتهامات، والتي كانت الهدف اخلفي األساسي للمفاوضات طوال 

الوقت )مارك هيلر، "اتفاق املصاحلة لن تكون له انعكاسات مباشرة على املفاوضات بين إسرائيل 

والفلسطينيين"، نشرة "خمتارات من الصحف العبرية"، 2014/4/29(.

وُتنحي حتليالت ُأخرى بالالئمة على وزير اخلارجية األميركي جون كيري نظراً إىل ما سّمته 

"تبّني وجهة نظر إشكالية إزاء مشكالت العامل"، وهو من وجهة النظر هذه يركز على "معطيات واقعية 

تعكس األوهام ال احلقائق" )بن درور يميني، "كيري يتبّنى وجهة نظر إشكالية إزاء مشكالت العامل"، 

نشرة "خمتارات من الصحف العبرية"، 2014/5/15(.

خطـوات بديـلـة

إن إعالن نتنياهو يف أثناء زيارته لليابان يف مطلع أيار / مايو 2014 أنه يدرس إمكان اتخاذ 

اتفاق  وحتقيق  الفلسطينيين،  مع  األخيرة  املفاوضات  جولة  تعّثر  ظل  يف  بديلة  سياسية  خطوات 

املصاحلة بين حركَتي "فتح" و"حماس"، فتح اجملال أمام طرح جمموعة من املبادرات السياسية.

يف  اليابانية  شيمبون"  "ماينيتشي  صحيفة  معه  أجرتها  مقابلة  سياق  يف  نتنياهو  وقال 

2014/5/14، أنه ال يعتقد أن الوضع القائم اآلن ]بين إسرائيل والفلسطينيين[ هو الوضع املرغوب 

فيه، وشّدد على أنه ال يريد لهذا الوضع أن يفضي إىل نشوء دولة ثنائية القومية.

يف  إنه  قال   ،2014/5/23 يف  غولدبرغ  جيفري  األميركي  الصحايف  مع  ُأخرى  مقابلة  ويف 

بالتأييد  حتظى  اجلانب  األحادية  اخلطوات  "فكرة  فإن  الفلسطينيين  مع  املفاوضات  فشل  أعقاب 

داخل إسرائيل من وسط ـ اليسار حتى وسط ـ اليمين." وأضاف نتنياهو يف املقابلة التي ُنشرت على 

موقع "بلومبرغ"، أن "العديد من اإلسرائيليين يسألون أنفسهم عّما إذا كانت هناك خطوات أحادية 

اجلانب يمكن القيام بها"، لكنه أشار إىل أن العديد منهم أيضًا يعرف أن االنسحاب من جانب واحد 

من قطاع غزة مل يحّسن الوضع ومل يساهم يف تقدم السالم، بل أنشأ 'حماستان' التي انطلقت منها 

آالف الصواريخ يف اجتاه مدننا."
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وكّرر نتنياهو أنه ال يريد دولة ثنائية القومية، كما أنه ال يريد إىل جانب إسرائيل دولة فلسطينية 

حتت وصاية إيران. وأضاف: "ثمة إجماع يف إسرائيل على عدم وجود شريك يستطيع أن يواجه الرأي 

العام لديه، وكذلك مستعد التخاذ خطوات صعبة ال حتظى بالشعبية." وتابع: "الرئيس عباس مل يفعل 

شيئًا ملواجهة الرأي العام اإلسرائيلي القائم اليوم، بل قام بما هو عكس ذلك من خالل املصاحلة مع 

حركة 'حماس'، وهو سعى من أجل تدويل النزاع، ومل يقّدم أي تنازل يف موضوع حق العودة وال يف 

موضوع الدولة اليهودية، كما أنه مل يوافق على مناقشة اتفاق اإلطار الذي طرحه كيري."

إليه،  بالنسبة  األفضل  السبيل  هي  الفلسطينيين  مع  املباشرة  املفاوضات  أن  نتنياهو  ورأى 

وأوضح أنه منذ اتفاق أوسلو، حاول ستة رؤساء حكومة التوصل إىل اتفاقات بواسطة املفاوضات 

لكنهم فشلوا جميعًا. ويف رأيه، ال توجد زعامة فلسطينية مستعدة لذلك، والشرط األدنى الذي تطالب 

به كل حكومة إسرائيلية، ال يحظى بموافقة اجلانب الفلسطيني.

وأشار نتنياهو إىل أن الفلسطينيين طرحوا خالل املفاوضات مطالب تعجيزية، ورفضوا إبداء أي 

مرونة. وأضاف: "قلت لهم: تطلبون مني رسم حدود الدولة، لكنكم ال تقولون يل إن هذه الدولة التي 

على اخلريطة ستعترف بالدولة اليهودية املوجودة إىل جانبها. هم يريدون خريطة من دون إنهاء 

النزاع.. ويتوقعون منا أن نغادر ببساطة، وأن نغمض أعيننا وندمر املستوطنات. لقد فعلنا ذلك يف 

غزة، وقد حصلنا مقابل ذلك على الصواريخ."

وقال نتنياهو إنه لن يعلن بصورة أحادية اجلانب جتميد البناء يف املستعمرات، العتقاده أن 

من   %90 وحتى   80 أن  على  وشدد  الصور.  من  صورة  بأي  املفاوضات  تقدم  إىل  يؤدي  لن  ذلك 

وجميعهم  والقدس،  أبيب  تل  ضواحي  ويف  الكبرى  االستيطانية  الكتل  يف  يعيشون  املستوطنين 

يعلمون أنهم سيظلون جزءاً من إسرائيل يف أي اتفاق دائم. وأشار إىل أن مساحة املستعمرات مقارنة 

باملساحة اإلجمالية للضفة الغربية مل تزدد بصورة كبيرة خالل األعوام العشرين األخيرة، وأنه مل 

"لقد  أول مرة يف سنة 1996. وأضاف:  يجر بناء أي مستعمرة جديدة منذ توليه رئاسة احلكومة 

طرأت زيادة سكانية داخل هذه الكتل، لكن هذا ال يؤثر يف اخلريطة. فإذا أخذنا صورة جوية، فإننا 

نرى أن البناء يف املستوطنات مل يجر على أراٍض جديدة، وأن بناء مئات من الوحدات السكنية ال 

يغّير شيئًا" )نشرة "خمتارات من الصحف العبرية"، 23 / 5 / 2014(.

لعل أكثر ما يلفت يف هذه اخلطط تلك التي طرحها وزير املال يائير لبيد رئيس "يوجد مستقبل" 

أمام دورة سنة 2014 من "مؤتمر هيرتسليا حول ميزان املناعة واألمن القومي اإلسرائيلي"، والتي 

تنص على تعيين حدود دولة إسرائيل، وجتميد البناء يف املستعمرات، ووقف البناء على نحو مطلق 

يف األراضي التي لن تبقى حتت سيطرة إسرائيل ضمن أي اتفاق يف مناطق الضفة الغربية.

وشّدد لبيد لدى طرح اخلطة على أنه يف حال إقدام احلكومة اإلسرائيلية على أي حماولة لضم 

ولو مستعمرة واحدة إىل إسرائيل بصورة أحادية اجلانب، فإن حزب "يوجد مستقبل" سيستقيل من 

احلكومة، ولن يكتفي بذلك بل سيعمل إلسقاطها أيضًا.

قبل خطة لبيد، طرح بينت خطة تطالب بضم املنطقة ج يف الضفة الغربية بالتدريج إىل إسرائيل 

الكتلة االستيطانية يف غوش عتسيون )منطقة اخلليل وبيت حلم(، معلنًا أن  البدء بضم  من خالل 

ملف  املسؤولة عن  "احلركة"(  )رئيسة  ليفني  تسيبي  اإلسرائيلية  العدل  وزيرة  الذي سلكته  الطريق 

ني  املفاوضات مع الفلسطينيين يف احلكومة اإلسرائيلية لتسوية الصراع اإلسرائيلي ـ الفلسطيني مُ

بالفشل، ولذا مل يعد هناك أي ضرورة لالستمرار فيه، وأنه نظراً إىل فشل طريق ليفني فإنها ليست 
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مضطرة إىل البقاء يف صفوف احلكومة.

ورأى بينت أن عهد أوسلو انتهى بمجرد تأليف حكومة الوحدة الفلسطينية بين حركَتي "حماس" 

و"فتح".

الفلسطينيين  مع  سالم  اتفاق  إىل  التوصل  فرص  أن  تبّين  ما  إذا  إنه  فقالت  نفسها  ليفني  أّما 

أصبحت معدومة، فإنه ال ُبّد من درس أفكار ُأخرى من أجل حتقيق حل الدولتين. وأضافت ليفني أنها 

تعمل يف اجتاهات متعددة يف ضوء وصول جولة املفاوضات األخيرة بين إسرائيل والفلسطينيين 

إىل طريق مسدود.

وكشف وزير اخلارجية اإلسرائيلي أفيغدور ليبرمان يف سياق مقابلة أجرتها معه القناة الثانية 

للتلفزة اإلسرائيلية يف 2014/5/17، النقاب عن أنه عرض على كل من رئيس احلكومة بنيامين 

نتنياهو ووزير اخلارجية األميركي جون كيري خطة سياسية بديلة من املفاوضات املتعثرة بين 

إسرائيل والفلسطينيين، وهذه اخلطة تم إعدادها يف وزارة اخلارجية، لكنه يف الوقت عينه رفض 

اإلدالء بأي تفاصيل بشأن هذه اخلطة.

وكّرر ليبرمان موقفه القائل إن عباس ليس شريكًا إلسرائيل يف عملية السالم متهمًا إياه بـ "دفع 

رواتب إىل أسرى أمنيين قتلوا إسرائيليين تفوق كثيراً رواتب أفراد الشرطة الفلسطينية".

اجملاالت"  املتعدد  األكاديمي  "املركز  طالب  أمام  خطاب  يف  ليبرمان  قال   2014/6/2 ويف 

يف هيرتسليا إن "على إسرائيل التطلع إىل تسوية إقليمية وإبرام أحالف مع العامل العربي املعتدل. 

وإذا كان باإلمكان الصعود إىل طائرة والسفر من تل أبيب إىل الدوحة أو الرياض والقيام بأعمال 

فإن هذا سيكون واقعًا خمتلفًا تمامًا." واعتبر ليبرمان أن "التسوية مع الفلسطينيين مهمة من أجل 

عالقاتنا مع أوروبا، ولكن ليس مع العامل العربي الذي يبدو أنه غير مهتم بالفلسطينيين" )موقع 

وزارة اخلارجية اإلسرائيلية يف اإلنترنت(.

العمل وزعيم  "يديعوت أحرونوت" )2014/6/6( أن رئيس حزب  ويف املقابل نشرت صحيفة 

املعارضة عضو الكنيست يتسحاق هيرتسوغ أعّد هو اآلخر خطة للتسوية على أساس حل الدولتين، 

تشمل مبادئ اتفاق نهائي وإجراءات لفترة مرحلية أطلق عليها اسم "خطة إنقاذ الصهيونية".

"أزمة ثقة" مع الواليات املتحدة

نتنياهو  حكومة  بين  أزمات  عدة  والفلسطينيين  إسرائيل  بين  مفاوضات  جولة  آخر  شهدت 

واإلدارة األميركية برئاسة باراك أوباما. وتفاقمت إىل درجة أزمة ثقة بين اجلانبين عقب تأليف 

حكومة الوحدة الوطنية الفلسطينية.

وبموجب آخر التحليالت اإلسرائيلية )حتى إعداد هذا التقرير(، يعتقد املسؤولون يف إسرائيل أن 

الدستورية  اليمين  الفلسطينية  الوحدة  ُأخرى. فقبيل تأدية حكومة  األميركيين احتالوا عليهم مرة 

اتفق رئيس احلكومة نتنياهو ووزير اخلارجية األميركي كيري على أن تنتظر إسرائيل والواليات 

املتحدة عدة أسابيع كي ترى إىل أين تتجه هذه احلكومة، وأن تتطرق إىل شأنها رسميًا بعد ذلك 

فقط. وتم االتفاق على أن تكون التصريحات معتدلة حتى ذلك احلين من طرف إسرائيل، وأن تكون 

خطوات عقابها ـ إن وجدت ـ رمزية. ووعد األميركيون من جانبهم بأاّل يلتزموا بموقف فوري وأن 

يتريثوا يف رّدهم. 


