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واملؤلف من أحزاب الليكود والصهيونية الدينية واليهود احلريديم  ،نتنياهو
مقعدًا، بينما حصل معسكر  59حصل على  ،[املتشددون دينياً] مع حزب "يمينا"

واملؤلف من أحزاب "يوجد مستقبل"  ،كم نتنياهواألحزاب املناهضة الستمرار حُ
و"أمل جديد" و"إسرائيل بيتنا" والعمل و"أزرق أبيض" وميرتس من دون القائمة 

مقعداً، وحصلت القائمة  50على  ،املشتركة وراعم [القائمة العربية املوحدة]
  .مقاعد 5مقاعد، بينما حصلت راعم على  6 على املشتركة

حصلت قائمة حزب الليكود برئاسة رئيس احلكومة بنيامين  ،ووفقاً لهذه النتائج
مقعداً، وحصلت قائمة حزب "يوجد مستقبل" برئاسة عضو  30نتنياهو على 

مقاعد،  9مقعداً، وقائمة حزب شاس احلريدي على  17الكنيست يائير لبيد على 
وقائمة "أزرق أبيض" برئاسة وزير الدفاع ورئيس احلكومة البديل بني غانتس 

مقاعد، وحصل كل من قائمة حزب "يمينا" برئاسة عضو الكنيست نفتايل  8على 
قائمة حزب يهدوت هتوراه احلريدي، وقائمة حزب العمل برئاسة عضو وبينت، 

الكنيست ميراف ميخائيلي، وقائمة حزب "إسرائيل بيتنا" برئاسة عضو الكنيست 
أمل جديد" برئاسة مقاعد، وحصل كل من قائمة حزب " 7أفيغدور ليبرمان على 

جدعون ساعر الذي انشق عن الليكود، والقائمة املشتركة، وقائمة الصهيونية 
الدينية برئاسة عضو الكنيست بتسلئيل سموتريتش التي تضم "عوتسما يهوديت" 

مقاعد، وحصل كل من قائمة  6[قوة يهودية] من أتباع احلاخام مئير كهانا على 
  مقاعد. 5الكنيست منصور عباس على ميرتس، وقائمة راعم برئاسة عضو 

مليون من  3.86وأعلنت جلنة االنتخابات املركزية أنه جرى فرز أكثر من 
يف مليون من أصحاب حق االقتراع الذين شاركوا  4.42األصوات من أصل 

االنتخابات، وأشارت إىل أن النسبة العامة للمشاركة يف االنتخابات بلغت 
غير رسمية إىل أن نسبة التصويت يف اجملتمع ما أشارت تقديرات بين%، 67.2

  %.53العربي بلغت 

مقاعد كرر رئيس القائمة  5ز راعم نسبة احلسم وحصولها على عالن جتاوُإومع 
ال اليمين وال  ،عضو الكنيست منصور عباس قوله إن قائمته ليست يف جيب أحد

 تفاوض.اليسار، موضحاً أنه يف حال كان هناك أي مقترح سنجلس ونبحثه ون
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 بدعمن التعهد م تصريحات أدىل بها إىل وسائل إعالم أمس،وامتنع عباس يف 
"مل يتصل بنا حتى اآلن أي من قادة  واكتفى بالقول:حكومة برئاسة نتنياهو 

 من أن حمادثات جرت قبل يوم االنتخاباتلكنه ذكر يف الوقت عينه األحزاب"، 
 .ادثاتهذه احملا دون الكشف عن اجلهات واألحزاب التي أجرى معه

نتنياهو [االتصال بالطرفين يف ونرغب  بأحد، "لسنا على اتصال :وأضاف عباس
دم أي اقتراح سنجلس ونتحدث ونثير كافة األمور. يف هذه . إذا قُ]وخصومه

النشاط البرملاين إىل نشاط مستوى االنتخابات نريد االندماج والتأثير ورفع 
  ".حكومي

 

  مقربين من[ساعر رفض توجهات من 
  نتنياهو إلجراء اتصاالت بين اجلانبين]

  
  Ynet ،25/3/2021موقع 

  
اإلسرائيلية ورئيس الليكود مقربين من رئيس احلكومة  بأن Ynetعلم موقع 

خيرة إىل مقربين من رئيس حزب "أمل يام األبنيامين نتنياهو توجهوا خالل األ
اتصاالت بين احلزبين، لكن طلبهم قدماً بدفع لجديد" جدعون ساعر يف حماولة ل

ال ينوي املشاركة  إليه بأنهغ ساعر املسؤولين الذين توجهوا . وبّلجوبه بالرفض
  .نتنياهوبرئاسة حكومة يف 

بعد نشر نتائج العينات سياق الكلمة التي ألقاها يف هذا  موقفهوكان ساعر كرر 
ال  إنهوقال  (الثالثاء)،يف قنوات التلفزة اإلسرائيلية مساء أول أمس االنتخابية 

 .ينوي الدخول يف حكومة مع نتنياهو حتى لو كان الثمن البقاء يف املعارضة
ردنا لقد أ وأضاف: "يف حال قيام نتنياهو بتأليف حكومة سنبقى يف املعارضة.

قصى جهودنا يف ظروف أبذلنا و .لكننا نحترم النتيجة فيها، رغبناوفضل أنتائج 
  ".قعلى اإلطال سهلة مل تكن
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. رأسها نتنياهوتحكومة ال ي وأشار ساعر إىل أنه ينوي الدفع يف اجتاه إقامة
نا لن يكون األو .حكومة تغيير طرفنا من أجل إقامةمن  ء"سنبذل كل شي وقال:

طويلة ونحن نسير يف طريق ليست الطريق الال نخاف من . إننا مكان هنا اله
يف وسنستمر  ،لكنها الطريق الصحيحة الوحيدة ،غير واضحةهي مريحة وسهلة و

  ". حتى النهاية هافيالسير 
  

  [لبيد: سنبذل كل جهد لتأليف
  حكومة عقالنية يف إسرائيل]

  
  25/3/2021"يديعوت أحرونوت"، 

  
يائير لبيد إنه بدأ حمادثات مع  عضو الكنيست قال رئيس حزب "يوجد مستقبل"

 وتباحث معهم بشأن أفضل السبل ،التغيير"كتلة قادة " من وصفهم بأنهمبعض 
  للحكومة.الستبدال بنيامين نتنياهو كرئيس 

بعد  وأضاف لبيد يف تصريحات أدىل بها إىل وسائل إعالم الليلة قبل املاضية
 .نحن جنحنا اآلنيف قنوات التلفزة اإلسرائيلية: "إعالن نتائج العينات االنتخابية 

هو أننا يف هذه اللحظة ما يمكن قوله لكن  .ةيسننتظر النتائج احلقيق طبعاًو
حكومة يف دولة إسرائيل بأصوات  نتعهد بأن نبذل كل ما يف وسعنا ملنع تأليف

حمادثات مع بعض قادة للتوّ هذه الليلة  بدأت كهانا العنصريين.مائير تباع أ
حكومة عقالنية  يهدف إىل غاية وحيدة هي تأليفنقوم به  ماكل و ،كتلة التغيير

  إسرائيل". يف

مل نتائج العينات االنتخابية وقالت مصادر مسؤولة يف حزب "يوجد مستقبل" إن 
 18-16فقد توقعوا حصول حزبهم على  ،زباحلمفاجئة ألي شخص من تكن 
يف األسابيع العام وجاءت النتائج تقريباً كما توقعت استطالعات الرأي  مقعداً

كبير بعد الليكود  فارقيف الكنيست بحلزب لقب ثاين أكبر حزب اومنحت  ،األخيرة
  وزعيمه.
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  يف سياسة إسرائيل أي تغييرتوقع نال [اشتية وشعث: 
  الكنيست] بعد انتخابات الفلسطينيينجتاه 

  
  25/3/2021"هآرتس"، 

  
ن ألدائماً ن الفلسطينيين مستعدون إحممد اشتية  ةقال رئيس احلكومة الفلسطيني

  .يقي للسالميف أي مسار جدي وحق يكونوا شريكاً

وأضاف اشتية يف تصريحات أدىل بها إىل وسائل إعالم يف رام الله أمس 
(األربعاء)، تعقيباً على النتائج التي أسفرت عنها انتخابات الكنيست اإلسرائيلي 

 اإلسرائيلية ألحزابمن طرف معظم امن برامج سياسية  يتم طرحهما  ، أن24الـ
 .السالم عملية يف يشير إىل أنه لن يكون هناك شريك سياسي

وبدوره قال نبيل شعث املبعوث اخلاص لرئيس السلطة الفلسطينية حممود عباس 
رئيس يف سياسة إسرائيل و أي تغييرالقيادة الفلسطينية ال تتوقع  أمس، إن

    بعد هذه االنتخابات. الفلسطينييننتنياهو جتاه حكومتها بنيامين 

مكانة اليمين قوة وشعث أن االنتخابات اإلسرائيلية أظهرت تعزيز  ضافوأ
يعني استمرار السياسة نفسها ضد الفلسطينيين وعرقلة حتقيق ، وهذا  املتطرف

  منطقة الشرق األوسط.السالم يف 
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واليات املتحدة، الذين صوت غفير ليس لديها قيم مشتركة مع يهود ال
أشهر للرئيس جو بايدن الديمقراطي.  4% من أبنائهم وبناتهم قبل 80

اً، وكما قانون تهويد جديد ردرعي التي ستق - ليتسمان – حكومة غفني
مع قرار التغلب ضد احملكمة العليا، ستحدث قطيعة  يبدو ستحصل عليه،

والتيارات املركزية يف بين إسرائيل واحلركات اإلصالحية واحملافِظة 
  وسط يهود الشتات.

  مع فوز أحد رؤساء احلكومات  أن كل هذا يحدثهي املفارقة العميقة
األكثر علمانية يف إسرائيل. منذ وقت طويل انقطع نتنياهو عن اليهود يف 
الشتات، الذين حوّلوه إىل جنم ساطع عندما كان سفيراً يف نيويورك، 

تخابية األوىل لرئاسة الليكود واحلكومة. وبأموالهم موّل معاركه االن
نتنياهو اليوم تربطه عالقة فقط مع عدد حمدود من أصحاب املليارات 
من اليهود اليمينيين، ومع مؤيديه من املسيحيين اإلجنيليين. لكن حتى لو 
يكن لديه عالقات وثيقة مع اليهودية األميركية الليبرالية، هو يعرف جيدًا 

أليف حكومة عنصرية أصولية يف صورة إسرائيل التأثير السلبي لت
  الدولية.

  إذا حتققت نتائج العينات سيسارع نتنياهو إىل إلقاء خطاب النصر
قيام "حكومة يمينية مستقرة" مع "شركاء الليكود الطبيعيين". بويتعهد 

لكن يف صباح اليوم التايل للخطاب، هؤالء الشركاء الطبيعيون 
ر له. قائمة مطالبهم باحلقائب والتشريعات سيتحولون إىل وجع رأس كبي

ستطول وستزداد ثقالً، ليس فقط يف اللحظة التي سيطلب منهم دعم تأليف 
  حكومة بل أيضاً دعم سَنّ قانون يحصنه من احملاكمة.

  لكن وجع رأس نتنياهو ليس مدعاة ارتياح يف الوسط الليبرايل
تقبل وإسرائيل بيتنا، اإلسرائيلي. النتائج اخمليبة لألمل حلزب يوجد مس

أثبتت أن حماوالت قيام بديل من التحالف بين الليكود واحلريديم فشلت. 
تأجيج غضب العلمانيين إزاء احلريديم، احملق بحد ذاته، ال يجذب ناخبين 
كثراً يف الواقع اإلسرائيلي. الكراهية والغضب ربما هما برنامج حملة 

يني األصويل يف اخلريطة انتخابية ناجحة بالنسبة إىل الطرف اليم
السياسية، لكن أغلبية اإلسرائيليين ال يزالون يبحثون عن بشرى أكثر 
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  إيجابية.
  لقد أثبتت هذه االنتخابات أن "فقط ال بيبي" هو شعار ضيق جداً لقيام

بديل من السلطة، وأن كراهية احلريديم ليست أيديولوجيا. املهمة العليا 
حة، إسرائيل التي يجب أن ترى يف نفتملإلسرائيل خمتلفة هي إسرائيل ا

اإلسرائيليين غير اليهود مواطنين متساوين تماماً، وعليها صوغ رؤيا 
إسرائيلية ويهودية جديدة للقرن الواحد والعشرين. يف غياب هذه الرؤيا 

  سيواصل األصوليون اليهود املضي قدماً.
  

  مراسل عسكري -عاموس هرئيل 
  25/3/2021"هآرتس"، 

  
  لضمالليكود اليائس مستعد 

  ممثلين عن اإلخوان املسلمين إىل االئتالف 
  

 زنة التي ال تنتهي، والتي علقت بها إسرائيل بسبب هرب يف الرواية احمل
رئيس احلكومة من رعب احملاكمة، هناك قدر أيضاً من السخرية. يف 

دون األمس وبعد أن تبين أن اجلولة الرابعة لالنتخابات انتهت أيضاً من 
سنوات على  6حسم واضح جرى خرق حاجز آخر مثير للسخرية. بعد 

 3خطاب "العرب يتوجهون بكثافة إىل صناديق االقتراع"، وتقريباً بعد 
سنوات على سَنّ قانون القومية العنصري، بدأ بنيامين نتنياهو والليكود  
بعملية غزل حماسية لكتلة راعم [القائمة العربية املوحدة] برئاسة 

صور عباس. جوقة األبواق التي شرحت قبل فترة أنه ممنوع منعًا باتاً من
اعتماد أي حكومة يف إسرائيل على أصوات أعضاء الكنيست العرب، 

  انتقلت يف حلظة أُخرى إىل مديح العيش املشترك.
  حتى اآلن، وإىل أن يُستكمل تعداد األصوات املزدوجة اليوم، يأمل نتنياهو

قبلة باالعتماد يف األساس على ممثلي الكنيست من بأن يؤلف احلكومة امل
اجلناح اجلنوبي للحركة اإلسالمية يف إسرائيل. لكن عباس ورفاقه هم 
أكثر من ذلك. هم أيضاً وكالء حركة اإلخوان املسلمين اإلقليمية كلها. من 
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الصعب تخيُّل انضمام راعم إىل احلكومة، أو حتى تأييدها من اخلارج، من 
ى لها موافقة على ذلك، ولو صامتة من طرف حركات دون أن تُعط

اإلخوان يف شتى أنحاء الشرق األوسط. وهذا يشمل أيضاً سلطة "حماس" 
يف قطاع غزة، واملهتمة بالتوصل إىل تسوية طويلة األجل مع إسرائيل يف 

  اجلنوب، بحسب مؤشرات كثيرة.
 ًمطلقاً قبل  اتفاق حمتمل مع راعم، سبق أن كذّبه نتنياهو ورجاله تكذيبا

االنتخابات، يمكن أن يكون له تأثيرات إيجابية يف اندماج أجزاء من 
اجلمهور العربي يف اجملتمع اإلسرائيلي. لكن يجب أن نفهم أنها ستكون 
صفقة شاملة يمكن أن تقلص هامش العمل اإلسرائيلي يف مواجهة 

ن أن "حماس" يف حال اندالع اشتباك آخر يف القطاع. من جهة أُخرى يمك
تعقّد هذه الصفقة أيضاً عالقات إسرائيل مع دول صديقة، مثل مصر 
والسعودية واإلمارات، التي تعتبر اإلخوان املسلمين أعداء لدودين 
وخطرين. هذا قبل التحدث عن الصعوبة يف جتنيد تأييد عباس للحكومة 
التي سيكون فيها أعضاء من اليمين املتطرف، مثل بتسلئيل سموتريتش 

ار بن غفير. باستثناء رهاب املثلية اجلنسية والرغبة يف إعادة وإيتم
النساء إىل املطبخ، ال يتشارك هذان احلزبان يف كثير من املواقف النظرية 

  املشتركة.
  ويف الواقع سيضطر نتنياهو إىل إظهار مرونة سياسية استثنائية إلتمام

ح على مل ينجهذا الشخص الذي هذه اخلطوة بنجاح. من جهة ثانية، 
الرغم من تبجّحه بتحقيق أغلبية للمرة الرابعة على التوايل؛ هو سياسي 

أي كابح، ويف  دأكثر خبرة بما ال يضاهى من خصومه، وال يتوقف عن
األساس هو يائس من إيجاد سبيل ينقذه من استئناف حماكمته بعد أقل 

  من أسبوعين. ويبدو كالعادة، ال يزال من املبكر تأبينه.
  هذه االنتخابات خمتلفة للغاية. ليست انتخابات أيديولوجية وال لقد كانت

أمنية، وحتى أزمة الكورونا مل تكن يف مركزها. ما جرى هنا هو استفتاء 
رابع انتهى على ما يبدو من دون حسم بشأن مستقبل نتنياهو الشخصي. 

 -  الشلل الوطني يمكن أن يستمر بسبب الرجل الذي يرفض التخلي
ب إىل معركة انتخابات خامسة وسادسة وعاشرة كي ومستعد للذها
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من انقسام يتهرب من احملاكمة. ما يجري يف إسرائيل هو أكثر 
  ية تدور كلها حول مصير رئيس احلكومة.أيديولوجي، إنه عاصفة قبل

  غابت يف املعركة االنتخابية قضايا سياسية وأمنية بصورة مطلقة
ت الرئاسية يف الواليات املتحدة تقريباً. خسارة دونالد ترامب لالنتخابا

ساهمت يف ذلك، ألن إدارة جو بايدن اجلديدة مشغولة جداً بالكورونا ومل 
تتفرغ للقيام بخطوات واضحة يف الشرق األوسط. النية املستقبلية 
للرئيس هي العودة إىل املفاوضات على اتفاق نووي مع إيران ال تهم 

املستمر يف املناطق وعلى احلدود الناخبين اإلسرائيليين. أيضاً الهدوء 
ساعد يف تخفيض هذه املسائل يف جدول األعمال. الليكود مل ينشر هذه 

املرة فيديوهات ملقاتلي داعش يسرعون بسيارات عسكرية متجهين إىل  
القدس إذا وقعت احلكومة بين يدي يائير لبيد وبني غانتس أو يساري آخر 

  خطر.
 ستمر من مشكالت أمنية أو غيرها قد مع ذلك، يبدو يف اخللفية خوف م

الوحيد القادر على تقديم  ومن املفترض أن نتنياهو هو - حتدث لنا
ها. ال يزال نتنياهو يف نظر ناخبيه، على الرغم من لوائح جواب علي

االتهام والتحريض والتفرقة، هو املرشح الصحيح لتلقّي املكاملة 
املفهوم القديم (مشكالت أمنية الهاتفية يف الساعة الثالثة صباحاً، حتى ب

غير متوقعة)، وأيضاً باملفهوم اجلديد (مكاملة مع مدير عام شركة فايزر 
كي يسمح بنقل اللقاحات). صحيح أنه من املفاجىء أن نرى إىل أي حد مل 
تغيّر دوامة الكورونا شيئاً يف موازين القوى التي برزت مقارنة 

جناح عملية التلقيح، لكان لوال أنه  باالنتخابات السابقة، لكن من احملتمل
  نتنياهو مُنيَ بهزيمة واضحة يف صناديق االقتراع.

  يف نظر نصف اجلمهور املستعد لغض النظر عن الشبهات الكبيرة بالفساد
واإلساءة التي حدثت لكل املنظومة القضائية، ال يزال نتنياهو ينجح يف 

أن يُذكر يف تاريخ تسويق صورة املدافع األكبر، كما قال إنه يريد 
إسرائيل. هذه حكمة صغيرة، ربما ألنه مل تعطَ فرصة ألي مرشح آخر 
خالل أكثر من عشر سنوات. مع ذلك، من املدهش أن نرى كيف أن 
جمهوراً، أغلبيته حتترم القانون، مستعد لتصديق حجج نتنياهو الواهية 

  بشأن الظلم الذي يزعم أن املنظومة القضائية اقترفتها بحقه.
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  صدر حديثاً 
  

  فلسطين يف قرارات القمم العربية واإلسالمية
  
  

 : املشاركون بالتأليف
 خالد فراج ،ماهر الشريف :إعداد وتقديم

  
  
  
  

 

  
 

اخلاصة بقضية فلسطين يتضمن هذا الكتاب قرارات القمم العربية 
 ١٩٤٦ومدينة القدس احملتلة، منذ "قمة أنشاص" األوىل سنة 

. ويسبق كل قرار، من هذه القرارات، ٢٠١٩حتى "قمة تونس" سنة 
مقدمة قصيرة تدرجه يف سياقه التاريخي. كما يتضمن الكتاب 
قرارات القمم اإلسالمية بشأن قضية فلسطين ومدينة القدس 

لقمة اإلسالمية األوىل يف مدينة الرباط يف احملتلة، منذ عقد ا
، رداً على قيام أحد املستوطنين اليهود ١٩٦٩أيلول/سبتمبر 

املتطرفين بإحراق املسجد األقصى، حتى القمة الرابعة عشرة 
، ٢٠١٩األخيرة التي عُقدت يف مدينة مكة املكرمة يف أيار/مايو 

م العربية فضالً عن مقتطفات من كلمات قادة عرب يف بعض القم
  .بشأن قضية فلسطين

ويتبيّن لدى الرجوع إىل هذه القرارات والكلمات أن عدداً من الدول 
العربية واإلسالمية مل يلتزم، يف أحيان كثيرة، مضامين القرارات 
التي أقرتها القمم العربية واإلسالمية وصادق عليها، وإنما 

اإلسرائيلي وجتاه - انتهج، إزاء قضية فلسطين والصراع العربي
سياسات ال تتوافق مع هذه املضامين، بل قضية القدس احملتلة، 

طريق تطبيع عالقاته بإسرائيل، تنكَّر، من خالل سيره على 
"مبادرة السالم العربية"، التي أقرتها قمة بيروت يف سنة لـ

، والتي ربطت إقامة عالقات طبيعية مع إسرائيل ٢٠٠٢
، ١٩٦٧بانسحابها الكامل من األراضي العربية احملتلة سنة 

إىل حل عادل ملشكلة الالجئين الفلسطينيين يُتَفق عليه  والتوصل
، وقبول قيام ١٩٤وفقاً لقرار اجلمعية العامة لألمم املتحدة رقم 

دولة فلسطينية مستقلة ذات سيادة على األراضي الفلسطينية 
تكون عاصمتها  ١٩٦٧احملتلة منذ الرابع من حزيران/يونيو 

  .القدس الشرقية


