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  قامة حكومةإل حصول املعسكر الداعم :% من األصوات100بعد فرز [
  مقعداً، واملعسكر املناهض لنتنياهو 59برئاسة نتنياهو مع "يمينا" على 

  ]مقاعد 4على ، وراعم مقاعد 6 على املشتركةالقائمة و اً،مقعد 51على 
  

  26/3/2021"معاريف"، 
  

التي جرت يوم  24أظهرت النتائج الرسمية شبه النهائية النتخابات الكنيست الـ
% من األصوات، أن معسكر األحزاب الذي يدعم 100بعد فرز الثالثاء الفائت، 

واملؤلف من أحزاب الليكود والصهيونية  ،إقامة حكومة برئاسة بنيامين نتنياهو
 59حصل على  ،دون دينياً] مع حزب "يمينا"الدينية واليهود احلريديم [املتشد

واملؤلف  ،مقعداً، بينما حصل معسكر األحزاب املناهضة الستمرار حُكم نتنياهو
من أحزاب "يوجد مستقبل" و"أمل جديد" و"إسرائيل بيتنا" والعمل و"أزرق أبيض" 

 51على  ،وميرتس من دون القائمة املشتركة وراعم [القائمة العربية املوحدة]
 4مقاعد، بينما حصلت راعم على  6عداً، وحصلت القائمة املشتركة على مق

  .مقاعد

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

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

حصل كل من قائمة حزب "يمينا" برئاسة عضو الكنيست نفتايل كما مقاعد، 
بينت، وقائمة حزب يهدوت هتوراه احلريدي، وقائمة حزب العمل برئاسة عضو 

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

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

مقاعد،  6وقائمة ميرتس على  ،من أتباع احلاخام مئير كهانا[قوة يهودية] 
  مقاعد. 4وحصلت قائمة راعم برئاسة عضو الكنيست منصور عباس على 
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  %.67.4وبلغت نسبة التصويت النهائية 

وسيتم  الناخبين،نه تم فرز جميع أصوات أوقالت جلنة االنتخابات املركزية 
رؤوفين ريفلين يوم األربعاء اإلسرائيلية  الدولةتقديم النتائج الرسمية إىل رئيس 

  .املقبل

إىل درس  جدعون ساعر "أمل جديد"ومع صدور النتائج النهائية دعا زعيم حزب 
 .دون نتنياهومن حكومة  أليفجميع اخليارات لت

من الواضح أن نتنياهو ليس لديه أغلبية صادر عنه أمس: " يف بيانساعر وقال 
حكومة التغيير.  أليفن نعمل على حتقيق إمكانات ت. اآلن يجب أتهلتحالف برئاس

 يف تأليف حكومة كهذه". عامالً نرجسيةكون التكما أعلنت ليلة االنتخابات، لن و

مساء يائير لبيد  من ناحية أُخرى عقد رئيس حزب "يوجد مستقبل" عضو الكنيست
ناقشا ميراف ميخائيلي عضو الكنيست حزب العمل أمس اجتماعاً مع رئيسة 

 .ائتالف تغيير واستبدال نتنياهو بين احلزبين إلقامة التعاون احملتملخالله 

يف املقابل قال بيان صادر عن حزب الليكود إن ما يسمى "كتلة التغيير" هي 
قوانين  ريده هو سنّتالتغيير احلقيقي الوحيد الذي و ،كتلة معادية للديمقراطية

موجودة فقط يف إيران للحد من املرشحين وإلغاء األصوات الديمقراطية ألكثر من 
  .مليون مواطن إسرائيلي

كالً عضو الكنيست بتسلئيل سموتريتش  "الصهيونية الدينية"ودعا رئيس حزب 
نفتايل بينت إىل تنحية األمور الشخصية جانباً ورئيس حزب "يمينا" ساعر من 

 برئاسة نتنياهو. ة يمينيةوالدخول يف حكوم

 ا،ويجب عليهم ا،يمكنهميف بيان صادر عنه إن ساعر وبينت  وقال سموتريتش
القانون ب كل ما يتعلق مطالب جتعل هذه احلكومة يمينية حقاً يف وضع

وأكد واالستيطان واألمن والهوية اليهودية وطرد املتسللين واالقتصاد وغير ذلك. 
كما أن األحزاب هذه، مطالبهما  اًدعم طبعيس "الصهيونية الدينيةأن حزب "

 احلريدية ستفعل ذلك.
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  كون هناك حكومةيلن [سموتريتش: 
  حزب راعم]باالعتماد على  يةيمين

  
  26/3/2021"يديعوت أحرونوت"، 

  
بتسلئيل سموتريتش أي  " عضو الكنيستالصهيونية الدينية"استبعد رئيس حزب 

  ].العربية املوحدة القائمةحزب راعم [تعاون برملاين مع 

يف بيان نشره يف صفحته اخلاصة على موقع التواصل سموتريتش  قالو
باالعتماد  يةكون هناك حكومة يمينيلن االجتماعي "فايسبوك" أمس (اخلميس): "

وال حتى من  ،من اخلارج وال ،من الداخل ال [راعم]، على حزب منصور عباس
ينكرون  نرهاب الذياإل يمؤيدإن شكال. ألشكل من ا وال بأي ،خالل االمتناع

 ،حكومة أيوجود إسرائيل كدولة يهودية لن يكونوا شركاء شرعيين يف 
بعض العناصر يف  التي صدرت يف األيام األخيرة عناألصوات غير املسؤولة و

هذه خرجوا أ. يا أصدقاء، خطراً تدعم مثل هذا االعتماد تعكس ارتباكاًواليمين 
  فترة واليتي". ليس يفوبالتأكيد لن يحدث ذلك،  الفكرة من رؤوسكم.

رئيس إىل أن إعالمية رير اتق تبعد أن أشار هذهتصريحات سموتريتش وجاءت 
  مع حزب راعم. برملانياً نتنياهو ال يستبعد تعاوناًاحلكومة بنيامين 

  
  تقرير: احملكمة اإلسرائيلية العليا تقضي بأن على نتنياهو 

  الذي  املصالح باتفاق تضارُبااللتزام 
  يحظر عليه التدخل يف تعيين كبار مسؤويل القضاء وإنفاذ القانون

  
  26/3/2021"هآرتس"، 

  
 أصدرت احملكمة اإلسرائيلية العليا أمس (اخلميس) قراراً يقضي بأنه يجب على

ي ذب املصالح التضارُاتفاق رئيس احلكومة بنيامين نتنياهو االلتزام بقواعد 
ال يمكنه وينص على أنه  ،القانوين للحكومة أفيحاي مندلبليتوضعه املستشار 

 .إنفاذ القانونالقضاء والتدخل يف تعيين كبار مسؤويل 
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من طرف "احلركة من وجاء قرار احملكمة هذا رداً على طلب التماس قُدّم إليها 
غير  بإعالن أنهيف إثر قيام نتنياهو يف وقت سابق أجل جودة احلكم يف إسرائيل" 

ي يقيده بشأن تعيينات املسؤولين ذوال ،مندلبليت بذلك االتفاق الذي وضعهم ملز
 .بسبب حماكمته اجلنائية

يف وقت تنتظره  حكومةالواقع الذي يخدم فيه رئيس وجاء يف قرار احملكمة "إن 
الئحة اتهام يف خمالفات خطرة يف جمال النزاهة الشخصية هو وضع استثنائي 

بدأ الذي يحظر على شخص يف منصب عام أن يكون يف بامل شديداً يتطلب تقيداً
 ".ب مصالححالة تضارُ 

على  بضرورة فرض قيود أيضاً  االلتماس ةومع ذلك رفضت احملكمة ادعاء مقدم
ب ن اتفاق تضارُأأمير أوحانا، وأشارت إىل  الداخليحليف نتنياهو وزير األمن 

رئيس  هو الةيف هذه احلو ،املصالح هو ترتيب شخصي تم وضعه لشخص معين
على الوزير أو أي شخص آخر معني  ة فقط، لكنها يف الوقت عينه أكدت أناحلكوم

 .هذا الشأنبن التواصل مع رئيس احلكومة ماالمتناع  بالتعيينات املذكورة
وزيراً لألمن الداخلي السنة وقبل تعيينه  ،لنتنياهو بارزاً يُعتبر أوحانا حليفاًو

طات إنفاذ القانون والشرطة عن خماوفهم من أعرب مسؤولون يف سل الفائتة
 .ملصالح رئيس احلكومةمنحازة أن يتصرف مع مراعاة  إمكان

إن [رئيس أزرق أبيض] قال وزير العدل بني غانتس  وتعقيباً على قرار احملكمة،
من رئاسة  تهب مصالح، ودعا إىل إطاحنتنياهو غارق حتى رقبته يف تضارُ

 الفائت. التي جرت يوم الثالثاءالعامة االنتخابات  إثريف  احلكومة

ع عام دائم ووزير عدل دائم يثبت ض نتنياهو تعيين مدّن رفْ أغانتس  أضافو
 . حكومةمدى إشكالية واليته كرئيس لل

الذي وضعه مندلبليت ال يمكن لنتنياهو االنخراط يف أي شؤون  االتفاقبموجب و
 يف تشريع من شأنه أن يؤثر شهود أو متهمين آخرين يف حماكمته، أو يف يفتؤثر 

وال يمكن لرئيس احلكومة التدخل يف مسائل تتعلق  .اإلجراءات القانونية ضده
بمكانة عدد من كبار املسؤولين يف الشرطة والنيابة العامة، ويف عدة جماالت 

، أو يف جلنة تعيين القضاة، العدل واألمن الداخلي تيْ حتت مسؤولية وزار
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 ،القدسيف ها عن تعيين القضاة يف احملكمة املركزية تمااملسؤولة يف إطار مه
استئناف طلب ويف احملكمة العليا التي ستنظر يف أي  ،حيث يتم إجراء احملاكمة

 .يتم تقديمه يف القضية

مدّعياً عاماً من االلتماس إىل احملكمة حول تعيين عميت إسمان طلب تمحور و
الوزير ، وهو ما عارضه أبيض][أزرق  آيف نيسانكورن السابقوزير العدل  طرف

 .أوحانا ورفض طرح التعيين للتصويت عليه

ب املصالح الذي وضعه ال يتطلب موافقة تضارُ اتفاقوأصر مندلبليت على أن 
رئيس احلكومة الذي كان يف صراع مع املستشار القانوين للحكومة لسنوات 

ولين وطالب باحلق يف املشاركة يف تعيين خلفه وغيره من كبار املسؤ
قال مندلبليت إن اإلطار  رسالة إىل احملكمة السنة الفائتةيف و .القانونيين

مل يكن جمرد توصية أو يعتمد على حسن نية نتنياهو، وطالب  لالتفاقالقانوين 
جادل و .احملكمة بالتدخل يف حال رفض رئيس احلكومة االلتزام باالتفاق

 اتفاقأن املستشار القانوين للحكومة ال يملك السلطة لفرض يف حمامو نتنياهو 
 .دون موافقة رئيس احلكومةمن ب املصالح تضارُ 

ب املصالح تضارُ  التفاقمسودة سابقة الفائت أغسطس آب/ رفض نتنياهو يفو
أن املستشار القانوين للحكومة نفسه كان يف موقف  وادعىاقترحها مندلبليت 

ذي اتخذ القرار بتقديم لوائح اتهام ضد رئيس احلكومة ب مصالح ألنه هو التضارُ 
 .بصفته النائب العام

ا االحتيال وخيانة األمانة يف ثالث قضايالرشوة وب لوائح اتهامويواجه نتنياهو 
ويزعم أنها جزء من جهود يبذلها خصومه  إليه، وهو ينفي التهم املوجهة جنائية

من  تهقانون والنيابة العامة إلطاحالسياسيون ووسائل اإلعالم وسلطات إنفاذ ال
 .منصبه

 أبريلنيسان/ 5 نتنياهو يومومن املقرر أن تبدأ مرحلة عرض األدلة يف حماكمة 
 .، بعد أن تم تأجيلها إىل ما بعد االنتخاباتاملقبل
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  .يف تقديري، نتنياهو سيؤلف حكومته املقبلة بمشاركة نفتايل بينت
وبينت على الرغم من انتقاداته احلادة لسلوك نتنياهو، سيشارك يف 

حقائب وزارية  3ة نتنياهو. هو متأكد بأنه سيحصل على ائتالف برئاس
مركزية. يف إمكان بينت أن يكون وزيراً للمال أو وزيراً للدفاع، بحسب ما 
يختار. إذا أراد أن يكون وفياً حلملتة االنتخابية سيفضّل وزارة املال. 
بينت سياسي ماهر ولديه قدرات استثنائية. إذا توىل وزارة املال، اقتصاد 

سرائيل سيتغير. يف إمكانه أيضاً أن يقود إصالحات عميقة تنظيمية إ
  للجيش اإلسرائيلي إذا توىل وزارة الدفاع. 

  .ًيف تقديري أيلييت شاكيد ستعود إىل وزارة العدل. لقد أصبحت أكثر رشدا
ولن تسمح بزعزعة املنظومة القضائية، لكنها ستواصل العمل على تمرير 

ذي يسمح للكنيست باالعتراض على قرارات بند التغلب [القانون ال
  احملكمة العليا] مع مراعاة املوازين.

  مفاجأة االنتخابات كانت حتديداً بني غانتس، وليس يارون زليخا. وهذا
يدل كثيراً على التوجه األخالقي جلزء من اجلمهور يف إسرائيل. غانتس 

ته فقط هو سياسي جديد فشل يف املرحلة األوىل. يمكن قياس إجنازا
خالل عام واحد ولقد تبددت. لكن جزءاً من اجلمهور يرى فيه رجالً 

بناءً على ذلك نال عدداً من  للهم.مستقيماً أخطأ وليس سياسياً ض
 يفاألصوات أعلى من املتوقع. وكل الذين نصحوه بعدم الترشح 

رسخ تُجوههم ملدة شهر. إجنازات غانتس ساالنتخابات عليهم أن يخبئوا و
كرئيس حكومة مناوب يف احلكومة االنتقالية حتى قيام حكومة موقعه 

  جديدة. هذا كان أحد اإلجنازات التي سعى لتحقيقها.
  قفزت إىل موقع [زعيمة حزب العمل] عضو الكنيست ميراف ميخائيلي

سة حكيمة وخط ثابت القيادة خالل بضعة أشهر. جاء هذا نتيجة سيا
. مل يغرها خوض ت بهازوفا، انتخابات أوليةيعكس شجاعة. فقد خاضت 

  االنتخابات مع شركاء، خطوة تدل عموماً على خوف وعدم ثقة. 
  موضوع الشراكة بين أحزاب تتوحد يف قائمة واحدة قبل االنتخابات

وتتفكك بعد االنتخابات مل يُطرح على جدول األعمال. فقد ثبت أن العكس 
ها هو الصحيح. أحزاب صغيرة وفية لدربها وال تطمس هويت
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حتظى بتأييد جمهور الناخبين الذين يتماهون مع وجهة  -األيديولوجية
نظرها. كل األحزاب الصغيرة التي كان هناك شك يف أنها ستنجح يف 

فعلت ذلك بنجاح، حتديداً عندما خاضت  - جتاوز نسبة احلسم
  االنتخابات وحدها.

  زعامة أيضاً جدعون ساعر وأيضاً بينت إذا أرادا أن يكونا بديالً من
اليمين عليهما أن يعمال كثيراً. بالنسبة إىل بينت، سيكون األمر أسهل ألنه 
سيكون شريكاً رفيع املستوى يف االئتالف. بالنسبة إىل ساعر، سيكون 
األمر أكثر صعوبة. فهو سيضطر إىل أن يقود داخل املعارضة خطوات 

وهذا ليس سهًال تبرر، يف نظر اجلمهور، تطلّعه إىل أن يكون زعيماً لليمين. 
  البتة.

  ظاهرة أُخرى تستحق انتباهاً خاصاً هي زيادة قوة األحزاب التي تعتمد
على يهودية صرفة، مثل األحزاب احلريدية والصهيونية الدينية. لديهما 

  مقعداً. 20معاً أكثر من 
  يف مقابل هذا كله، اخلاسر األكبر هو كنيست إسرائيل كله. من واجب

إيجاد نظام انتخابي يتيح حسماً ويولد حكومة  الكنيست اإلسرائيلي
مستقرة، وليس ائتالفاً تقاس قوته بعضو كنيست أو عضوين لتجاوز 
النصف. دول أُخرى عرفت كيف تبني أنظمة انتخابية حتيّد االنقسام 

  القبلي، واأليديولوجي أو اإلثني. نحن فشلنا يف ذلك حتى اآلن. 
  

  باحثاننان تسوريف وعوديد عيران، يوح
  يف معهد دراسات األمن القومي

  25/3/2012، 1450"مباط عال"، العدد 
  

   - التقارب احملتمل بين "فتح" و"حماس" 
  هل إسرائيل مستعدة له؟

  
  يبدو أن القضية الفلسطينية فقدت منذ فترة مكانتها املركزية يف سلّم

من حين إىل  ظاألولويات السياسي اإلسرائيلي. االنتباه اإلسرائيلي يستيق
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آخر، هذا ما حدث مثالً عندما مل تغط "حماس" حركة اجلهاد اإلسالمي 
عندما حاولت أن تثير مواجهة مع إسرائيل يف تشرين الثاين/نوفمبر 

، أو مؤخراً عندما طرحت إمكان ازاحة يحيى السنوار زعيم "حماس" 2019
مود يف قطاع غزة من منصبه. حتى إعالن رئيس السلطة الفلسطينية حم

اإلعداد النتخابات عامة يف  2021عباس يف كانون الثاين/يناير 
 -الرئاسة واجمللس الوطني واجمللس التشريعي - املؤسسات الفلسطينية

مل يشغل إسرائيل، ليس فقط بسبب انتخابات الكنيست يف إسرائيل، على 
ة الرغم من التداعيات البعيدة املدى التي يمكن أن تكون لنتائجها. القطيع

املستمرة بين املستوى السياسي يف إسرائيل وبين السلطة الفلسطينية 
  تزداد عمقاً.

  ،"باإلضافة إىل ذلك، برزت مؤخراً حماوالت تقارب بين "فتح" و"حماس
التنظيمان اللذان يمثالن قطبيْ املنظومة السياسية املنقسمة. ما يجري 

هت بالفشل. هو حماوالت خمتلفة مقارنة بمحاوالت املاضي التي انت
لقرن" التي وذلك بسبب الظروف السياسية التي تغيرت يف أعقاب "صفقة ا

يع بين إسرائيل ودول يف توقيع اتفاقات التطبقدمها الرئيس ترامب؛ 
لكورونا؛ أزمة ا؛ ض يف الضفة الغربية مل تتحقق بعدنية ضم أرااخلليج؛ 

التراجع البارز يف ق الفلسطينية؛ االنهيار االقتصادي اخلطِر يف املناط
املكانة اإلقليمية والدولية للفلسطينيين. هذه املرة يدور حوار حمترم من 
دون اتهامات وإدانات وتبادل حتميل املسؤوليات كما يف املاضي. سلوك 
"فتح" و"حماس" هذا يؤثر يف الفصائل الفلسطينية األُخرى التي تتعاون 

  قدماً نحو مصاحلة وطنية.مع احلركتين وتأمل باملضي 
  يف خلفية هذه احملاوالت، استمرار التآكل يف مكانة "حماس" بعد

املواجهات العسكرية التي جرت بينها وبين إسرائيل منذ االنقالب الذي 
، والتي تسببت بدمار كبير، وفشلها 2007قامت به يف القطاع يف سنة 

ذ املواجهات مع وبصورة خاصة من ،يف إدارة احلياة اليومية للسكان
("عملية اجلرف الصامد"). منذ ذلك احلين،  2014إسرائيل يف سنة 

مع ووانطالقاً من اإلدراك أن سكان القطاع لن يتحملوا مواجهة إضافية، 
اإلدراك أنه ما دام يوجد تعاون أمني بين إسرائيل والسلطة الفلسطينية لن 
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الضفة الغربية، يكون من املمكن نقل ساحة املواجهة مع إسرائيل إىل 
حتاول قيادة "حماس" تنويع أساليب صراعها مع إسرائيل، مع تفضيل 
االحتجاج الشعبي على املواجهة املسلحة. يترافق هذا التنويع مع تفكير 
له عالقة بتحديث أهداف احلركة، طبعاً من خالل احملافظة على خيار 

س" لوحدهما "املقاومة". من هنا وعلى أساس التقدير أن "فتح" أو "حما
غير قادرتين على إنقاذ القضية الفلسطينية من اجلمود العالقة به، ومن 

أيضاً ضرورة السعي لتسوية وطنية. قبل نهاية  تتراجع مكانتها، ظهر
والية الرئيس ترامب اجتمعت كل الفصائل الفلسطينية ألول مرة بمبادرة 

قدماً بالوحدة فلسطينية مستقلة، وافقت خاللها على العمل من أجل الدفع 
  بين التنظيمين.

  استجابت "حماس" إىل طلب حممود عباس وتنازلت عن مطالبتها أن ومنذ
بإجراء االنتخابات لثالث مؤسسات فلسطينية يف تاريخ واحد، مل يبق 

سوى إصدار مرسوم بإجراء االنتخابات، وحتديد جدول زمني  لديه خيار
. أثار هذا 2021و هو ثالثة أشهر لالستعداد وإجرائها يف أيار/ماي

أيضاً كما أثار ة يف الساحة الفلسطينية العامة، املرسوم دينامية جتددي
وتوقعات بتغيير الزعامات  وسط العديد من الشباب األمل باملصاحلة

. صحيح أنه يف اخللفية ال تزال تخيّم االنتخابية واملشاركة يف العملية
رواسب املاضي: عدم الثقة بقيادات احلركتين، والتخوف من استغالل 

عف "فتح" املنقسمة والنزاعات الدموية التي طبعت منظومة العالقات ض
بين هاتين احلركتين يف املاضي، لكن الدينامية العامة التي نشأت خلقت 

عدم فإن رور الزمن. عالوة على ذلك، عملية من الصعب وقفها مع م
ومن ملراسيم املثيرة للجدل التي أصدرها عباس، اعتراض "حماس" على ا

يح، خلقت انطباعاً بأنه جرى تنسيق املراسيم حق الترشبشأن بينها 
ا إسرائيل يف وجه إجراء حتى العراقيل التي يمكن أن تضعه معها.

االنتخابات يف القدس الشرقية ويف أماكن أُخرى لعرقلة العملية 
  االنتخابية وربما منعها، مل تردع التنظيمين حتى اآلن. 

  املكثف بمشكالت من االهتمام حتى اآلن امتنعت حكومة إسرائيل لقد
االنتخابات املتوقعة يف مؤسسات السلطة الفلسطينية. يف الوقت عينه، 
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تتحدث تقارير يف الصحف الفلسطينية مؤخراً عن زيارات واعتقاالت 
تقوم بها قوات اجليش اإلسرائيلي لناشطين من "حماس" ومن عناصر 

يف املعارضة يف أراضي السلطة الفلسطينية، لتحذيرهم من املشاركة 
االنتخابات. هذه االعتقاالت يمكن أن تصعّب إجراء االنتخابات، لكنها 

حتديداً ستسرع عملية التقارب بين التنظيمين. أيضاً مل حتدد إدارة بايدن  
موقفها إزاء هذه املسألة ومل تقم بأي خطوة يمكن أن تدل على اختالف 

رامب إزاء ته إدارة تتخذاموقف اإلدارة يف هذا الشأن عن املوقف الذي 
الفلسطيني. هذا على الرغم من أنه عشية  – املوضوع اإلسرائيلي

االنتخابات الرئاسية يف الواليات املتحدة وبعدها أيضاً أوضح ممثلو 
 بايدن أنهم ينوون ترميم منظومة العالقات مع الفلسطينيين. 

  تكشف حماوالت التقارب بين احلركتين أيضاً إدراكاً للتغير الذي يجري
الوسط املقرب من عباس، وأنه ال يمكن التوقع أن تضغط إدارة بايدن يف 

على احلكومة اإلسرائيلية الستئناف مفاوضات سياسية أو لتغيير 
التي تعتقد السلطة الفلسطينية أنها ال تتطلع إىل تسوية. من هنا و ،موقفها

اخلالصة بأنه يجب الوقوف يف جبهة موحدة، تكبح التراجع يف مكانة 
ة الفلسطينية وأيضاً تضع قواعد لعبة تقلص عدم التكافؤ القائم القضي

  بين الفلسطينيين وبين إسرائيل.
  ،امتناع حكومة إسرائيل واإلدارة األميركية من الرد يثير الدهشة

وخصوصاً إزاء ضعف "فتح" برئاسة حممود عباس. كل االستقاالت من 
املستقيلين يف  "فتح"، وأيضاً إبعاد مسؤولين رفيعي املستوى ورغبة

الترشح لالنتخابات يف قوائم منفردة، يدل على عمق األزمة يف صفوف 
احلركة. يف املقابل، "حماس" تُظهر مؤخراً وحدة تنظيمية على الرغم من 

وراء يحيى السنوار الذي انتُخب  خلية، والوقوف صفاً واحداًاخلالفات الدا
للحركة يف قطاع غزة.  عاصفة داخلية يف التنظيم، رئيساً  مرة ثانية مع

هذه الوحدة هي ميزة إضافية حتسّن فرص "حماس" يف الفوز يف 
، 2006االنتخابات كما يف االنتخابات السابقة التي جرت يف سنة 

وأيضاً تعزز  مكانة "حماس" يف عملية التقارب من "فتح" فيما يتعلق 
  بتسوية العالقات بين التنظيمين.
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 ت بين التنظيمين تزداد أكثر من املاضي ويف الواقع، يف ضوء االتصاال
ال حكومة  - معقولية بلورة اتفاق بينهما بشأن خمطط حكومة مشتركة

مصاحلة. يف إطار هذه احلكومة املشتركة إذا تألفت، من املتوقع 
احملافظة على السيطرة اجلغرافية املنفصلة لكل طرف، "فتح" يف الضفة 

  عاون معها. الغربية، و"حماس" يف الضفة تعمل بالت
  يتعين على إسرائيل أن تنسق مواقفها مع الواليات املتحدة وسائر

األطراف ذات الصلة يف الساحة الدولية، والتي مل تعبّر عن موقفها العلني 
من هذه املسألة. ويجب أن نوضح معاً لعباس أنه لن يطرأ أي تغيير يف 

حلركة للمطالب موقف اللجنة الرباعية إزاء "حماس" إالّ إذا استجابت ا
لبت منها، وغيرت موقفها واعترفت بإسرائيل واالتفاقات التي التي طُ

  وُقّعت معها.
 غزة على طول أن يتطور تعاون بين رام الله و كما يجب االستعداد لواقع

   نقاط االحتكاك يف الضفة ويف الساحة الدولية. احلدود مع إسرائيل ويف
  "يف هذه املرحلة من املبكر احلديث عما إذا كانت عملية التقارب بين "فتح

و"حماس" هي خطوات تكتيكية من الطرفين، لن تغير موازين القوى 
بينهما ملصلحة "حماس"، أم أن املقصود بداية تغيير تاريخي له تداعيات 
استراتيجية على إسرائيل. على أي حال نوصي إسرائيل، من جهة 

اع من القيام بتحركات تظهر كأنها تمنع التقارب، لكن من جهة باالمتن
أُخرى عليها احملافظة على املصالح األمنية اإلسرائيلية، من خالل الطلب 

  من اجملتمع الدويل التمسك باملعايير إزاء التحاور مع "حماس". 
  
  
  
  
  
  
  
  



 عند االقتباس  يرجى ذكر املصدرر
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 عند االقتباس يرجى ذكر املصدر
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  صدر حديثاً 
  

  فلسطين يف قرارات القمم العربية واإلسالمية
  
  

 : املشاركون بالتأليف
 خالد فراج ،ماهر الشريف :إعداد وتقديم

  
  
  
  

 

  
 

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

. 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 
احملتلة، منذ عقد القمة اإلسالمية األوىل يف مدينة الرباط يف 

، رداً على قيام أحد املستوطنين اليهود ١٩٦٩/سبتمبر أيلول
املتطرفين بإحراق املسجد األقصى، حتى القمة الرابعة عشرة 

، ٢٠١٩األخيرة التي عُقدت يف مدينة مكة املكرمة يف أيار/مايو 
فضالً عن مقتطفات من كلمات قادة عرب يف بعض القمم العربية 

  .بشأن قضية فلسطين
إىل هذه القرارات والكلمات أن عدداً من الدول  ويتبيّن لدى الرجوع

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
ع هذه املضامين، بل قضية القدس احملتلة، سياسات ال تتوافق م

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 

ة الالجئين الفلسطينيين يُتَفق عليه والتوصل إىل حل عادل ملشكل
، 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


