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انتخابات يف كل فل�سطني

كان  ما  �ضفَتي  على  متزامن  ب�ضكل  االنتخابات  فيها  تجري  التي  االأولى  المرة  هي  هذه 

الفل�ضطينية  المناطق  في  وانتخابات  اإ�ضرائيل  في  انتخابات  االأخ�ضر.  الخط  با�ضم  عرف 
ُ
ي

المحتلة منذ �ضنة 1967.

االنتخابات االإ�ضرائيلية التي �ضارت دورية، تحمل دالالت العجز عن بلورة ن�ضاب �ضيا�ضي 

تنتج  وهي  االإ�ضرائيلي.  العام  الراأي  مناخات  على  يهيمن  الذي  العن�ضري  لليمين  متما�ضك 

مع�ضكرات �ضيا�ضية ه�ضة وعر�ضة لالنحالل، مثلما حدث مع تجربة ''اأزرق اأبي�ض'' البائ�ضة.

هذا العجز يدور في حلقة مفرغة: مع نتنياهو اأو �ضده، وهي حلقة من دون اأي م�ضامين. 

ال  الظاهرة،   - ال�ضخ�ض  حول  يتمحور  الذي  الخالف  فاإن  التكتيكي،  الم�ضتوى  على  وحتى 

ينعك�ض على البرامج، ذلك باأن االنتهازية والبحث عن المواقع ي�ضودان الم�ضتويات كافة.

من   1948 فل�ضطينيي  �ضطب  هو  مختلفة  طبيعة  من  هدف  االنتخابات  لهذه  يكون  قد 

المعادلة ال�ضيا�ضية االإ�ضرائيلية بعدما نجحت القائمة الم�ضتركة في االنتخابات الما�ضية في 

ت�ضكيل حالة نهو�ض �ضيا�ضي ال �ضابق لها.

القائمة  بف�ضل  تحقيقه  يرجو  ما  نتنياهو، وهذا  له  ي�ضعى  الذي  المبا�ضر  المك�ضب  هذا هو 

االنتخابية التي ان�ضقت عن الم�ضتركة، ويقودها من�ضور عبا�ض.

والالفت الذي لم يعد التغا�ضي عنه ممكنًا، هو اأن ظاهرة هذا االن�ضقاق وخطابه االنبطاحي 

اإلى  الذي و�ضل  العربي  االنحطاط  من خطاب زمن  يكونا جزءاً  لم  اإن  يت�ضاديان،  والطائفي 

ذروته في ''اتفاقيات اأبراهام''.

لم�ضكلة  فيها  مكان  ال  انتخابات  وهي  ين، 
َ
عام خالل  ثالثة  انتخابات  اإ�ضرائيل  �ضت�ضهد 

تحويل  في  اأطيافه  بمختلف  اليمين  نجح  فقد  الزاحف.  وال�ضم  الم�ضتعمرات  ل 
ّ
وتغو االحتالل 

االأو�ضاط  في  ممكنًا  تحّديه  يعد  لم  بحيث  اليومية،  الحياة  من  بديهي  جزء  اإلى  االحتالل 

اليهودية االإ�ضرائيلية.

بينما تعاني اإ�ضرائيل تخمة انتخابية، يجد الفل�ضطينيون في ال�ضفة وغزة والقد�ض اأنف�ضهم 

ال�ضرعية  غياب  من  عامًا  ع�ضر  خم�ضة  بعد  تجري  الت�ضريعي  للمجل�ض  انتخابات  اأحجية  اأمام 

ال�ضعبية لل�ضلطة.

هل االنتخابات الفل�ضطينية، مثلما يخطط لها اأن تكون، هي محاولة ل�ضرعنة االأمر الواقع؟

وما هو االأمر الذي وقع ويجب �ضرعنته من جديد؟

االنتخابات  �ضرورة  من  الرغم  فعلى  الوحيد،  المو�ضوع  لي�ض  االنتخابية  ال�ضرعية  �ضوؤال 

واأكثر  اآخر  لها مدخل  ال�ضرعية  فاإن  اإنجازها،  الفل�ضطينيين في  ال�ضاحقة من  االأكثرية  ورغبة 

الر�ضوخ  ورف�ض  االحتالل،  رف�ض  من  الم�ضتمدة  ال�ضرعية  اأي  الوطنية،  ال�ضرعية  ا�ضمه  اأهمية 



126جملة الدراسات الفلسطينية ربيع 0062021

ال�ضهداء  اأُ�ضر  رواتب  على  والت�ضييق  االأمني  التن�ضيق  خالل  من  يفر�ضه  الذي  الواقع  لالأمر 

واالأ�ضرى والتفرج على ف�ضول النكبة اليومية التي تدور في ال�ضفة الغربية.

هذا هو ال�ضوؤال.

الفل�ضطينية  الهيئات  دم  تجديد  هو  االأ�ضا�ضي  وجهه  كان  وربما  االأوجه،  متعدد  وال�ضوؤال 

ا التحول نهائيًا اإلى 
ّ
المنتخبة بعنا�ضر جديدة تعي اأن ال�ضلطة تقف على المفترق االأخير: فاإم

الن�ضال  ا�ضتئناف  اإلى  االنتقال  ا 
ّ
واإم الزاحف،  ال�ضم  اأجندة  تنفيذ  اأجل  من  االحتالل  بيد  اأداة 

باعتبار الحركة الوطنية الفل�ضطينية هي حركة تحرر وطني.

االإعداد  يجري  جهة  فمن  والح�ضا�ضية.  ال�ضعوبة  بالغة  الفل�ضطينية  االنتخابات  اأ�ضئلة 

باأن  �ضئيل  اأمل  يلوح  اأُخرى  جهة  ومن  الوطنية،  الوحدة  م�ضمى  تحت  ولو  االنق�ضام  ل�ضرعنة 

يت�ضكل قطب انتخابي وطني يقلب الطاولة.

االنتخابات  تفرز  وهل  العملية؟  في  العربية  االأنظمة  دور  هو  ما  اإذ  غام�ضة،  الم�ضاألة 

انق�ضامات جديدة بداًل من اإنهاء االنق�ضام؟

من  مجموعات  حوله  وتلتّف  االأ�ضرى  يقوده  الذي  ال�ضيا�ضي  االعترا�ض  م�ضتقبل  هو  وما 

المثقفين والمنا�ضلين الذين ي�ضعرون باأن لحظة التغيير اآن لها اأن تبداأ قبل فوات االأوان؟

اآذار/مار�ض 2012،  �ضتجري في 23  التي  االإ�ضرائيلية  االنتخابات  بين  هل هناك عالقة 

وبين االنتخابات الفل�ضطينية التي قد تجري في اأيار/مايو 2021؟

الناخبين  دعوة  على  حّثها  اأجل  من  ال�ضلطة  لدى  نتنياهو  �ضعي  هو  الوحيد  الموؤ�ضر 

القائمة  انتخاب  عدم  االأقل  على  اأو  الليكود!  قائمة  انتخاب  اإلى  اإ�ضرائيل  في  الفل�ضطينيين 

الم�ضتركة؟

هل يقدم هذا الطلب الليكودي مفتاحًا لفهم العالقة بين االنتخابات في المكاَنين اللذين 

�ضارا اليوم متداخلين، وي�ضكالن وجَهي نظام االأبارتهايد الذي تفر�ضه اإ�ضرائيل على فل�ضطين 

باأ�ضرها؟

داخل  فل�ضطينيي  �ضفوف  داخل  االنق�ضام  محاولة  بين  التكامل  نقراأ  اأن  ن�ضتطيع  وهل 

اإخراجها من المعادلة، وبين  اأن تف�ضل وعلى الجميع العمل على  الداخل، وهي محاولة يجب 

االنق�ضام الفل�ضطيني بين �ضلطتين متناف�ضتين في تكاملهما؟

�ضار انتظار االنتخابات الفل�ضطينية مماًل من طول هذا االنتظار.

االنتخابي  القانون  ّدل 
ُ
ع و�ضواء  تجِر،  لم  اأو  جرت  �ضواء  الفل�ضطينية،  االنتخابات  �ضتكون 

�ضتنمو  فهل  والحرية.  البقاء  اأجل  من  المقاومة  اأفق  ر�ضم  في  مف�ضلية  يعّدل،  لم  اأو  الجائر 

المقاومة خارج بنية ال�ضلطة و�ضدها، اأم اإن االنتخابات �ضتحمل بارقة احتمال للتغيير؟

العن�ضرية  اليمينية  المعزوفة  تكرار  في  مملة  �ضارت  التي  االإ�ضرائيلية  االنتخابات  ا 
ّ
اأم

نف�ضها، فال تحمل �ضوى ال�ضوؤال: هل �ضيعود نتنياهو اأم ال؟ وفي الحاَلين �ضتبقى فل�ضطين اأمام 

مق�ضلة ال�ضم والعن�ضرية المتعجرفة.

اأ.خ.


