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علي اجلرباوي*
ما بعد االنتخابات اإلسرائيلية:
الفلسطينيون يف انتظار املعجزة

مل يكن اهتمام الوسط السياسي الفلسطيني باالنتخابات االسرائيلية على قدر
ما حتمله تلك االنتخابات ،حملة دعائية ونتائج ،من معان .فكان كل ما يهم هذا
ال
الوسط أن يفشل رئيس احلكومة بنيامين نتنياهو ويأتي رئيس حكومة آخر ،أم ً
ّ
عمن كان
بتحريك "عملية السالم" الراكدة .لكن النتائج أظهرت أنه
بغض النظر ّ
يمكن أن يفوز ،فإن مسار تلك العملية واحد ،إذ إن الع ّلة ليست يف شخص رئيس
احلكومة اإلسرائيلية ،وإنما يف بنية النظام اإلسرائيلي املائل بشكل مطرد نحو
اليمين املتطرف ،وبالتايل فإن نتياهو نتيجة لهذه البنية وليس سبب ًا لها.

إن ُأعلنت نتائج االنتخابات
تفوق حزب
اإلسرائيلية وظهر ّ
الليكود وفوز نتنياهو بوالية رابعة لرئاسة
احلكومة ،حتى انحسر االهتمام الفلسطيني
بها وبتأثيراتها يف القضية الفلسطينية
عامة ،ومستقبل التسوية السياسية خاصة،
برمته بالنسبة إىل الساسة
كأن األمر ّ
الفلسطينيين كان وليد انتظار "حلظة"
جتسدت يف يوم االنتخابات اإلسرائيلية،
ثم عاد الوضع بعدها إىل ما كان عليه.
فاالهتمام الفلسطيني يف هذه االنتخابات

ما

* أكاديمي فلسطيني ووزير سابق.

كان يتمحور حول مصير نتنياهو السياسي،
وحمل يف ثناياه رغبة فلسطينية كامنة يف
التخلص من سيطرته على املشهد السياسي
بمن
اإلسرائيلي ،وأمنية مستترة باستبداله َ
ُيعتقد أنه أخف وطأة منه يف املعتقد والرؤية
والتوجه بشأن التوصل إىل حل للصراع
الفلسطيني ـ اإلسرائيلي.
مل حتمل هذه االنتخابات للفلسطينيين
سوى أمل زائف بإمكان تب ّدل األحوال يف
حال تغ ّير املشهد السياسي يف إسرائيل.
وهذا األمل املتبدد كان يعكس واقع ًا
فلسطيني ًا سلبي ًا من ناحيتين :األوىل،
ٍ
كاف لطبيعة النظام السياسي
عدم إدراك

مداخل
بالظن أن تغيير
اإلسرائيلي وتركيبته ،تس ّبب
ّ
حتول يف
شخص من املمكن أن يؤدي إىل ّ
التوجهات السياسية للنظام ،وبما يؤدي إىل
انفراج يف االستعصاء املستحكم واملتعلق
بمسيرة التسوية السياسية؛ الثانية ،متعلقة
بتسليم فلسطيني بعدم القدرة الذاتية على
إحداث الفارق املطلوب لتغيير جمرى العالقة
مع احملتل اإلسرائيلي ،والتعويل على أن
يأتي هذا التغيير بفعل إسرائيلي داخلي.

استخالصات من االنتخابات

على الرغم من أن االنتخابات أفرزت
توزيعة جديدة للمقاعد البرملانية ،بمعنى
أن أحزاب ًا زادت حصتها ،و ُأخرى خسرت من
حصتها ،فإن التغ ّير يف اخلريطة السياسية
اإلسرائيلية مل يكن باجململ جوهري ًا.
فالفوز بمقاعد أكثر حلزب ما جاء على
حساب خسارة مقاعد حلزب آخر من التوجه
األيديولوجي نفسه .ومع أن قوة احلزبين
الرئيسيين (الليكود والعمل) زادت يف هذه
االنتخابات عن سابقتها ،إ ّ
ال إنها تبقى
زيادة نسبية ،وأضعف من أن تشكّل تأثيراً
ملموس ًا يف اخلريطة احلزبية ـ االئتالفية من
جهة ،واأليديولوجية ـ السياسية من جهة
تم يف
ثانية .بصيغة ُأخرى ،إن احلراك الذي ّ
هذه االنتخابات جرى داخل "املعسكرات"
ال
وليس بينها ،األمر الذي سيترك أثراً ضئي ً
يف التوجهات السياسية اإلسرائيلية يف
املرحلة املقبلة.
يف املقابل ،حملت هذه االنتخابات
مؤشرات أكيدة إىل توجهات أساسية تترسخ
يف بنية النظام السياسي اإلسرائيلي ،وتعمل
كمحددات لها أكبر األثر يف الرؤية والطريقة
اللتين تتعامل بهما إسرائيل مع املوضوع
الفلسطيني .ومن ضمن هذه احملددات تبرز
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ثالثة رئيسية:
ال ،أساسية "األمن" يف الكينونة
أو ً
اإلسرائيلية ـ اليهودية :كانت جميع
استطالعات الرأي املتتالية ،وحتى آخرها
قبيل يوم االنتخاباتُ ،تشير إىل تقدم
"التحالف الصهيوين" لهيرتسوغ وليفني على
حزب الليكود بمقعد واحد على األقل ،لتصل
إىل عدة مقاعد يف بعض االستطالعات.
لكن "حملة التخويف" التي قادها نتنياهو
بشأن "التصويت املكثف للعرب" قلبت
موازين القوى ،فحصل الليكود على 30
مقعداً يف مقابل  24للتحالف الصهيوين.
لقد لعب نتنياهو على وتر قلق اليهود الدائم
إزاء أمنهم ،فأفزعهم ،فه ّبوا للتصويت له،
وتغ ّيرت نتائج االنتخابات وفق ًا لذلك.
فاليهود يف إسرائيل ،وبشكل متفاوت
لكن جماعي ،يعانون إحساس ًا وجودي ًا
عميق ًا بعدم األمان ،وربما يعود ذلك إىل
جراء اغتصاب فلسطين من
القلق الدفين ّ
بغض النظر
أهلها ،أو ألسباب ُأخرى .لكن
ّ
عن الدوافع ،فإن هناك ذعراً عام ًا ودائم ًا
ومنتشراً بين يهود إسرائيل من احتمال
استهدافهم ،األمر الذي يجعل "احلفاظ على
األمن" أولوية تتفوق على جميع األولويات،
فهو حمرك الثقافة السياسية اإلسرائيلية،
واملؤثر األساسي يف االنتخابات.
واحلفاظ على األمن كأولوية وجودية
يؤدي إىل تمجيد القوة ،وذلك بدوره
يشيع أجواء إسبارطية يف إسرائيل القلقة
واملتوجسة دوم ًا من اآلخرين جميع ًا،
داخلها ومن حولها .ففي إقليم مضطرب
ويعج
يموج حتت وطأة االقتتال املتعدد،
ّ
باحلركات األصولية اإلسالمية ،من
"داعش" والقاعدة وغيرهما ،واحتمال
ال عن اخلطر الناجم
إيران نووية ،فض ً
من الشعب الفلسطيني يف خمتلف أماكن
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وجوده ،وخصوص ًا داخل إسرائيل ويف
األرض احملتلة منذ سنة ُ ،1967يحبذ
اإلسرائيليون القادة األقوياء واحلكومات
الصلبة التي حتافظ على أمنهم وال تتراخى
أمام اآلخرين .ولذلك مثّل نتنياهو ألكثرية
من اليهود اإلسرائيليين أفضل خيار ليكون
رئيس حكومة بين املتنافسين ،ألنه بالنسبة
إليهم يسير على خطى شمير وبيغن وأشكول
أما رابين الذي تراخى أمام
وبن ـ غوريونّ .
الفلسطينيين فكان مصيره االغتيال.
هذه السيكولوجيا اإلسرائيلية هي التي
تفسر ضعف التأييد االنتخابي ألحزاب
تظهر كأنها ال تويل املسألة األمنية
االهتمام الكايف ،وإنما تركّ ز على مسائل
أقل أساسية ومدرجة يف جدول األعمال،
كاهتمامها بالقضايا االجتماعية داخل
اجملتمع اإلسرائيلي مثل اإلسكان وأوضاع
الفئات الشابة ،عالوة على بروز توجهات
"حمائمية" فيما يتعلق بحل الصراع مع
الفلسطينيين .هذا ما اتهم به نتنياهو
منافسيه يف االنتخابات ،وعلى رأسهم
هيرتسوغ وليفني ،وهذا ما صنع الفارق يف
النتائج النهائية.
ثاني ًا ،جتذّر التوجه اليميني يف إسرائيل:
ال شك يف أن القناعة املستحكمة لدى
اليهود اإلسرائيليين بأن إسرائيل مستهدفة
دائم ًا من اآلخرين ،وما جنم عن ذلك من
تعظيم مسألة احلفاظ على الوجود وتغليب
أهمية األمن على غيره يف سلم األولويات
حتول منهجي مستمر
اإلسرائيلية ،أديا إىل ّ
نحو اليمين داخل اجملتمع اإلسرائيلي .وهذا
جراء طفرة زعامة فردية،
التحول مل ِ
يأت ّ
حتول بنيوي عميق يف
وإنما جنم عن ّ
السياسة اإلسرائيلية ،ابتدأ بوصول حزب
الليكود إىل السلطة يف سنة  ،1977واستمر
التحول أدى
منذ ذلك احلين حتى اآلن .وهذا
ّ

إىل حتريك جممل ميزان القوى السياسية
فمن كان يساراً
اإلسرائيلية نحو اليمينَ .
ومن كان
أو يسار وسط أصبح يف الوسطَ ،
يمين ًا أصبح يف أقصى اليمين ،بالتايل فإن
"التحالف الصهيوين" الذي ُيعتبر يساراً لدى
أوساط إسرائيلية عديدة ،ومثله حزب "هناك
مستقبل" ليائير لبيد ،هما يف الواقع يف
وسط اخلريطة السياسية اإلسرائيلية التي
نضب مع الوقت يسارها ومل يعد يتشكل إالّ
من حزب "ميرتس" الذي ُتع ّد قوته البرملانية
أما حزب الليكود فيمثّل حالي ًا
متواضعةّ .
يسار معسكر اليمين القومي الذي يقبع
على يمينه حزبا "إسرائيل بيتنا" و"البيت
اليهودي" .إنها حق ًا ملفارقة أن يصبح
نتنياهو يمثّل يمين الوسط ،مع أن حزبه جاء
قبل أربعة عقود من أقصى يمين اخلريطة
السياسية يف إسرائيل.
مما سبق أن نتنياهو ليس
ما ُيستلخص ّ
السبب يف التوجه اإلسرائيلي نحو اليمين،
وإنما هو نتيجة هذا التوجه .وبالتايل،
فإن الرغبة يف التخلص منه ،وهي أمنية
فلسطينية كامنة ،لن يقود إىل التخلص
من التوجه اليميني الذي أصبح مستحكم ًا
يف احلياة السياسية اإلسرائيلية ،ويتحكم
يف توجهاتها وسياساتها .وهذا التحول
يف اجتاه اليمين يف إسرائيل أتى انعكاس ًا
لتغيرات أصابت اجملتمع اإلسرائيلي الذي
كان يف العقود الثالثة األوىل لقيام الدولة
يتسم بالعلمانية والنزعة االشتراكية التي
جسدها األشكينازيون الغربيون الذين
ّ
كانوا يمسكون بمفاصل الدولة ،فبصعود
تأثير اليهود الشرقيين منذ سبعينيات
القرن املاضي بدأت النزعات العلمانية
واالشتراكية تنحسر بالتدريج ليحلّ مكانها
التوجهات احملافظة والدينية .ويمكن
حالي ًا االستدالل جغرافي ًا على الفصل بين

ما بعد االنتخابات اإلسرائيلية :الفلسطينيون يف انتظار املعجزة

الطرفين :فالتجمع العلماين ذو امليول
اليسارية أو الليبرالية انحصر وجوده
تقريب ًا يف منطقة الساحل ،وخصوص ًا يف
منطقة تل أبيب الكبرى .وهذه املنطقة
أصبحت تشكل "فقاعة" مفصولة عن
بقية اجملتمع اإلسرائيلي ،وتعيش واقع ًا
خمتلف ًا من جميع النواحي ،السياسية
واالقتصادية واالجتماعية والثقافية،
وحتى األمنية ،إذ تعيش معزولة وبمنأى عن
التماس مع تداعيات االحتالل اإلسرائيلي
للقدس والضفة وقطاع غزة .ولذلك جند
أن األولويات االجتماعية جتد صداها
االنتخابي يف هذه املنطقة.
أما التجمع الذي تغلب عليه النزعتان
ّ
احملافظة أو الدينية فينتشر يف بقية
املناطق داخل إسرائيل ،وخصوص ًا يف تلك
التي ُتعرف بـ "مناطق التطوير" .وهذا التجمع
يعيش واقع ًا اقتصادي ًا أدنى يف مستواه من
التجمع األول ،وله مواصفاته االجتماعية
اخلاصة به ،وهو التجمع الذي يشكّل عصب
القوة اليمينية يف إسرائيل.
جتمع ثالث
ويجدر االنتباه إىل بزوغ ّ
أصبح يشكّل قوة سياسية أساسية ورئيسية
يف إسرائيل ،هو جتمع املستوطنين الذين
يتمركزون يف القدس والضفة .وهذا
التجمع الذي يضم نحو  %10من الناخبين
اإلسرائيليين ،وهي نسبة مهمة يف مسألة
حسم االئتالفات احلكومية ،يتشكل من
دعاة وغالة التوسع االستيطاين يف األرض
الفلسطينية احملتلة ،الداعين والداعمين
ألولويته على كل شيء آخر ،وهو مستودع
مضمون لليمين ،وبالتحديد ألقصى اليمين
يف اخلريطة السياسية اإلسرائيلية.
ثالث ًا ،فسيفساء النظام السياسي
اإلسرائيلي :ففي النظم الديمقراطية يحدد
النظام االنتخابي شكل النظام السياسي،

مداخل
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ويف إسرائيل يعمل النظام االنتخابي على
إنتاج نظام سياسي قائم على التعددية
احلزبية التي تؤدي دائم ًا إىل تشكيل
وجراء هذا النظام
حكومات ائتالفية.
ّ
االنتخابي ـ حتى مع رفع نسبة احلسم
لألحزاب للتأهل لدخول الكنيست إىل
 %3.25ـ فإن أي حزب ال يستطيع أن يحصل
على األغلبية البسيطة ،ألن هذا النظام
يشجع على تكاثر األحزاب ،األمر الذي يسمح
ّ
ال ،بإمكان احلصول
أو
الصغيرة،
لألحزاب
ً
على مقاعد ،ولو قليلة ،يف الكنيست ،ويفتح
أمامها اجملال ،ثاني ًا ،للدخول يف مساومات
تصل إىل حد االبتزاز مع األحزاب األُخرى
لتشكيل االئتالف احلكومي .وبالتايل ،يمنح
هذا النظام األحزاب الصغيرة قوة تفاوضية
تفوق حجم تمثيلها احلقيقي ،ويعطيها قوة
سياسية كونها قادرة على صنع االئتالفات
أما من الناحية السياسية،
احلكومية وح ّلهاّ .
فإن هذا النظام يشجع على تفريخ املواقف
واآلراء السياسية وتفتيتها ،وليس على
جتميعها وتكثيفها كما هي احلال يف النظم
الثنائية أو احملدودة األحزاب.
عالوة على أن النظام االنتخابي
اإلسرائيلي فسح يف اجملال أمام بروز
طيف من األحزاب التي يمكنها التنافس يف
االنتخابات ،فإنه أدى إىل أمرين أساسيين:
األول ،أنه سمح ليس فقط بالتعددية
األيديولوجية ،وإنما بالتنوع ضمن كل
أيديولوجيا من األيديولوجيات .فاحل ّد ال
يقف يف هذا النظام عند حدود التفريق بين
معسكرات اليمين واليسار والوسط ،بل إنه
يسمح بالتنوع داخل كل معسكر من هذه
املعسكرات .فداخل معسكر اليمين ،على
سبيل املثال ،يمكن للعديد من األحزاب
التي يشترك بعضها مع بعض يف األسس
اليمينية العامة نفسها ،أن توجد على أساس
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وجود اختالفات تفصيلية فيما بينها بشأن
هذه األسس .األمر الثاين ،أن هذا النظام
يشجع على وجود أحزاب متطرفة تقع يف
أقصى أطراف النظام السياسي .فالنظام
االنتخابي القائم على حزبين ينحو بهما
أما النظام املتعدد
إىل االقتراب من الوسطّ ،
األحزاب فيترك لها اجملال مفتوح ًا لتعبئة
الطيف السياسي كله ،من أقصاه إىل أقصاه.
تبع ًا لذلك ،فإن احلياة السياسية
تعج باألحزاب .ونظراً إىل
اإلسرائيلية ّ
كثرة العدد ،فإن أي ًا من هذه األحزاب،
حتى أكبرها ،ال يستطيع أن يحقق األغلبية
البسيطة .لذلك ُأعلن فوز حزب الليكود كونه
حصل على  30مقعداً من مقاعد الكنيست
الـ  ،120وهذا معناه أنه كان على نتنياهو
أن يتحالف مع عدد من األحزاب ليتمكن
من تأليف احلكومة ،وعليه الحق ًا أن ُيرضي
هذه األحزاب كي يبقى االئتالف قائم ًا.
وإذا ما أخذنا يف االعتبار أن حلفاء الليكود
التقليديين يقبعون على يمينه ،فإن ذلك
يعني أن اليمين املتطرف حتكم يف تأليف
ال عن أنه يتحكم
احلكومة اإلسرائيلية ،فض ً
يف بقائها أيض ًا.

تأثير االنتخابات يف الفلسطينيين

ال يمكن ،وال يجوز ،للفلسطينيين التعويل
على االنتخابات اإلسرائيلية ،ألنها ،مثلما
ال يف اخلريطة
ذكرنا ،ال يمكنها أن ُتنتج حتو ً
السياسية اإلسرائيلية التي يتحكم فيها
اليمين ما دام احلفاظ على األمن يشكل
حمور الكينونة اإلسرائيلية وهاجسها ،كما
أن خطوط سياسة احلكومة اإلسرائيلية
اجلديدة ستكون على غرار خطوط احلكومة
احلالية ،فهي وريثتها .ولذلك ،فإنها ستستمر
يف تنفيذ السياسات والبرامج احلالية جتاه

الفلسطينيين ،داخل إسرائيل ويف األرض
احملتلة منذ سنة .1967
ففي داخل إسرائيل ستستمر احلكومة
اإلسرائيلية يف اتباع سياسات عنصرية
جتاه الفلسطينيين من سكانها ،وخصوص ًا
احلد من حجم امليزانيات اخملصصة للوسط
العربي ،وستحاول يف هذا السياق حصر
توسع املدن والبلدات العربية يف اجلليل
واملثلث ،وستدفع يف اجتاه إعادة توطين
بدو النقب من خالل وضع خمطط "برافر"
موضع التنفيذ.
لقد حملت االنتخابات اإلسرائيلية تغيراً
نوعي ًا للتمثيل العربي يف الكنيست ،ليس
فقط من خالل زيادة عدد أعضاء البرملان،
وإنما من خالل ترشح الفلسطينيين يف
قائمة موحدة فازت بـ  13مقعداً ،وح ّلت يف
املوقع الثالث يف ترتيب القوى يف الكنيست.
وهذا الفوز سيتيح للقائمة القيام بدور مهم
يف املعارضة ،وسيمكّنها من رئاسة جلان
مهمة يف الكنيست ،وهو ما قد يؤدي إىل
النجاح يف درء عدد من السياسات احلكومية
العنصرية جتاه الفلسطينيين داخل إسرائيل.
ويف حال النجاح يف حتقيق ذلك ،واحملافظة
على تماسك القائمة وعدم تفسخها ،فإن
دعائم هذه القائمة ستتوطد يف االنتخابات
املقبلة ،من خالل زيادة نسبة التصويت
العربي ،األمر الذي يعني إمكان زيادة عدد
األعضاء العرب يف الكنيست ،وبالتايل
يفتح آفاق ًا سياسية جديدة ومهمة تعمل
على احلفاظ على الوجود الفلسطيني داخل
إسرائيل.
أما بالنسبة إىل الفلسطينيين يف األرض
ّ
احملتلة فال يوجد ما يدعو إىل أي تفاؤل
من احلكومة اإلسرائيلية اجلديدة .فاملعامل
الرئيسية للسياسة االحتاللية ستستمر ،بل
على األغلب ستتصاعد يف ح ّدة تنفيذها
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للمخطط االستيعابي ،وخصوص ًا يف القدس
والضفة .وستكون السياسات اإلسرائيلية
على األرجح موجهة يف االجتاهات التالية:
ال ،االستمرار يف االستيطان وتكثيفه
أو ً
يف خمتلف املناطق ،وعلى وجه التحديد
يف القدس واألغوار واملنطقة ج من الضفة،
وذلك لوضع العوائق املوضوعية التي حتول
دون إمكان قيام أي حكومة إسرائيلية يف
املستقبل ،وال سيما إذا ما تغ ّير توجهها
األيديولوجي ،بإعادة هذه املناطق إىل
الفلسطينيين .وسيكون هناك تركيز يف
املنطقة ج على تثبيت وتوسيع ما يسمى
املستعمرات "العشوائية" وإعطائها الصبغة
القانونية ،وذلك حتت وطأة الضغوط،
وخصوص ًا من حزب "البيت اليهودي"،
املطا ِلبة بضم هذه املنطقة ـ التي تساوي
 %62من مساحة الضفة ـ إىل إسرائيل .وعلى
الفلسطينيين عدم التعويل على الضغوط
اخلارجية لوقف االستيطان ،إ ّ
ال إذا اتخذت
اإلدارة األميركية موقف ًا حازم ًا بهذا الصدد،
وهو أمر غير متوقع.
أما الضغوط األوروبية فلن تردع
ّ
احلكومة اإلسرائيلية على اإلطالق ،هذا مع
العلم ،مثلما ب ّي ّنا سابق ًا ،أن تنامي جمتمع
املستوطنين سيضمن لليمين السيطرة على
مقاليد السلطة يف إسرائيل ملدة مستقبلية
طويلة.
ثاني ًا ،استمرار عملية تفتيت الفلسطينيين
وحصرهم يف معازل داخل الضفة ،وفصل
الضفة عن القدس ،ذلك بأن رحى املعركة
األساسية بين الفلسطينيين واإلسرائيليين
تدور اآلن يف القدس والضفة .والهدف
اإلسرائيلي عامة ،واليميني خاصة ،يتلخص
باالستحواذ على أكبر مساحة ممكنة من
األرض بأقل عدد ممكن من الفلسطينيين،
ولذلك ُت ّ
وظف السياسة االستيطانية القائمة
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على زرع املستعمرات وإقامة شبكة طرق
رابطة فيما بينها من جهة ،وبينها وبين
العمق اإلسرائيلي من جهة ُأخرى ،لغرض
إحكام عملية تفتيت الضفة وحتويلها إىل
عدد حمدود من املعازل ،ولدفع الفلسطينيين
إىل التكدس داخل هذه املعازل فقط .ولذلك
ستستمر احلكومة اإلسرائيلية اجلديدة يف
انتهاج سياسات سابقتها نفسها فيما يتعلق
بتشديد إغالق املنطقة ج على الفلسطينيين
بهدف تفريغها منهم.
ثالث ًا ،انتهاج جميع السياسات واتباع
خمتلف الوسائل على األرض ،ويف الساحة
الدولية ،ملنع إقامة دولة فلسطينية مستقلة.
ويف هذا السياق ،يجب أ ّ
ال يكون التصريح
الذي أطلقه نتنياهو قبيل يوم االقتراع
يف االنتخابات بشأن معارضته قيام
دولة فلسطينية مفاجئ ًا ألحد ،وخصوص ًا
للفلسطينيين .فمنذ توليه رئاسة احلكومة
للمرة الثانية يف سنة  2009حتى اآلن،
ا ّتبع نتنياهو سياسات منهجية لتحقيق
هذا الهدف ،وهو سيستمر على النهج ذاته
ال .لقد فارق حل الدولتين ،من ناحية
مستقب ً
موضوعية ،احلياة منذ عدة أعوام ،واستمرار
استخدامه كشعار ال يخدم إ ّ
ال أهداف ًا
تسويقية لإلسرائيليين ،وعند الفلسطينيين،
ودولي ًا .وكلما أسرع الفلسطينيون يف
التوصل إىل قناعة بهذا الشأن ،وفّروا على
أنفسهم وقت ًا ومعاناة وسذاجة ،ألن إسرائيل،
بأطيافها السياسية كلها ،لن توافق على
إقامة دولة فلسطينية تشكّل القدس والضفة
اجلزء الرئيسي منها.
رابع ًا ،استمرار ا ّتباع السياسات الهادفة
إىل التخلص من قطاع غزة .فهذا القطاع
يتشكّل من مساحة صغيرة من األرض تضم
ثلث فلسطينيي األرض احملتلة ،وليس له
من املزايا أو األهمية االستراتيجية لدى
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اإلسرائيليين ،سوى ضمان األمن ،وهو ما
ال إىل التخلص من الوجود
دفع شارون أص ً
اإلسرائيلي فيه ،وحتويل احتالله إىل حصار
خارجي .وسيستمر احلصار على القطاع،
وسيستمر الدفع اإلسرائيلي يف اجتاه أن
قضية غزة لست ذات صلة بإسرائيل ،يف
املنشأ ويف النتيجة ،والتشديد على أنها قضية
عربية ـ عربية يجب ح ّلها من خالل مصر.
فما تريده إسرائيل من قطاع غزة هو استتباب
األمن فقط ،وبشكل موثوق به ،ولذلك ،سنجد
أن احلكومة اإلسرائيلية لن تمانع ،يف حال
تم التوصل إىل اتفاق أمني بضمانات موثوق
بها إقليمي ًا ودولي ًا ـ بل يمكن أن تكثف
وتسارع يف جهودها ـ من حتويل قطاع غزة
إىل دولة فلسطينية لها منافذها املباشرة مع
العامل اخلارجي ،األمر الذي يساعد إسرائيل
على ابتالع القدس والضفة ،وخصوص ًا إذا
ما ُس ّوق لهذا اإلجراء على أنه موقت يف
انتظار استكمال املفاوضات يف املستقبل.
ويمكن اعتبار أن هذا اإلمكان املتمثل يف
السماح بتحويل القطاع إىل دولة هو يف
صلب األسباب الكامنة التي تعوق التوصل
إىل إنهاء االنقسام الفلسطيني الداخلي.
خامس ًا ،احلفاظ على استمرارية وجود
السلطة الفلسطينية ،مع اتخاذ جميع
السياسات واالحتياطات الكفيلة بضمان
استمرارية اعتمادها على إسرائيل من أجل
البقاء .فبقاء السلطة ضروري بالنسبة
إىل إسرائيل من أجل التخلص من عبء
حتمل املسؤولية عن حياة الفلسطينيين يف
ّ
الضفة حتديداً ،كما أنه ضروري أيض ًا لترك
االنطباع ح ّي ًا بإمكان التوصل إىل تسوية
سياسية مع الفلسطينيين يف املستقبل.
لكن فيما يتعلق بفاعلية هذه السلطة ،فإن
السياسة اإلسرائيلية ستستمر على حالها،
وتتلخص بأن ُتبقي على هذه السلطة

بتحمل األعباء اإلدارية لتنظيم
مدجنة ،تقوم
ّ
ّ
حياة الفلسطينيين حتت االحتالل ،لكن من
دون السماح لها بتحقيق إجنازات سياسية
فعلية يمكن أن ُتخلخل متانة وتغلغل سلطة
االحتالل على األرض .ومن أجل ذلك ستقوم
احلكومة اإلسرائيلية بالبناء على سياسة
سابقتها فيما يتعلق باستمرار تفعيل وتقوية
دور اإلدارة املدنية اإلسرائيلية يف الضفة،
وذلك لزيادة فاعلية التواصل املباشر
مع الفلسطينيين من أجل زعزعة مكانة
السلطة الفلسطينية لديهم وإبقائها مهزوزة.
وستقوم هذه اإلدارة ،بتوجيه من احلكومة،
باالستمرار يف اعتماد سلسلة من اإلجراءات
"التسهيلية" على حياة الفلسطينيين حتت
االحتالل ،وقد ُبدىء العمل ببعض هذه
اإلجراءات ،كتسهيل القيود على الدخول إىل
إسرائيل ،والعمل داخلها .ويف الوقت نفسه
ستقوم احلكومة اإلسرائيلية باتباع سياسات
لتحريك احلياة االقتصادية يف الضفة
ضمن رؤية نتنياهو املتعلقة بـ "السالم
االقتصادي" .والهدف من ذلك مزدوج:
حتسين وضعية االقتصاد الفلسطيني
حلرف تركيز الفلسطينيين عن ضرورة
احلل السياسي القاضي بإنهاء االحتالل،
وتقليص االنتقاد الوافد من اجملتمع الدويل
بشأن الوضع الفلسطيني حتت االحتالل،
األمر الذي يخفف املطالبات اخلارجية
بضرورة التوصل إىل تسوية سياسية،
ويقلل بالتايل الضغط على إسرائيل .لكن
ذلك كله يتطلب "تف ّهم" القيادة الفلسطينية
وعدم قيامها بخطوات "تصعيدية" خارج
احلدود املتفاهم عليها مع إسرائيل ،صراحة
وضمني ًا ،مثل تفعيل العضوية يف حمكمة
العدل الدولية من خالل تقديم دعاوى
وملفات وحتريك قضايا فعلية .وإذا ما
تم ذلك ،فإن احلكومة اإلسرائيلية ستقوم
ّ
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بتفعيل وسائلها املستترة ،لكن النافذة
والفاعلة ،لتغيير القيادة الفلسطينية.
سادس ًا ،س ُتبقي احلكومة اإلسرائيلية على
إمكان التفاوض مع الفلسطينيين قائم ًا،
ال
ألن ذلك يمنح القيادة الفلسطينية أم ً
بمسار سياسي يعطي وجود السلطة مغزى،
ويريح األوساط الدولية التي تبحث دائم ًا
عن وسائل لتخفيف االحتقان وتقليص ح ّدة
الصراع .كما أن املفاوضات تمنح جميع
األطراف آلية مالئمة ويسيرة إلدارة الصراع،
األمر الذي يفتح اجملال أمام إسرائيل
لالستمرار يف ا ّتباع سياساتها االستيعابية
بهدوء وفاعلية.
باحملصلة ،ستكون سياسة احلكومة
اإلسرائيلية اجلديدة نسخة عن سياسة
احلكومة احلالية ،ألنها وريثتها وحاملة
استراتيجيتها نفسها .وهي لن تخطو خطوات
ج ّدية يف اجتاه التسوية السياسية ،لكنها
لن ُتغلق عليها الباب ،بل ستستخدمها
غطاء الستمرار عملية استيعابها املتواصل
لألرض الفلسطينية احملتلة.

اخليارات الفلسطينية ملواجهة
السياسة اإلسرائيلية

يوجد ثالثة خيارات رئيسية يمكن من
خاللها للفلسطينيين يف األرض احملتلة
مواجهة السياسة املتوقعة للحكومة
اإلسرائيلية ،لكن قبل اخلوض يف حتليل
إمكانات القدرة الفلسطينية على تطبيق
أي منها ،يجدر االطالع على معامل هذه
اخليارات الرئيسية.
ال ،حل السلطة :هذا هو اخليار
أو ً
اجلذري الذي يعلن الفلسطينيون من خالل
تب ّنيه رفضهم انسيابية حالة الالتسوية
التي استمرت منذ توقيع اتفاق أوسلو
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حتى اآلن ،وهي الفترة التي وظفتها
احلكومات اإلسرائيلية املتعاقبة لتغيير
معامل األرض احملتلة من خالل مصادرة
األرض واالستيطان عليها .واعتماد القيادة
الفلسطينية هذا اخليار يعني إغالقها الباب
أمام حل الدولتين الذي مل يعد ممكن ًا من
ال ،وإرجاع القضية إىل
الناحية الفعلية أص ً
أساسها وهو االحتالل ،وإلقاء املسؤولية
لتحمل أعبائه ،وعلى اجملتمع
على إسرائيل
ّ
الدويل للتعامل بجدية مع ما ينجم عن
ذلك من آثار .ويستند هذا اخليار يف أساسه
املنطقي إىل مبدأ "العالج بالصدمة"،
ذلك بأن التذمر الفلسطيني من استمرار
االحتالل ،مع القبول باستمرارية الوضع
القائم على حاله ،مل يعطيا النتائج املرجوة،
ألن إسرائيل واجملتمع الدويل مل يأخذا
الفلسطينيين على حممل اجل ّد ،وبقي التذمر
يتراكم من دون جدوى .ولذلك ،ثمة حاجة
إىل تغيير املسار وإقناع إسرائيل واجملتمع
الدويل بأن الوضع القائم ال يمكن أن يستمر.
وأفضل وسيلة لتحقيق ذلك هو حل السلطة
لتفكيك االلتزام الفلسطيني باتفاق أوسلو
وتوابعه ،على ُّ
توقع أن يؤدي ذلك إىل حتريك
املياه الراكدة يف عملية التسوية السياسية
احملنطة .ويجدر االنتباه إىل أن الوصول
إىل هذا اخليار ال يقف عند حد اتخاذ قرار
من طرف القيادة الفلسطينية ،بل يمكن
الندالع انتفاضة ثالثة أن يؤدي أيض ًا إىل
النتيجة نفسها ،فاحلكومة اإلسرائيلية لن
تسمح باندالع انتفاضة وباستمرارية وجود
السلطة مع ًا.
ثاني ًا ،الصمود حتت االحتالل :هذا
اخليار يقوم على أساس التسليم بأن
ال
القوى الفاعلة الدولية واإلقليمية ،فض ً
عن الفلسطينية ،ليست قادرة حالي ًا على
إجبار إسرائيل على إنهاء احتاللها وإقامة
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الدولة الفلسطينية .ولذلك فإن الصراع
ال ،األمر
سيبقى مفتوح ًا وسيستمر طوي ً
الذي يستدعي من الفلسطينيين طول النفس
وحسن األداء لتعزيز الصمود الفلسطيني
يف البلد .وهذا يتطلب ليس فقط اإلبقاء
على السلطة ،بل يستوجب أيض ًا إصالحها
وتغيير وظيفتها كي تتمحور حول تعزيز
هذا الصمود .وبالتايل ،تركز السلطة طاقتها
كلها الستغالل جميع الفرص املمكنة،
فيما هو متاح ومقدور عليه حتت االحتالل
وعلى الرغم من سياساته ،لتحسين مناحي
احلياة الفلسطينية ،يف الصحة والتعليم
واإلسكان وغيرها من اجملاالت ،وذلك
لتمكين الفلسطينيين من البقاء وعدم الهجرة
وترك البلد .ويف الوقت ذاته ،يتم تفعيل
أنشطة املقاومة السلمية الالعنفية ضد
االحتالل من جهة ،وإقامة التحالفات على
الصعيد الدويل من جهة ُأخرى ،وتوسيع
حملة املقاطعة الدولية إلسرائيل من جهة
ثالثة ،واستخدام القانون الدويل واملنظمات
الدولية بذكاء وجناعة من جهة رابعة .فهذه
العناصر جميع ًا تشكّل رزمة واحدة يتكامل
بعضها مع بعض لتعطي الفاعلية املرجوة
منها ،وهي تقوية الذات وحماصرة إسرائيل،
داخلي ًا وخارجي ًا ،حتى يصل الضغط إىل
املستوى الذي يؤدي إىل تفكيك املنظومه
االحتاللية ،كما جرت عليه احلال يف تفكيك
منظومة األبارتهايد يف جنوب أفريقيا.
ثالث ًا ،استمرار الوضع القائم :وهو خيار
"تدحرج اجلرجرة" التي هي حال الوضع
الفلسطيني منذ مدة ،ويقوم على أساس
بغض النظر
التعايش مع الوضع القائم،
ّ
عن مساوئه ،وذلك كسب ًا للوقت ،من أجل
احلفاظ على السلطة وركائزها .فالسلطة
يف هذا اخليار ُتعتبر "إجنازاً وطني ًا" يجب
احلفاظ عليه ،مهما تتقلص مهماتها

وتتدهور أوضاعها .ولتأمين استمرارية
ال أن تكون السياسات
السلطة يصبح مقبو ً
الفلسطينية مفككة ،وعلى األغلب شعبوية
الغرض ،ال يربطها رابط استراتيجي ،بل
تكون وليدة اللحظة واحلاجة .ويف كثير
من األحيان ال يتم متابعة أغلبية هذه
السياسات ،ألنها تكون قد استنفدت الغرض
منها وهو التجاوب مع الرغبة اجلماهيرية
اآلنية واحتواؤها .لذلك فإن السياسات يف
هذا اخليار هي جمرد "ه ّبات" ليس لها أثر
تراكمي ،وإنما عمل "إلهائي" يزول بزوال
احلاجة إليه .وبالتايل ،تستجيب السلطة يف
ال بأول،
هذا اخليار للضغوط الوافدة عليها أو ً
من الفلسطينيين وإسرائيل واجملتمع الدويل.
وال ُيتوقع من هذا اخليار أن يؤدي إىل
مقاومة فاعلة ،أو حتى سلبية ،لالحتالل ،وال
يقوي الوضع الذاتي الفلسطيني ،وإنما
أن ّ
يرتكز على أن تغيير الوضع ينتظر من القوى
الفاعلة اخلارجية أن تهتم وتقوم بما يلزم،
تبق احلال على ما هي عليه.
فإن مل تفعل َ

توقع احتمال اخليارات

ما هو اخليار الذي ُيتوقع أن يتم تب ّنيه
فلسطيني ًا خالل املرحلة املقبلة؟ سؤال
ال
أو
التعرف
جوهري حتتاج اإلجابة عنه إىل
ً
إىل حمددات الواقع الفلسطيني الراهن ،والتي
يمكن إجمالها بخمسة رئيسية:
ال ،قيود املكان :منذ توقيع اتفاق
أو ً
أوسلو انتقل مركز ثقل احلياة السياسية
الفلسطينية إىل الداخل الفلسطيني ،فالسلطة
ليست فقط الوحيدة املوجودة يف الداخل،
بل إن منظمة التحرير الفلسطينية ،وجميع
الفصائل والقوى السياسية ،الفاعلة منها
واحملنطة ،أصبحت مراكزها اآلن يف الداخل
أيض ًا .لكن هذا الداخل حمتل من طرف

ما بعد االنتخابات اإلسرائيلية :الفلسطينيون يف انتظار املعجزة

إسرائيل ،األمر الذي يعني أنها تسيطر عليه
وعلى مناحي احلياة فيه كافة .وبالتايل،
فإن الوجود داخل "القفص" يح ّد من حرية
التصرف ،ويجعل مكونات احلياة السياسية
الفلسطينية كأنها رهينة ملستلزمات املكان.
بغض
لذلك ال تستطيع القيادة الفلسطينية،
ّ
النظر عن توجهاتها األيديولوجية والفكرية،
أن تكون يف هذا الوضع مطلقة احلرية
يف انتقاء خياراتها وحتديد سياساتها.
فإسرائيل تتابع ،وتراقب ،وتتدخل عندما
جتد ذلك ضروري ًا للحفاظ على مصاحلها،
توخي احلذر دائم ًا،
وعلى الفلسطينيين ّ
والعمل داخل نطاق هذه احملددات.
ثاني ًا ،وجود السلطة :قد يكون أهم
ما أنتجه اتفاق أوسلو من تقييد على
الفلسطينيين هو إيجاد سلطة لهم حتت
االحتالل ،يتطلب احلفاظ على استمراريتها
التزامهم بكثير من القيود وتقديمهم العديد
من التنازالت .فاحلاجة إىل استمرارية وجود
السلطة مل تقف عند حدود الضرورة الوطنية
العامة للشعب الفلسطيني ،بل تعدتها لتدخل
أيض ًا يف صميم النفعية املصلحية لشريحة
متضخمة من املعتمدين عليها لإلعالة.
فهؤالء أصبح من مصلحتهم بقاء السلطة
بغض
وعدم تعريض وجودها للخطر،
ّ
عما إذا كان دورها وأداؤها لتحقيق
النظر ّ
املصلحة الوطنية إيجابيين أو سلبيين.
من هذا املنطلق ،أصبح احلفاظ على وجود
السلطة يتصدر سلم أولويات العديد من
وحتول بفعل ذلك من كونه
الفلسطينيين،
ّ
وسيلة ليصبح غاية بح ّد ذاته .وهذه الغاية
تفرض كثيراً من القيود على َمن يبتغيها،
وتفتح عليه جمال اخلضوع لالبتزاز.
ثالث ًا ،غياب االستراتيجيا املوحدة :تعاين
الساحة الفلسطينية تناحر أيديولوجيات
ومواقف سياسية خمتلفة فيما يتعلق

مداخل
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بكيفية حل الصراع الفلسطيني ـ اإلسرائيلي.
فهناك َمن يريد إقامة دولة فلسطينية على
حدود سنة  1967عن طريق التفاوض
مع إسرائيل ،وهناك َمن يقبل بهذه الدولة
مع االحتفاظ بحق املقاومة املسلحة
ضد إسرائيل ،وكخطوة أوىل على طريق
حترير كامل فلسطين .وبين املفاوضات
واملقاومة تنشغل الساحة الفلسطينية
بتراشق االتهامات املتبادلة ،وباتخاذ
خطوات من جانب كل طرف إلفشال مسعى
الطرف اآلخر ،األمر الذي يف ّتت ويربك
العمل الفلسطيني داخلي ًا ،ويضعف مسعاه
خارجي ًا .إن من أساسيات جناح مواجهة
االحتالل اإلسرائيلي وسياساته بفاعلية،
وحشد التأييد الدويل املساند ،هو أن تكون
اجلبهة الداخلية الفلسطينية موحدة ،وأن
يتم خماطبة العامل اخلارجي بلغة واحدة
وموقف موحد ،وهو ما ال يتوفر يف الوضع
الفلسطيني حالي ًا.
رابع ًا ،االنقسام بين الضفة وقطاع
غزة :عالوة على تناحر األيديولوجيات
واملواقف داخل الساحة الفلسطينية ،يعاين
الفلسطينيون منذ سنة  2007حالة انقسام
فعلي للسلطة بين الضفة وقطاع غزة .ففي
أما يف
الضفة تقود حركة "فتح" السلطةّ ،
القطاع فتتحكم حركة "حماس" يف السلطة.
وهذا االنقسام املستعصي أوجد مصالح
متباينة للطرفين ،وأصبح يتحكم يف جمرى
احلياة السياسية الفلسطينية ،وينخرها،
ويضعف إمكان حتقيق الهدف الوطني
العام وفحواه إنهاء االحتالل وإقامة الدولة
الفلسطينية على كامل األرض احملتلة منذ
سنة  .1967بل إن هذا االنقسام فسح اجملال
أمام إسرائيل كي حتقق مسعاها لفصل
الضفة عن القطاع بشكل نهائي ،ليس فقط
جغرافي ًا ،بل سياسي ًا أيض ًا .فإسرائيل ،كما
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ذكرنا سابق ًا ،لن تمانع ،بل ستشجع إقامة
الدولة الفلسطينية يف قطاع غزة ،وذلك على
حساب ابتالعها القدس والضفة.
خامس ًا ،تك ّلس النظام السياسي
الفلسطيني :ال يوجد داخل النظام السياسي
الفلسطيني حالي ًا آليات فاعلة للمشاركة
واحملاسبة والرقابة .فاجمللس التشريعي
معطل منذ بداية االنقسام ،وحركتا "فتح"
و"حماس" تستفردان بالسلطة يف الضفة
والقطاع على التوايل ،بينما تراجع تأثير
الفصائل األُخرى إىل درجة التالشي .مل يعد
هناك آليات فعل سياسي فاعلة وناشطة،
وال بشائر انتخابات تلوح يف األفق ،وال
إمكانات مفتوحة للتغيير ،بل أصبحت احلياة
السياسية رتيبة إىل درجة امللل ،تتحكم فيها
مصالح فئوية وشخصية ضيقة ،وتغطيها
ومن يف
شعارات مسته َلكة .اجملتمع يف ٍ
وادَ ،
السلطة ـ يف الضفة كما يف القطاع ـ يف واد
آخر .وقد أدى هذا الوضع إىل تكلس النظام
السياسي ،وجعل أفعاله واستجاباته وردوده
بطيئة ونمطية وسطحية .لقد انغلق هذا
النظام ،بكل مفاعيله ،على ذاته ،وأصبح جلّ
هدفه منحصراً يف ضرورة حمافظته على
استمرارية وجوده.
ال تترك هذه احملددات اجملال فسيح ًا
أمام الفلسطينيين حالي ًا لالختيار بين
اخليارات املتاحة لهم للتعامل مع سياسات
احلكومة اإلسرائيلية اجلديدة .فإذا بقيت هذه
احملددات على حالها خالل الفترة املقبلة،
وهذا هو املتوقع ،فإن اخليار الوحيد املتاح

أمام الفلسطينيين هو اخليار ذاته الذي
ي ّتبعونه حالي ًا ،وهو استمرار الوضع القائم،
وهذا هو األسوأ بين اخليارات الثالثة ،ألنه
لن ُينتج لهم شيئ ًا سوى إضاعة الوقت يف
ال
مقابل استمرار نظام سياسي مل يعد فاع ً
ال ،إ ّ
ال للمستفيدين منه .لكن الوضع
أص ً
الفلسطيني احلايل سيىء ،وال يمكن أن ُينتج
املطلوب لفسح اجملال أمام إمكان تب ّني أحد
اخليارين اآلخرين.
ولتفعيل هذ اإلمكان ،فإن املطلوب هو
معاجلة احملددات التي تعوق إعادة بعث
احلياة يف النظام السياسي الفلسطيني،
ضخ احليوية والفاعلية الضرورية
من أجل ّ
فيه لفتح جمال االختيار أمام الفلسطينيين
بعدما قاموا بإغالقه على أنفسهم بأنفسهم.
إن التحدي كبير ويتطلب إحداث كثير من
التغييرات اجلوهرية يف صلب تركيبة النظام
وآليات عمله ،واملعضلة تكمن يف أنه إذا ما
مرهونا ،كما هي
ُترك موضوع إحداث التغيير
ً
احلال اآلن ،بأن يقوم به املستفيدون من بقاء
النظام على حاله ،فلن يكون هناك تغيير.
وكتب كثير خالل الفترة املاضية
لقد قيل ُ
عما "ينبغي" ،والذي يتعين على القيادات
ّ
والفصائل الفلسطينية أن تقوم به ملواجهة
التحديات اإلسرائيلية املتصاعدة ،لكن ال حياة
ملن تنادي ،فمن الواضح أن املصالح املرتبطة
َ
ببقاء الوضع القائم على حاله جتذّرت إىل
درجة تفوق أهمية التغيير وضرورته.
مل يعد أمام دعاة التغيير من
الفلسطينيين سوى انتظار املعجزة.

