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نايف أبو خلف .  من وجهة نظر فلسطينية، يقدمها داألخيرة اإلسرائيليةقراءة في نتائج االنتخابات   

 مدير المرآز الفلسطيني للدراسات آفاق السياسة اإلسرائيلية العامة بعد االنتخابات اإلسرائيلية ، يقدمها السيد انطوان شلحت،
     سرائيلية    اإل

)مدار(  مها عواد، مديرة العالقات الخارجية في المرآزاألختمقدمة الندوة   

 

نايف  . مداخلة د  

  آلمة ترحيب بالضيوف -

: الترآيز على محاور وأسئلة المداخلة الثالث-  

وبإجماع آافة المحللين : الحقائق التي تكشفت عن االنتخابات ) 1      

المتطرف المعروف بعدائه وآراهيته للعرب وتنكره للحقوق الفلسطينيةوح المجتمع اإلسرائيلي نحو اليمين نز.                أ  

.ستكون صعبة على الفلسطينيين إسرائيل، تطرفَا في تاريخ األآثر  المرحلة المقبلة في عهد حكم اليمين، أن. ب                

 في ضوء قضايا وهموم الفلسطينيين والتي تتمحور حول قضية األخيرة رائيليةاإلسردود الفعل الفلسطينية لالنتخابات ) 2    
.أبدى الفلسطينيون عدم اهتمام ملحوظ سواء باالنتخابات أو بنتائجها. بشكل أساسي.. الحرب والسالم، والسياسات االحتاللية  

.ت في أعقاب الحرب األخيرة على غزةعدم االهتمام والالمباالة الفلسطينية قد تكون مشروعة في ضوء أنها جاء         

        على من يراهن الفلسطينيون ؟ من هي الشخصيات آو األحزاب التي آان يمكن أن يراهن عليها الفلسطينيون؟

  األحزاب. ائتالف آاديما والعمل.        الحرب األخيرة على غزة آانت بتدبير وتنفيذ حكومة اولمرت وليفني وباراك

.ائيلية اليمينية لم تكن في الحكم ، غير أنها آانت مؤيدة ومعارضة لقرار إنهاء العدوان واالنسحاب        اإلسر  

  أسس تجاهآذلك مواقف اليمين .  وحتى اآلن1977         تاريخ الحكومات اليمينية معروف جيدا للفلسطينيين منذ عام 

. واالستيطان والقدس وطرد وتهجير العرباألرض          الحل معروفة  في رفض والتنكر للحقوق الفلسطينية، وقضايا   

ما العمل ؟ آيف يمكن للفلسطينيين أن يتعاملوا مع الحقائق والوقائع الجديدة التي أفرزتها االنتخابات األخيرة؟ ) 3      

االنقسام عزز من . ام، وإنجاح جهود المصالحة ا لوطنية ، وترتيب البيت الداخليضرورة إنهاء حالة االنقس.           أ  

  للسياسات العدوانية  مبرراوسيكون. لدى اإلسرائيلييناألمني             أطروحات اليمين اإلسرائيلي في تغذية الهاجس 

.ة               اإلسرائيلية العدوانية ضد الفلسطينيين في المرحلة القادم  

  اوباما محفوفة بالمخاطر، وتعتمد على شروط إدارةالمراهنة على آية مبادرة للبدء بعملية سلمية جديدة تقودها .          ب

منها :                نجاح عديدة ليست متوفرة  



فها ثقيلة التي خلالترآة ال في ضوء  الجديدة الوباما االمريكبةاإلدارة القضية الفلسطينية ليست من اهتمامات -                 

تحديات آبيرة تتمثل في األزمة المالية العالمية ، والوضع االقتصادي المتردي ، والتورط :                    سلفه بوش   

.                  العراق وأفغانستان، والعالقات المتدهورة مع روسيا والعالم اإلسالمي   

  ومحاربة حزب اهللاإليرانييحتل الملف تسوية ليست في أجندا اليمين المتطرف ، حيث  حل الصراع وال-               

.مواقف اليمين تجاه التسوية معروفة.                  وحماس أولويات السياسة األمنية اإلسرائيلية  

لصراعات عبر محاور إقليمية  تعيش الساحتين الفلسطينية والعربية حالة تدهور وضعف ناجم عن االنقسامات وا-            

            

 آيف يواجه الفلسطينيون التحديات الماثلة أمامهم ؟

.هناك تحديات آبيرة تواجه الفلسطينيين في المرحلة القادمة، والوحدة هي السبيل للخروج من المأزق الفلسطيني  

              

                     

               -  

                


