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تداعيات االنتخابات اإلسرائيلية  :2015فلسطيناً وعربيا*
اجتذبت االنتخابات االسرائيلية االخيرة والتي جرت في  17-3-2015اهتماما سياسيا و اعالميا اكثر
من العادة ،ويعود السبب في ذلك ،أوال الى ان استطالعات الرأي العام أوهمت املهتمني بتقارب الفرص
بني احلزبني الرئيسيني مما جعل املعركة االنتخابية اكثر احتداما من العادة .11وثانيا بسبب توتر العالقة
السياسية والقطيعة بني حكومة نتنياهو والقيادة الفلسطينية والتوقع بان نتائج االنتخابات قد تبعث
بعض االمل في العالقات الثنائية و عملية السالم ،وثالثا بسبب التوتر الغير مسبوق ،الذي سبق االنتخابات
و حلقها ،بني نتنياهو و الرئيس االمريكي براك اوباما ،والذي بلغ الذروة عندما اصر نتنياهو أن يلبي دعوة احلزب
اجلمهوري لإللقاء خطاب في الكونغرس ،رغم معارضة البيت االبيض واخلارجية ،اسبوعني قبل االنتخابات
22
االسرائيلية ،هذا اخلطاب الذي اعتبره أكثر احملللني انه اقرب أن يكون جزء من احلملة االنتخابية.
و بعكس التوقعات ،فقد زكت نتائج االنتخابات توجه ناتنياهو حلل الكنيست و الدعوة النتخابات مبكرة،
حيث مكنته هذه االنتخابات من تعزيز مكانة معسكر اليمني الذي يتزعمه ،و كذلك مكانته ومكانة حزبه
الليكود في هذا املعسكر.
وميكن تلخيص نتائج االنتخابات االسرائيلية االخيرة
أوال :بانها ادت الى تقدم وزيادة في قوة نتنياهو والليكود واليمن بشكل عام ،فقد ضمن نتنياهو أكثرية
من  64نائبا ميينيا حلكومته القادمة دون احلاجة الى أي حتالفات حتى مع الوسط ،و ارتفع عدد نواب
الليكود من  18الى  ،30اضافة الى حصول قائمة كلنا بقيادة كحلون الذي انشق عن الليكود وسيعود
للتحالف معه على  8مقاعد.
ثانيا :زادت االنتخابات من وزن األحزاب الكبيرة على حساب الصغيرة كما يأكل السمك الكبير صغار
السمك ،اذ باإلضافة الى ارتفاع متثيل الليكود ،فقد ارتفع متثيل املعسكر الصهيوني بقيادة حزب العمل
من  21الى .24
ثالثا :تراجع في متثيل احزاب اليسار والوسط ،حيث انخفض متثيل حزب ميريتس اليساري من  6الى 4
مقاعد ،كما تراجع متثيل حزبي الوسط هناك مستقبل من  19الى  ،11و اسرائيل بيتنا من  13الى .6

1 - http://www.theguardian.com/world/datablog/2015/mar/18/israel-election-why-were-the-exit-polls-wrong.
2 http://972mag.com/netanyahus-congress-speech-an-election-stunt-after-all/103716/. March 3, 2015
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رابعا ً :وأخيرا فقد اظهرت االنتخابات تقدم كمي ونوعي في متثيل االقلية الفلسطينية حيث حصل العرب
على زيادة في التمثيل من  11الى  13وخاضوا االنتخابات في قائمة موحدة وبأداء أفضل نسبيا ً من السابق.
وألن هذه الورقة لن تركز على موضوع القائمة العربية ،يكفي االشارة ان تأثيرهم املباشر سيكون متعلق
باملصالح املعيشية لألقلية العربية الفلسطينية في إسرائيل ،أما تأثيرهم السياسي فيمكن أن يأتي على
املدى البعيد ،ولكن هذا مشروط باستمرار وجناح جتربتهم اجلديدة واهم ما فيها وحدتهم.

أسباب استمرار اجتاه اجملتمع االسرائيلي للتشدد:

و ميثل هذا االنتصار لليمني استمرارا ً الجتاه العام في الرأي العام االسرائيلي وفي احلكومات والبرملانات
املتعاقبة نحو التطرف والتشدد واليمني ( ،)Trends of Radicalizationفكل حكومة في اخر
عشرون عاما ،أي منذ اغتيال رابني على يد ارهابي يهودي في عام  ،1995كانت اكثر تشددا من التي
سبقتها  ،وكذلك تركيبات البرملانات (الكنيست) املتعاقبة ،والرأي العام االسرائيلي عموماً ،باستثناء
بعض التذبذبات القصيرة املدى ( ،)Fluctuationsوالتي ال تغيير من القاعدة ،فما هي االسباب وراء مثل
هذا امليل املستمر للتشدد؟
ميكن حصر االسباب بنوعني ،داخلية و خارجية:
النوع االول من األسباب نابع من ديناميكيات السياسة االسرائيلية الداخلية ،وهي باألساس اعتماد
سياسة التخويف واللعب على السيكولوجية اخلاصة باجملتمع االسرائيلي و املشبعة باالستعداد لتقبل
فكرة عداء العالم لليهود والتآمر عليهم.
فبداية ،وانسجاما مع الفكر امليكا فيلي ،الذي فضل احلكم القائم على اخلوف من احلاكم وليس محبته،
فقد عمل نتنياهو على اخافة االسرائيليني عموما ً من اخلطر القادم من إيران ،ثم اخلطر القادم من غزة،
وعندما اشتدت حدة املعركة االنتخابية ،عمل نتنياهو على تخويف قبيلته من القبائل االخرى ،أي إخافة
اليهود الشرقيني ،وهم قاعدة الليكود االنتخابية ،من كل من قبيلة البيض أي األشكناز ،وهم قاعدة
حزب العمل االنتخابية ،و من قبيلة العرب و قبيلة احلردمي ،حيث لوحظ في سلوك الناخبني عالقة بني
التقسيمات اجلغرافية االثنية من ناحية وبني احلزبية من ناحية اخرى .واملثال املتداول حول هذه السياسة
يتمثل فيما كتبه نتنياهو في تدوينة على موقع فيسبوك في يوم االنتخابات جاء فيه“ :حكومة اليمني
في خطر! العرب يتوجهون إلى مراكز االقتراع بأعداد كبيرة! نشطاء اليسار يجلبونهم باحلافالت ،ليس لنا
11
إال أنتم (مخاطبا نشطاء حزبة) ،صوتوا لسد الفجوة بيننا وبني حزب العمل”

1- http://www.timesofisrael.com/netanyahus-arab-droves-warning-may-have-been-decisive-in-his-victory/?can_id
=69e64d154b62e9ae7023f3dac679ffcf&source=email-what-were-reading-takeaways-from-israels-election2&referrer=philip-sweigart&email_referrer=what-were-reading-takeaways-from-israels-election-2 . March 25, 2015
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ويبدو ان فكرة استناد نتنياهو على مبدأ التخويف كان منتشرا بني كثير من احملللني املرموقني ،فانسجاما
مع التحليل السابق ،على سبيل املثال ما يقول افرامي بيرملاتر“ :في االيام االخيرة للحملة االنتخابية ،فإن
خوف نتنياهو اخذ حزب الليكود خطوتني عمالقتني الى اليمني ،وكذلك اثارة اخلوف والقلق من العرب ،مما
11
مكنه من استعادة قاعدته االنتخابية ،و قد اظهرت نتائج االنتخابات جناح ذلك”.
أما النوع الثاني من اسباب التشدد والتطرف لدى الرأي العام االسرائيلي فتتعلق بديناميكيات
السياسة اخلارجية ،وباألساس غياب املساءلة واحملاسبة عن انتهاك القانون الدولي وحقوق الفلسطينيني
من قبل اجملتمع الدولي ومنظماته الدولية وعلى رأسها االمم املتحدة ووكاالتها ذات االختصاصات اخملتلفة،
فمنذ نشوء دولة اسرائيل وهل تعامل كدولة فوق القانون الدولي.
وقد عزز غياب املسائلة الدولية أيضا ً ضعف وانقسام الفلسطينيني من ناحية ،والوضع العربي احلالي
املفكك واملنشغل بنفسة من ناحية اخرى.
ونتيجة لكل هذا فإن اليمني ال يدفع أي ثمن لهذا التشدد و عدم االستماع لألخوة الكبار ،كالواليات
املتحدة و دول أوروبا ،وبالتالي ال يدفع اي ثمن ،في عالقاته الدولية اقتصاديا و سياسيا ودبلوماسيا ،نتيجة
نهب االرض واملياه وحرق املساجد وخلع الشجر وغيره ،وبهذا يكون اليمني قد جنح في اقناع للجمهور انه
وحسب املثل االجنليزي ،يستطيع ان يأكل الكعكة وان يحتفظ بها في الوقت نفسة ،أي يستطيع ان
يخالف اجملتمع الدولي ويحظى باستمرار دعمه في ذات الوقت.
والن هذه العوامل الداخلية واخلارجية التي كانت سببا في نزوع اجملتمع االسرائيلي املستمر للتشدد
مازالت مستمرة وفاعلة ،فال يوجد سبب لتوقع غيابها في املدى املنظور ،اذ ال يوجد ما يدعو لتوقع أي تغير
في هذا االجتاه العام نحو مزيد من التشدد في الرأي العام االسرائيلي ()Trend of Radicalization
في املدى املنظور.

السلوك السياسي املتوقع من احلكومة االسرائيلية القادمة:
ورغم اهمية تفسير اسباب هذه النتائج ،الى أن السؤال االساسي يتعلق بالسلوك السياسي املتوقع
من هذه احلكومة األكثر ميينية التي يقودها نتنياهو االكثر قوة ،سواء جتاه الفلسطينيني و باقي االطراف
العربية ،خاصة التي تربطها معاهدات معها ،او مع الواليات املتحدة،

4
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نظريا هناك ثالث سيناريوهات محتملة يجري تداولها من بني احملللني والسياسيني:
السيناريو االول استمرار نفس السياسات التي سارت عليها حكومتي نتنياهو االخيرتني ،خاصة جتاه
اجلانب الفلسطيني وجتاه عملية السالم ،فحكومات اليمني اإلسرائيل املتعاقبة كانت قد صنعت االمر
الواقع احلالي (ٍ )Status Quoفي عالقتها مع اجلانب الفلسطيني عن طريق املفاوضات وعن طريق
وفصلته على مقاسها ،فمن املنطقي ان حتافظ على استمراره وتعزيزيه.
السياسة األحاديان بالقوةّ ،
وهذا يعني استمرار نفس وتيرة االستيطان والتهويد ،كذلك استمرار اطالق يد املستوطنني في اعتداءاتهم
شبة اليومية على املواطنني الفلسطينيني وممتلكاتهم ومقدساتهم االسالمية واملسيحية ،اضافة الى
االستمرار في تعطيل عملية السالم ،واالستمرار في سياسة اضعاف السلطة الفلسطينية واحراجها
باحلد من قدراتها على تقدمي اخلدمات للجمهور.
وهنا جتدر االشارة الى ان حكومة نتنياهو االخيرة ،كانت قد حاولت خالل واليتها االخيرة ولم تنجح ،مترير
بعض التشريعات اخلطيرة و املوغلة بالتشدد ،مثل التشريع اخلاص بيهودية الدولة ،والتشريعات التي
قدمت للكنيست حول املسجد االقصى املبارك وإمكانية تقسيمة زمانياً ،أن فرصة االربع سنوات
القادمة لنتنياهو ستشجعه ،وقد متكنه ،من النجاح في بعض او كل هذه التشريعات.
وبشكل مواز ولكن مكمل ،من املتوقع ان يستمر نتنياهو في توتير العالقة االسرائيلية مع البيت االبيض،
بضمانة الكونغرس ،الستمرار شل قدرة االدارة االميركية على تفعيل دورها املتعلق بعملية السالم،
بالرغم من ان هذا الدور ال يتعدى ،كما اثبتت التجربة ،ادارة عملية السالم ومنع انهيارها وليس دفعها
الى االمام.
وفيما يخص عالقة اسرائيل بالدول العربية ،وبالذات االردن ،االقرب جغرافيا واالهم استراتيجياً ،فمن
املنطقي توقع استمرار نفس وتيرة العالقة ،باستثناء ما ميكن ان ينشأ من توتر ناحت عن دور االردن الداعم
ملساعي فلسطني على احللبة الدولية ودور االردن في التصدي النتهاكات اسرائيل في القدس و مقدساتها.
أما السيناريو الثاني فيتمثل بإعادة النظر في هذا االمر الواقع احلالي (ٍ :)Status Quoيستند
هذا السناريو الى فرضية ان اسرائيل لم تعد مرتاحة مع الواقع الذي صنعته ،لعدة اسباب ،أولها :عدم
استعداد اسرائيل تقبل التوجه الفلسطيني نحو اجملتمع الدولي ومؤسساته و قوانينه الدولية ،وكذلك
عدم احتمال التوجه الفلسطيني الرسمي لتأييد الدعوات الشعبية ملقاطعة اسرائيل وعزلها مبا يشبه
الدعوة ملقاطعة نظام الفصل العنصري في جنوب افريقيا في حينة.
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أما السبب الثاني ،فهو ان اسرائيل بدأت تضيق ذرعا مببدأ حل الدولتني الذي بنيت علية علمية السالم،
على االقل من وجهة نظر اجملتمع الدولي ،خصوصاً ،مع اتضاح الفجوة الكبيرة بني احلد االدنى الذي
ميكن أن يقبله الرأي العام اإلسرائيلي اآلخذ بالتطرف ،و بني متطلبات علمية السالم القائمة على حل
الدولتني .ومن العوامل التي تعزز مثل هذا السيناريو أن االشهر التي سبقت االنتخابات االسرائيلية
شهدت تصريحات ألكثر من مسؤول إسرائيلي تهدد بالتخلي عن السلطة .فقد جاء في تصريح ليوفال
شتانتس (وزير االستخبارات والشؤون االستراتيجية اإلسرائيلي ومقرب من نتنياهو) اذيع في راديو اجليش
االسرائيلي“ :اذا لم تتراجع السلطة الفلسطينية عن خطواتها ،اعتقد أن علينا اخذ اجراءات اخرى تصل
11
الى حل السلطة او حتييدها ،يجب ان ال نساعد على بقاء هذه السلطة”
وبنا َء على هذا السيناريو ،ستتوقف املفاوضات ،حتى جهود ادارة االزمة التي نديرها الواليات املتحدة بني
فينة واخرى ،و سيتم تسريع خطوات توسع املستوطنات ،وزيادة واعتداءات املستوطنني وتسريع خطوات
تهويد القدس ،كما سيتم زيادة العقوبات عل السلطة لدرجة تؤدي اما الى سقوطها او حتللها وتهميشها.
وقد تبدأ هذه السياسات مببادرات اسرائيلية تصعيدية ،او عن طريق احرج القيادة الفلسطينية ودفعها
للعمل على الساحة الدولية ومن ثم ترد اسرائيل مبثل هذه اخلطوات التصعيد ،مبعنى آخر ،فإن العقلية
االسرائيلية االكثر عدائية ،واملوقف الفلسطيني الضعيف ،قد يؤديان الى سلسلة من االفعال وردود
االفعال تقود الى مثل هذا السيناريو.
السيناريو الثالث املتفائل ،ولكن الضعيف االحتمالية ،يتمثل بان نتنياهو قد يفكر باالعتماد على
القوة الداخلية الكبيرة التي حصل عليها في االنتخابات لتحسني صورة اسرائيل اخلارجية :يعتمد
هذا السناريو على فرضية ان جزء من تشدد من تشدد نتنياهو ناجت عن الرغبة في احلصول على االصوات
االنتخابية ،وأنه بعد االنتخابات لن يعود مضطرا لنفس املواقف ،بل على العكس ،فقد يستغل هذه القوة
الداخلية لكي يعالج مشكلة العزلة الدولية ،ويذهب البعض لالعتقاد بان نتنياهو سوف يسعى لترميم
العالقة من االدارة االمريكية ،ألن في ذلك مصلحة إسرائيلية عليا.
وغني عن القول ،ان املؤمنني بهذا السناريو ،ينطلقون ايضا من فرضية ان تشدد نتنياهو نابع من دوافع
براغماتية سياسية عملية أكثر من ما هو نابع من دوافع ايديولوجية كما يفترض كثيرا من خصومه.
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وحسب هذا السيناريو ،فسوف ترفع بعض العقوبات االسرائيلية املفروضة على السلطة ،ويتم استئناف
حتويل الضرائب لها ،ويبقى توسيع املستوطنات تقريبا على حالة ،وتتجاوب اسرائيل مع محاوالت الواليات
املتحدة القادمة جلولة مفاوضات تالية ،رمبا ترتبط باإلفراج عن بعض املعتقلني الفلسطينيني في سجون
االحتالل ،اضافة الى بعض بوادر حسن النية املتعلقة بالنواحي املعيشية وليس السياسية.
السيناريو االول هو االقرب الى الواقع ،فنتنياهو اقوى ،على رأس ليكود أكبر ،يحكم من خالل ائتالف مييني
أكثر ،من املتوقع ان يشكل استمرارية لنهج احلكومتني السابقتني لنتنياهو ،ولكن بقدرة أكبر على
حتقيق اهدافهم املعلنة ،مبنعى آخر ،حكومة أكثر خطورة من وجهة النظر العربية .وال شك أن تعذر
استئناف عملية السالم ،سيخلق فراغا سياسيا محرجا للسلطة سيدفعها خلطوات تعتبرها اسرائيل
استفزازية واحادية اجلانب تتخذها ذريعة ملزيد من العدوانية ،مما سيؤدي الى تدهور تدريجي من احملتمل ان
يؤدي الى تغيير االمر الواقع القائم ،ان لم تتأقلم معه السلطة .وكوسيلة اضافية لسحب البساط
من حتت ارجل السلطة ،فستعمد اسرائيل الى تقدمي تسهيالت مباشرة للجمهور الفلسطيني في
املناطق احملتلة في سياق سياسة “ السالم االقتصادي” ،ومن اجل تعزيز الفجوة بني القيادة الفلسطينية
واجلمهور الفلسطيني لذلك.
وتوقع استمرار نفس اخلط السبق لنتنياهو كان منتشرا بني احملللني عموما بعد االنتخابات ،وقد عبر عن
ذلك على سبيل املثال د .حسني إبش من  American Task Force on ¬Palestineحني قال:
“ولكن العناصر االساسية في السياسية االسرائيلية على ما يبدوا لن تتغير بعد هذا االنتخابات،
والسبب هو غياب االجماع في اسرائيل حول ما عليهم أن يفعلوه جتاه الفلسطينيني واملناطق احملتلة.
أضافة الى ان التقدم في وزن اليسار الوسط في االنتخابات جاء بناء على دوافع متعلقة بالسياسات
11
االقتصادية االجتماعية”.
أما فيما يتعلق بعالقة اسرائيل مع البلدان العربية االخرى ،وخاصة االردن ،فليس من املتوقع حدوث أي
تغيير ،ال بل على العكس ،اذ من املتوقع ان حتاول اسرائيل ،بالقدر املمكن ،التعويض عن تراجع عالقتها
احملتمل مع القيادة الفلسطينية من خالل حتسني تعاملها مع البدان العربية التي لها عالقة معها ما
أمكن ،االحتماالت الوحيدة خلالف ذلك ،أي لتأثر العالقات االسرائيلية االردنية سلبا ،ميكن ان تنتج عن
تصعيد في القدس يؤدي الى توتر مع االردن ،او انزعاج إسرائيلي من دور االردن في دعم اجلهود الفلسطينية
الدولية .لكل ما تقدم ،من املفيد االن التفكير فلسطينيا وعربيا بطرق التعامل مع الواقع اجلديد لتجنت
التعامل بردود فعل ال نعرف الى اين تقود.
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االستنتاجات والتوصيات:
أوال ً :اذا تركت االمور للديناميكيات االسرائيلية الداخلية ،و/او ديناميكيات العالقة الفلسطينية
االسرائيلية ،فان منحى التطرف والتشدد في اسرائيل مرشح لالستمرار بطريقة ستنعكس سلبا
على مستقبل العالقة الفلسطينية االسرائيلية ،مبا فيه افاق السالم املبني على اساس حل الدولتني.
واذا أتيحت الفرصة للحكومة الناجتة عن هذه االنتخابات اإلسرائيلية للحكم أربعة سنوات اخرى ،فمن
احملتمل ان يكون لها ضحيتان :حل الدولتني ،و القيادة الفلسطينية املعتدلة املرتبطة بهذا احلل.
ثانيا ً :الطريقة الوحيدة املتاحة لعكس االجتاه السلبي (،)reversing the negative trend
ولتعديل املوازين مع اسرائيل تتمثل في االعتماد على استراتيجية فلسطينية عربية تسعى من أجل
تطوير مواقف دولية تنتقل تدريجيا من النقد اللفظي اخلجول إلسرائيل الى محاسبتها و مقاطعتها
وسحب االستثمارات منها وفرض العقوبات عليها ،أي ما اصبح يطلق علية حركة BDS: Boycott
 . Divest and Sanctionsوهي حركة أو حملة نشأت عام  2005مببادرة من  171مؤسسة
فلسطينية أهلية تؤمن بان توسيع دائرة مقاطعة اسرائيل وسحب االستثمارات منها وفرض العقوبات
عليها هي اجنع وسيلة لتحقيق االهداف الفلسطينية التي خلصتها في ثالثة :أوال انهاء االحتالل ،و ثانيا
أنهاء العنصرية ضد اجلماهير العربية الفلسطينية في اسرائيل ،وثالثا اعطاء الالجئني الفلسطينيني
11
حقهم في العودة حسب قرار االمم املتحدة .194
ثالثا ً :ضرورة االنتقال من املقاربة القدمية في العالقة الفلسطينية العربية مع اسرائيل القائمة على
العالقات واملفاوضات الثنائية ،الى مقاربة أكثر اعتمادا على القانون الدولي و اكثر استخداما للمؤسسات
الدولية كرافعة اساسية للموقف الفلسطيني والعربي ،خصوصا وأن نقطة ضعف اسرائيل اليمينية
االساسية هي في الساحة الدولية وفي القانون الدولي مما يوجب استغالل ذلك بشكل متسارع.
و لعل التطورات في املواقف الشعبية و البرملانية في اوروبا خير مثال على وجود فرص في هذا االجتاه،
وهذا ما ظهر في تعامل االحتاد االوروبي جتاه اسرائيل ،حيث تردد في الصحافة االسرائيلية والدولية تقارير
تفيد بأن أن االحتاد االوروبي يعتبر ان احملافظة حل الدولتني يشكل اولوية ،وأشارت الصحف االوروبية الى أن
وثيقة اوروبية جديدة تشير الى خطوط حمراء ترغب اوروبا في وضعها امام اسرائيل ومنطلقها القناعة
األوروبية أن الطريقة الوحيدة حلل املشكلة تكمن في االتفاق على انهاء االحتالل الذي بدأ عام  ،1967و
مثال على ذلك ما اشارت صحيفة الغارديان البريطانية من أن “مسؤوال اوروبيا كبيرا اشار الى اشتمال
النقاشات في بروكسيل حول خطوط حمراء في الضفة الغربية سيتم فرضها على اسرائيل خالل
22
املفاوضات معها ،وان كانت هذه اخلطوط ما زالت عامة و حتتاج الى حتديد اكثر”
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ورغم أن الوضع في الواليات املتحدة يختلف عنه في أوروبا التي شهدت توازنا في موقف الرأي العام جتاه
الصراع ،إال ان التوتر بني نتنياهو وباراك الذي كانت دوافعه انتخابية ،قد كلف اسرائيل سياسيا ،ولعل من
االمثلة على ذلك ما جاء على لسان رئيس ديوان البيت االبيض  Denis McDonoughفي كلمته في
اجتماع  ،J Streetبُعيد االنتخابات االسرائيلية من أن “ اسرائيل ال تستطيع ان تستمر في سيطرتها
11
العسكرية على شعب اخر الى االبد ،االحتالل الذي استمر ألكثر من خمسون عاما يجب أن ينتهي”.
وغني عن القول ،أن هذه من املرات النادرة التي يستخدم فيها مسؤول رسمي امريكي اصطالح “
احتالل” منذ سنوات عديدة.
و غني عن القول أن جناح املقاربة اجلديدة أمر ليس سهال ،اذ أن جناحها له نوعان من املتطلبات ،احدهما
فلسطيني داخلي واالخر فلسطيني عربي.
فلسطينيا :هناك حاجة أوال إلنهاء االنقسام في النظام السياسي و معاجلة العالقة مع قطاع غزة ،وثانيا ً
الى تهدئة حمى اخلالفة في فتح ،وثالثا واالهم انهاء التذبذب في التعامل مع اخليارات واالستراتيجيات
اخملتلفة ،خاصة الثنائية والدولية .و لعل افضل من عبر عن هذه احلاجة الداخلية رئيس الوزراء االسبق د.
سالم فياض في مقالة له في موقع احلكماء ( )The Eldersقال فيه“ :وبالرغم من أن الفلسطينيني
هم الطرف األضعف في توازن القوى اخملتل جدا ً بينهم وبني القوة احملتلة ،ال تزال أمامهم فرصة حملاولة
كسر “معضلة التهميش” ،إن بدأوا من املكان األكثر أهمية ،أال وهو غ ّزة  ....نظرا ً للحاجة إلى إعادة
22
إدماج غزة ،كجزء ال يتجزأ من النظام السياسي الفلسطيني ،كشرط مسبق لتحقيق السيادة”.
أما عربياً ،فاملسعى الفلسطيني الدولي مير بالضرورة من البوابة العربية و هذا يتطلب حتسني مستوى
التنسيق تعزيز الثقة املتبادلة ،خصوصا مع االردن.

9

1-http://www.haaretz.com/news/diplomacy-defense/1.648465. Mar. 24, 2015
2-https://www.facebook.com/Salam.Fayyad/posts/10152919701509219:0
مركز الدراسات االسرتاتيجية  -اجلامعة االردنية هاتف 00 962 6 530 0100:فاكس00 962 6 535 5515 :
الربيد االلكرتوني css@css-jordan.org

