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زحالقة*

د ّوامة االنتخابات الإ�رسائيلية
جاءت انتخابات الدورة  22للكني�ست ،في ظروف غير م�سبوقة� ،إذ �إن بنيامين
نتنياهو كان قد ا�ضطر �إلى حل الكني�ست وتعيين انتخابات مبكرة ُحدد موعدها في
 ،2019/9/17بعد �أن ف�شل في تركيب حكومة تحظى ب�أغلبية برلمانية ،وذلك على
الرغم من �أن مع�سكر اليمين التقليدي ح�صل ،في االنتخابات التي ُنظّ مت في ني�سان/
مكونة من  65ع�ضواً من �أ�صل .120
�أبريل  ،2019على �أغلبية مطلقة ّ

حل

رئي�س الحكومة الإ�سرائيلية
بنيامين نتنياهو الكني�ست الـ ،21
ب�سبب ف�شله في تركيب الحكومة ،وذلك بعد
رف�ض رئي�س حزب �إ�سرائيل بيتنا �أفيغدور
ليبرمان الذي حظي حزبه بخم�سة نواب،
االن�ضمام �إلى الحكومة ،والذي ا�شترط
للم�شاركة تمرير قانون التجنيد ،من دون �أي
تعديل ومثلما اقترحه الجي�ش ،الأمر الذي
يعار�ضه حزبا ''�شا�س'' و''يهودوت هتوراه''
ب�شدة.
كما �أعلن ليبرمان بو�ضوح الحياد بين
نتنياهو ورئي�س قائمة �أزرق �أبي�ض بِني
غانت�س داعي ًا �إلى ت�شكيل حكومة ''وحدة
قومية'' ،ورافع ًا لواء العلمانية في مواجهة
الأحزاب الدينية التي زادت قوة وت�أثيراً في
الأعوام الأخيرة ،و�أ�صبحت م�صدر قلق متزايد

لدى المهاجرين الرو�س ،العلمانيين في
�أغلبيتهم ،ولدى �أو�ساط وا�سعة في المجتمع
الإ�سرائيلي.
وعلى هذا الأ�سا�س �ضاعف ليبرمان قوته
القبان'' في
االنتخابية بحيث �أ�صبح ''بي�ضة ّ
�أي ائتالف حكومي �إ�سرائيلي .ولعل موقف
ليبرمان كان الحدث الأهم على ال�ساحة
ال�سيا�سية الإ�سرائيلية ،لأنه يفر�ض توازنات
جديدة بين مع�سكر اليمين ،والمع�سكر
المعار�ض لنتنياهو.
فور �إعالن االنتخابات المبكرة ،دخلت
ال�ساحة ال�سيا�سية في دوامة �أف�ضت �إلى
ا�صطفافات جديدة لم تكن قائمة في
االنتخابات ال�سابقة .والدافع المركزي �إلى
* رئي�س حزب التجمع الوطني الديمقراطي.
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ت�شكيل هذه التحالفات هو الخ�شية من ن�سبة
الح�سم ،ففي االنتخابات الما�ضية لم تتمكن
بع�ض الأحزاب من عبور هذه الن�سبة ،على
الرغم من ح�صولها على عدد كبير الأ�صوات
ي�ساوي ثالثة و�أربعة مقاعد ،بينما تم ّكن
بع�ض الأحزاب من عبور ن�سبة الح�سم
ب�صعوبة ،وبات يخ�شى على م�صيره.

ا�صطفافات جديدة
عمل مع�سكر اليمين ،بعد �سقوط قوائم
يمينية وخ�سارة �أربعة مقاعد وف�شله في
ت�شكيل حكومة ،على توحيد �صفوفه بهدف
منع �ضياع الأ�صوات والمقاعد البرلمانية،
فت�شكلت قائمة يمينا االئتالفية التي ت�ضم
ثالثة �أحزاب يمينية :البيت اليهودي برئا�سة
رافي بيرت�س وهو يمثل عملي ًا حزب المفدال
التاريخي؛ حزب الوحدة القومية برئا�سة
بت�سلئيل �سموتيريت�ش وهو حزب الم�ستوطنين،
وقد خا�ض هذان الحزبان االنتخابات ال�سابقة
مع ًا ،وح�صال على خم�سة مقاعد؛ الحزب
الثالث الذي ان�ضم �إليهما هو اليمين الجديد
برئا�سة نفتالي بينت وع�ضوية �إلييت �شاكيد،
والذي لم يعبر ن�سبة الح�سم في انتخابات
ني�سان�/أبريل  ،2019وت�سبب بخ�سارة مع�سكر
اليمين �أربعة مقاعد.
تتر�أ�س هذه القائمة اليمينية الدينية
المتطرفة �شاكيد التي تعتبر نف�سها �شخ�صية
علمانية ،وكانت قد حاولت االن�ضمام �إلى
الليكود وف�شلت في ذلك ب�سبب معار�ضة �شديدة
من �سارة نتنياهو ،زوجة رئي�س الحكومة
الإ�سرائيلية .وت�سعى هذه القائمة لفر�ض �أجندة
اليمين المتطرف الهادفة �إلى تقلي�ص
�صالحيات المحكمة العليا ،وال�سماح لليهود
بال�صالة في الم�سجد الأق�صى ،و�ضم المناطق

الم�صنفة ''ج'' �إلى �إ�سرائيل ،والت�صعيد في
ا�ستعمال القوة الع�سكرية الإ�سرائيلية على
الجبهات كافة .ومع �أن نتنياهو موافق على
هذه المطالب كلها� ،إ ّال �إنه يريد �أن ينفذها
بالطريقة والتوقيت اللذين يالئمانه ،غير �أن
ائتالف يمينا يعرف جيداً �أن نتنياهو بحاجة
�إلى دعمه لتفادي �سقوطه تبع ًا لتداعيات
ملفات الف�ساد العالقة بح ّقه.
التحالف الثاني تمثل في عودة مو�شيه
كحلون ،رئي�س حزب ''كوالنو'' �إلى الليكود بعد
�ضمان عدد من المقاعد لأع�ضاء حزبه .وكان
كحلون قد �أق�سم ب�أغلظ الأيمان �أنه لن يعود
�إلى الليكود ما دام نتنياهو رئي�س ًا له ،لكنه
عاد �إلى البيت الليكودي ،خ�شية �أ ّال يعبر ن�سبة
الح�سم ،علم ًا ب�أنه ح�صل في انتخابات
ني�سان�/أبريل  2019على  4مقاعد فقط ،بعد
�أن كان لديه ع�شرة مقاعد في االنتخابات
التي �سبقتها.
كما �ضمن نتنياهو ،بعد �إقناع مو�شي
فيجلين ب�سحب قائمة حزب ''زهوت'' من
الم�شاركة في االنتخابات ،عدم خ�سارة مقاعد
قد ي�سببها عدم عبور هذا الحزب ن�سبة الح�سم،
مثلما حدث في انتخابات انتخابات الكني�ست
الـ  ،21والتي ح�صل ''زهوت'' فيها على
� 117.000صوت ًا ،ولم يعبر ن�سبة الح�سم.
في المع�سكر المناه�ض لنتنياهو ،والذي
تط َلق عليه ت�سمية ''الو�سط – ي�سار'' ،جرى
تحالف بين حزب العمل بقيادة عمير بيرت�س،
وحزب ''جي�شر'' الذي تتزعمه النائبة ال�سابقة
�أورالي ليفي �أباك�سي�س ،ابنة وزير الخارجية
الإ�سرائيلي الأ�سبق دافيد ليفي .وهذا التحالف
يركز على الق�ضايا االقت�صادية واالجتماعية،
ويحاول جاهداً التهرب من التطرق �إلى
الق�ضايا ال�سيا�سية والأمنيةّ � .أما التحالف
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الثاني فكان االتفاق بين حركة ميرت�س
و�إيهود باراك على ت�شكيل قائمة م�شتركة هي
قائمة المع�سكر الديمقراطي ،بهدف �ضمان
عبور الطرفين ن�سبة الح�سم.
وهكذا تبلورت الخريطة ال�سيا�سية
الإ�سرائيلية على �أربعة �أحزاب داعمة ال�ستمرار
اليمين ونتنياهو في ال�سلطة وهي الليكود
ويمينا و�شا�س ويهودوت هتوراه .وفي المقابل
ثمة ثالثة �أحزاب داعمة لغانت�س هي �أزرق
�أبي�ض والمع�سكر الديمقراطي وتحالف
العمل – جي�شر.
ويقف ليبرمان على الحياد ،داعي ًا �إلى
ت�شكيل حكومة ''وحدة قومية'' من جهة،
ووا�ضع ًا �شروط ًا مثيرة للجدل في �أو�ساط
الأحزاب الدينية وحلفائها من جهة �أُخرى.
� ّأما القائمة الم�شتركة فلي�ست جزءاً من هذه
اال�صطفافات ،وقد �أعلن �أقطاب ''�أزرق �أبي�ض''
رف�ضهم م�شاركتها معهم في �أي ائتالف �أو
تحالف .ومع ذلك ف�إن ح�صولها على ع�شرة
مقاعد في انتخابات ني�سان�/أبريل ،2019
منعت نتنياهو من ت�شكيل حكومة� ،إذ لو
ح�صلت على ت�سعة مقاعد لتم ّكن نتنياهو من
الح�صول على الأغلبية المطلوبة ،وهذا دليل
على �أن القوة االنتخابية للم�شتركة من الممكن
�أن ت�ؤثر في التوازنات الحزبية في �إ�سرائيل،
على الرغم من موقفها المعار�ض لليمين
والي�سار ال�صهيونيين ،وكونها تمثل جمهوراً
هو في حالة �صراع معهما.

�أزرق �أبي�ض
يعتقد كثير من المراقبين �أن قائمة ''�أزرق
�أبي�ض'' �ستتف ّتت �إذا كانت في المعار�ضة،
و�ستبقى موحدة �إذا كانت في الحكومة ،و�أن
�سبب ذلك يعود �إلى �ضعف اللحمة الفكرية
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وال�سيا�سية فيها .ففي هذه القائمة َمن هم من
اليمين التقليدي الذي تقع م�س�ألة ''�أر�ض
�إ�سرائيل الكاملة'' في �صلب فكرهم وموقفهم،
وهناك في المقابل َمن هم �أقرب �إلى موقف
حزب العمل وحتى ميرت�س.
الق�ضية الأهم في نظر قائمة �أزرق �أبي�ض
هي ح�سن الإدارة ونظافة الحكم والمحافظة
على النظام القائم في وجه المخاطر التي
يتعر�ض لها من طرف اليمين المتطرف
وال�شعبوي ،وفي مقدمها حزب الليكود ورئي�سه
بنيامين نتنياهو الذي يقود حملة �ضد ال�شرطة
والنيابة والمحكمة العليا والإعالم وجمعيات
حقوق الإن�سان ،وي�سعى للـهيمنة التامة على
الدولة العميقة .ومع �أن هذا ما تطرحه هذه
القائمة بقوة� ،إ ّال �إن موقفها من الق�ضايا
ال�سيا�سية هو في غاية الأهمية كونها تمثل،
�إلى حد كبير ،موقف الم�ؤ�س�سة الأمنية
قطبي النظام
الإ�سرائيلية ،ولأنها �أ�صبحت �أحد َ
الحزبي الإ�سرائيلي ،وهي الحزب الأول �أو
الثاني في االنتخابات واال�ستطالعات.
و�إذا �أمع ّنا النظر في الموقف ال�سيا�سي
لقائمة �أزرق �أبي�ض ،ف�سنجد �أنه ال فوارق
جوهرية بينه وبين الليكود ،وال فرق ُيذكر
حتى في البرامج العملية .فالنقا�ش هو ب�ش�أن
الأ�سلوب وكيفية اتخاذ القرار واالعتبارات
وراء اتخاذ �أي قرار ،وب�ش�أن التعامل الإعالمي
مع الم�سائل الأمنية.
ومما جاء في البرنامج ال�سيا�سي لهذه
ّ
القائمة :العمل على تقوية الكتل اال�ستيطانية؛
الإ�صرار على �أن غور الأردن هو الحد الأمني
ال�شرقي لإ�سرائيل؛ تمكين تطوير اقت�صادي
�سريع في مناطق ال�سلطة؛ المحافظة على
القد�س موحدة عا�صمة �إ�سرائيل الأبدية؛
الحفاظ على �أفق مفتوح لت�سوية �سيا�سية
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م�ستقب ًال ،والتعامل مع مبادرة ال�سالم التي
�سيطرحها الرئي�س ترامب ا�ستناداً �إلى هذه
المبادىء.
وجاء في البرنامج �أي�ض ًا :الجوالن جزء
من �إ�سرائيل وهذا غير قابل للتفاو�ض؛ تكثيف
العمل �ضد �إيران وحزب اللـه؛ محاربة
''حما�س'' ع�سكري ًا وت�شجيع مبادرات
اقت�صادية لم�صلحة ال�سكان في غزة والعمل
دق �إ�سفين بينهم وبين ''حما�س'' والجهاد.
على ّ
الأمر الالفت لالنتباه في برنامج �أزرق
�أبي�ض و�سيا�سته ،هو �أن القائمة هي �أكثر
ا�ستعداداً من حزب الليكود لالن�سجام مع
''�صفقة القرن'' ،على الرغم من �أن نتنياهو
ومن حوله �شركاء في �إعدادها ،لأن اليمين
َ
الإ�سرائيلي غير م�ستعد لمنح الفل�سطينيين �أي
فتات ،وخطة ترامب قد تحتوي على بع�ض من
هذا الفتات.

الليكود وال�رصاع املبكر على وراثة
نتنياهو
ي�سود ال�ساحة ال�سيا�سية الإ�سرائيلية اعتقاد
�أن الحياة ال�سيا�سية لبنيامين نتنياهو قاربت
على االنتهاء ،وبناء على ذلك بد�أت الحرب
على وراثته .فقد �أعلن وزير الخارجية ي�سرائيل
كات�س �أنه يرى نف�سه مر�شح ًا لرئا�سة الليكود
ورئا�سة الحكومة بعد نتنياهو ،لكنه لن
يناف�سه ما دام هذا الأخير في مركزه الحالي.
وكذلك ي�سعى جدعون �ساعار لأن يكون هو
وريث نتنياهو ،فهو يقوم بين الفينة والأُخرى
بتوجيه انتقادات ''من�ضبطة'' �إلى �أدائه
ال�سيا�سي ،ومبنية على �أن �سيا�سة نتنياهو
لي�ست يمينية مثلما يجب.
� ّأما نتنياهو نف�سه فاختار وريث ًا �آخر له،
ي�ستطيع �أن يكون رئي�س ًا لحكومة �إ�سرائيل فقط

في �سنة  ،2024الأمر الذي يك�شف نياته في
اال�ستمرار في ال�سلطة �إلى ذلك الحين.
مطلعة ،اختار رئي�س
فنتنياهو ،وفق ًا لم�صادر ّ
المو�ساد الحالي يو�سي كوهن الذي يحمل �آراء
متطرفة مثل نتنياهو ،وعائلته يمينية
وزوجته من التيار القومي الديني .وبينما
يتعر�ض كل من كوهين ونتنياهو النتقادات
من الم�ؤ�س�سة الأمنية الإ�سرائيلية ب�سبب خرق
قواعد ال�سرية فيما يتعلق بعمليات ع�سكرية
وا�ستخباراتيه ،ف�إن التعاون بين نتنياهو
وكوهين في هذا الخرق المتعمد له �أهداف
�سيا�سية تخدم نتنياهو حالي ًا ،وتخدم كوهين
م�ستقب ًال.
لقد و�صل ال�شك في نتنياهو �أن �أجبر جميع
تعهد خطي بدعمه
نواب الليكود على توقيع ّ
كرئي�س للحكومة .وهذا التعهد لن ي�ساوي كثيراً
في اللحظة التي يكون نتنياهو عائق ًا �أمام
ا�ستمرار الليكود ،فحينها �سيحقق عدد كبير من
�أع�ضاء الكني�ست الليكوديين حلمهم بالتخل�ص
منه ،وخ�صو�ص ًا �أولئك الذين قام بتهمي�شهم� ،أو
حتى بقمع طموحاتهم ال�سيا�سية.
ويواجه نتنياهو الآن ثالثة ملفات
ق�ضائية ال بد من �أن تف�ضي �إلى لوائح اتهام،
و�إلى مداوالت م�ضنية في المحاكم ،كما
يواجه تراجع ًا في قدرته على �إقامة ائتالف
يميني برئا�سته ،بعد �أن بات وا�ضح ًا �أن
ليبرمان لي�س في جيبه ،بل ي�سعى للإطاحة
به .وعليه ،ف�إن هناك تقديرات ب�أن حكم
نتنياهو �شارف على االنتهاء� ،إن لم يكن في
هذا العام ففي العام المقبل ،وهو لن يحظى
بت�سليم ال�سلطة في �سنة  ،2024لرئي�س
المو�ساد �أو لغيره.
�إن جميع المر�شحين لوراثة نتنياهو هم
�أ�ضعف و�أقل تجربة منه ،لكنهم يتمتعون
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ب�شرعية وقبول من المع�سكر المعار�ض له،
و�سيكون �أ�سهل عليهم ت�شكيل ائتالف مع �أزرق
�أبي�ض وحزب العمل وليبرمان ،وهذا بحد ذاته
عامل مهم في تق�صير العمر ال�سيا�سي
لنتنياهو لم�صلحة مناف�سيه الذين ينتظرون
الفر�صة المواتية لالنق�ضا�ض عليه بادعاء
''�إنقاذ الليكود'' من الجفاف في �صحراء
المعار�ضة.
�صرح
� ّأما من الناحية ال�سيا�سية ،فقد ّ
نتنياهو �أن مناف�سيه ال يناف�سونه في الأداء
ال�سيا�سي ،وت�ساءل :هل ي�ستطيع غانت�س ولبيد
�أن يتركا انطباع ًا جدي ًا على ترامب وبوتين؟
هل ي�ستطيع �أحدهما �إدارة المفاو�ضات ب�ش�أن
�صفقة القرن؟ وجاء في �أخبار تناقلتها
و�سائل �إعالم �أنه قال لل�صحافيين الذين
رافقوه في الطائرة في زيارته الأخيرة
لأوكرانيا� ،أنه لن يتردد في رف�ض �أي مقترح
يتعار�ض وم�صلحة �إ�سرائيل حتى لو جاء
�ضمن خطة ترامب .و�أ�ضاف �أنه يعار�ض
لحق
�إجالء �أي م�ستوطن ،ويرف�ض �أي تطبيق ّ
وي�صر على القد�س موحدة ،وعلى
العودة،
ّ
هيمنة �أمنية كاملة غربي نهر الأردن .ويبدو
�أن خطة نتنياهو بالن�سبة �إلى التعامل مع
''�صفقة القرن'' هي القبول بها مع تحفظات،
وانتظار �أن يرف�ضها الفل�سطينيون ليتهمهم
برف�ض ال�سالم.

القائمة امل�شرتكة مرة �أُخرى
�شكلت نتائج االنتخابات في ني�سان�/أبريل
� 2019ضربة قوية للأحزاب العربية ،فقد
عاقبها الجمهور على تفكيك الم�شتركة عبر
�صوت %50
امتناع وا�سع من الت�صويت� ،إذ ّ
فقط من �أ�صحاب حق االقتراع العرب في
مقابل  %64في االنتخابات التي �سبقتها ،كما
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ارتفعت ن�سبة الت�صويت للأحزاب ال�صهيونية
�إلى  %30تقريب ًا بعد �أن كانت الن�سبة  %18في
انتخابات الكني�ست الـ  .20وكانت النتيجة �أن
انخف�ض التمثيل البرلماني العربي من 13
نائب ًا كانت للقائمة الم�شتركة في انتخابات
� ،2015إلى  10نواب في انتخابات ني�سان/
�أبريل.
وبعد الإعالن ب�ش�أن انتخابات مبكرة،
برزت فر�صة جديدة للأحزاب العربية لتوحيد
�صفوفها ،عبر �إعادة ت�شكيل القائمة الم�شتركة،
وهو ما حدث فع ًال ،لكن الوحدة في القائمة ال
تعني وحدة المواقف .فعلى الرغم من �أن
االتفاق ال�سيا�سي في القائمة الم�شتركة وا�سع
ومتين ،ف�إن هناك ق�ضايا مثيرة للجدل،
وخ�صو�ص ًا ت�صريحات النائب �أيمن عودة
ب�ش�أن �إمكان االن�ضمام �إلى حكومة ''ي�سار
و�سط'' ب�شروط معينة تتعلق بااللتزام
بالم�ساواة ،وب�إقامة الدولة الفل�سطينية .وكذلك
ت�صريحات لنواب �آخرين تدعو �إلى دعم
حكومة ''ي�سار و�سط'' من دون االن�ضمام �إليها
ي�سمى ''الكتلة المانعة'' .وفي المقابل
عبر ما ّ
�أعلن التجمع الوطني الديمقراطي معار�ضته
االن�ضمام �إلى ائتالف �أزرق �أبي�ض ،وخ�صو�ص ًا
�أن قيادته هي من جنراالت يباهون بارتكاب
جرائم حرب .كما �أعلن التجمع رف�ضه للكتلة
المانعة ،ولمنح ال�شرعية لجنراالت الجرائم
والحرب ،وح ّذر من خطاب ربط الحقوق
بالموقف ال�سيا�سي ،عبر االدعاء �أن ''دعم
الحكومة ي�أتي ب�إنجازات''.
ومع �أن النقا�ش العلني في الم�شتركة هو
�أمر �صحيح و�صحي ،لكن كي يكون م�صدر قوة
ال م�صدر �ضعف ،وكي ال ي�شكل النقا�ش خطراً
عليها ،ف�إن اللحمة فيها يجب �أن تكون قوية.
�إن القائمة الم�شتركة بحاجة �إلى م�أ�س�سة على
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قواعد وا�ضحة ومتينة ،و�إلى �ضبط عملها
وتطويره باال�ستفادة من الطاقات الهائلة
الموجودة في المجتمع الفل�سطيني في الداخل.
كما �أن الم�شتركة ملزمة بفتح نقا�ش �سيا�سي
ب�ش�أن جميع الق�ضايا الخالفية ،وذلك لتو�ضيح
م�ساحات الخالف ،ولالتفاق على كيفية �إدارة
الخالفات ،وهذا ال يقل �أهمية عن االتفاق على

القوا�سم الم�شتركة بين مركبات الم�شتركة
الأربعة.
الأمر الأهم هو �أن تقوم الم�شتركة
بت�صويب ذاتها باال�ستفادة من التجربة،
وت�سارع �إلى تطوير عملها بما يخدم المبادىء
التي قامت على �أ�سا�سها ،وما يلبي طموحات
النا�س الذي دعموها وي�ستمرون في دعمها.
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