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النتخابات الإ�رسائيلية و�س�ؤال املعنى

ماذا ينتظر الفل�سطينيون من النتخابات الإ�سرائيلية؟

يبدو ال�سوؤال غريبًا، في ظل واقع �سيا�سي فل�سطيني ن�سي ماذا تعني النتخابات الت�سريعية في 

واأ�س�س  قديمة،  ذكرى  اإلى  النتخابات  ل 
ّ
حو المدمر  فالنق�سام  الفل�سطينيتين،  ال�سلطتين  مناطق 

ين �سيا�سيين ي�سبهان في �سماتهما النظام العربي ال�سائد.
َ
لنظام

نتحدث عن النتخابات في واقع فل�سطيني م�ساب بالعقم ال�سيا�سي، في الوقت الذي تدور معركة 

القدرة  الذي فقد  العزيز بو تفليقة  المري�س عبد  ''العهدة'' الخام�سة للرئي�س  الجزائر �سد  �سعبية في 

على الحكم، متحوًل من عنوان لحل اأزمة الت�سعينيات الدموية، اإلى عنوان لأزمة جديدة كبرى.

ح�سور الجزائر لي�س طارئًا في تاريخ الثورة الفل�سطينية، فاأول مكتب ر�سمي لـ ''فتح'' تاأ�س�س في 

تبّنته  الذي  الأول  الثوري  النموذج  هي  كانت  الجزائرية  الوطني  التحرير  جبهة  اأن  كما  الجزائر، 

الحركة الوطنية الفل�سطينية في انطالقتها الجديدة، مع بدايات العمل الفدائي.

قة، على الرغم من الفوارق الكبيرة بين الجزائر التي نالت ا�ستقاللها 
ّ
المقارنة بين الم�سارين �سي

وفككت ال�ستيطان الكولونيالي الفرن�سي، وبين فل�سطين التي ل تزال تحت الحتالل.

النتخابات  في  الإ�سالمية  الإنقاذ  جبهة  فوز  بعد  الجزائر  بها  مرت  التي  ال�سوداء''  ''الع�سرية 

فوز  بعد  الفل�سطينية  الحياة  على  هيمن  الذي  النق�سام  لم�سار  كنموذج  ُتقراأ  اأن  يمكن  الت�سريعية، 

''حما�س'' في النتخابات الت�سريعية. والحرب الأهلية الق�سيرة التي دارت في غزة واأدت اإلى الهيمنة 

هزيمة  اإلى  قادت  التي  الدموية  الع�سرية  بعيد،  من  ولو  ت�سبه  القطاع،  على  الحم�ساوية  الع�سكرية 

الجهاديين الأ�سوليين في الجزائر.

وطن  بين  الكبيرة  الفوارق  مع  الديمقراطية،  اأزمة  نعي�س  الجزائر  في  وهناك  فل�سطين  في  هنا 

الثورة  بلورتها  التي  الحتمالت  حافة  على  تعي�س  منتف�سة  جزائر  وبين  فل�سطين،  ا�سمه  محتل 

الم�سادة في مواجهة ''الربيع العربي''، ووعوده المغدورة.

النتخابات الوحيدة المتاح لنا قراءة احتمالتها هي النتخابات الإ�سرائيلية. فعلى الرغم من 

الفوارق الكبيرة بين الواقعين ال�سيا�سيين العربي والإ�سرائيلي، فاإن ما يجمعهما في العمق هو غياب 

الديمقراطية. وربما كان هذا الغياب هو المفتاح لتف�سير الرتماء العربي في الح�سن الإ�سرائيلي.

اإ�سرائيل ل يتمتعون بحرية الختيار؛ فقد  اأن يهود  الإ�سرائيلية ل يعني  الديمقراطية  غياب 

العمل،  انح�سار حزب  اإلى  اأدت  بنيوية  تغييرات  الما�سي  القرن  �سبعينيات  منذ  اإ�سرائيل  �سهدت 

وهو الحزب الموؤ�س�س للدولة، و�سعود اليمين القومي والديني الذي نجح في ال�سيطرة على الحياة 

ال�سيا�سية.

غياب الديمقراطية يعود اإلى مجموعة من العوامل اأهمها اأن الدولة العبرية تعي�س في نظامين 

�سيا�سيين: نظام لليهود يوفر لهم حرية التعبير والممار�سة، ويحمي ال�ستيطان الوح�سي وي�سجعه من 

القمع  ونظام  الأخ�سر،  الخط  داخل  التهمي�س  نظام  ين: 
َ
نظام اإلى  يتفرع  للفل�سطينيين  نظام  جهة؛ 

والح�سار والح�سر داخل غيتوات في القد�س وال�سفة وغزة.
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نظام الأبارتهايد الإ�سرائيلي نظام ا�ستبدادي مقّنع بالديمقراطية، لذلك ل ينتظر الفل�سطينيون اأن 

ل في البنية الكولونيالية الإ�سرائيلية التي تحتل بلدهم وت�سطهدهم.
ّ
ت�سكل النتخابات نقطة تحو

ال�سراع كما يدور الآن، هو �سراع بين يمينين، لذا تبدو النتخابات البرلمانية الإ�سرائيلية كاأن 

لها عنوانًا واحداً ا�سمه نتنياهو. وال�سوؤال هو: هل ي�ستطيع نتنياهو الحفاظ على موقعه في رئا�سة 

الحكومة الإ�سرائيلية، اأم اإن نجم قائد التحالف اليميني في اإ�سرائيل اأفل، و�سينتهي به المطاف في 

ال�سجن بتهمة الف�ساد؟

تبدو ال�سخ�سنة الكاملة التي ت�سم النتخابات الإ�سرائيلية كاأنها جزء من زمن ما بعد الحداثة، 

والذي تت�سخ�سن فيه الأزمات القت�سادية وال�سيا�سية، وتغيب عنه البدائل.

ال�سابقين  الجنرالت  من  عجيبًا  خليطًا  ت�سم  الزعامة  على  نتنياهو  تناف�س  التي  فالالئحة 

وال�سيا�سيين، وهي ل تقدم للناخب الإ�سرائيلي اأي برنامج حكم يتجاوز نقطة اإ�سقاط رجل يقوم بتدمير 

الأرا�سي  م�سير  اأي  اإ�سرائيل،  في  المركزية  الم�ساألة  عن  جوابًا  تقدم  ل  اأنها  كما  الدولة،  موؤ�س�سات 

تجاهل  على  يقوم  الإ�سرائيلي  العام  التفاق  اإن  اأم  لحل،  اأفق  هناك  وهل   ،1967 �سنة  منذ  المحتلة 

الم�ساألة عبر تحويلها اإلى واقع دائم، بحيث ي�ستمر الإبحار في اتجاه بناء دولة تمييز عن�سري؟

القوى ال�سيا�سية الإ�سرائيلية كلها تتجاهل هذا ال�سوؤال، محولة ماأزق الحتالل اإلى واقع، وبنية 

الدولة العن�سرية اإلى بنية مماأ�س�سة، ب�سرف النظر عن الخالفات التف�سيلية في داخلها.

ل يوجد ما ي�سمن بقاء تحالف ''اأزرق اأبي�س'' الذي يقوده غان�س ولبيد متما�سكًا، �سواء فاز 

دة، ول بد من اأن يجد نف�سه، 
ّ

في النتخابات اأم لم يفز. فهذا تحالف يفتقر اإلى روؤية �سيا�سية موح

التي  اليمين  اإطار موجة  والتي نمت في  المهيمنة،  اليمين  لغة  اأ�سر  ت�سظى، في  اأم  تما�سك  �سواء 

تجتاح ال�سيا�سة العالمية، ووجدت في الواقع العربي الذي انهارت �سوابطه كلها، الظرف المالئم 

من اأجل تاأكيد الم�سروع الإ�سرائيلي الأ�سلي ب�سرورة محو الوجود الفل�سطيني.

و�سط هذا الواقع ال�سيا�سي الإ�سرائيلي ل ن�ستطيع �سوى اأن ن�سعر بالأ�سى ونحن نرى كيف ت�سظت 

القائمة الم�ستركة اإلى قائمتين، وكيف انتقل مر�س النق�سام اإلى النخبة ال�سيا�سية الفل�سطينية خلف 

الخط الأخ�سر.

القائمة الم�ستركة ف�سلت في ا�ستثمار اإنجازها النتخابي ال�سابق عبر التحول اإلى اأداة ن�سالية، 

واإلى بنية مماأ�س�سة لتمثيل الفل�سطينيين، وبناء م�سروع �سيا�سي يكون اإطاراً جامعًا. لكن هذا الف�سل 

ل يبرر تغليب الم�سالح ال�سخ�سية والفئوية ال�سيقة، بحيث يفقد داخل الداخل دوره في بناء لحمة 

وطنية فل�سطينية تواجه النق�سام وتقاوم الحتالل في اآن معًا.

لي�ست هي جميع  الذي يدور في �سبه حلقة مفرغة،  ال�سيا�سي  واأ�سئلة واقعنا  اأ�سئلة النتخابات 

للعثور عليها في حياة  اآخر، كمقدمة  فل�سطين في مكان  اأن نبحث عن فكرة  الأ�سئلة، وربما علينا 

�سيا�سية وعمل ن�سالي جديدين.

فل�سطين كغيرها من ق�سايانا العربية، بحاجة اإلى روؤى فكرية، واإلى البحث في البنى الثقافية 

والجتماعية عن اآفاق مفتوحة، وهذا ما نحاوله في ''مجلة الدرا�سات الفل�سطينية''، لذا فاإن عددنا 

هذه  ت�سكل  بحيث  والثقافية  الفكرية  الم�سائل  يقارب  ال�سيا�سي،  الواقع  اأ�سئلة  على  عالوة  الجديد، 

المقاربة م�ساهمة في اإعادة �سوغ فكرة فل�سطين كاأفق تحرري ديمقراطي مقاوم.  
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