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قراءة يف االنتخابات ا إل�رسائيلية

جدعون

ليفي*

الربزخ (الليمبو)**
وجدت �إ�سرائيل نف�سها في حالة عميقة من البرزخ (الليمبو) بعد انتخابات الكني�ست
الـ  ،22واالنتخابات التي �سبقتها .لي�ست المنظومة ال�سيا�سية الداخلية في �إ�سرائيل
فقط م�شلولة وعالقة في الـبرزخ ،بل �إن �إ�سرائيل كلها ال تعرف بعد ما هي وجهتها
وماذا تريد .الحائط الم�سدود الذي و�صلت �إليه �إ�سرائيل في المعركتين االنتخابيتين
الأخيرتين هو الذي يعطي هذا التو�صيف لو�ضعها الحالي المغزى الوا�سع والعميق:
دولة مزدهرة ،قوية مثلما لم تكن في �أي يوم من الأيام من قبل؛ غنية كما لم تكن
مطلقاً؛ ناجحة جداً في ال�ساحة الدولية ،لكن قابعة في البرزخ.

عند

كتابة هذه ال�سطور ،في نهاية
ت�شرين الأول�/أكتوبر ،لم يكن �أي
�شخ�ص في �إ�سرائيل يعرف ما هو توجه
المنظومة ال�سيا�سية ،ومتى �ستت�شكل
ومن �سيكون
الحكومة ،و�أي حكومة �ستقومَ ،
على ر�أ�سها� ،أو هل �ستجري معركة انتخابية
�أُخرى ثالثة خالل وقت ق�صير.
�أي�ض ًا عند كتابة هذه الأ�سطر ،وعلى الرغم
مر بها المجتمع في العديد
من ال�صدمات التي ّ
من الأعوام ال�سابقة ،ال يوجد �شخ�ص في
�إ�سرائيل لديه فكرة �إلى �أين ت�سير �إ�سرائيل،
وكيف �ستبدو بعد  20 - 10عام ًا� ،أو كيف

تريد �أن تبدو ،وما هي �أهدافها ،وما �ستكون
حدودها ،وما هي ر�ؤيتها على المدى البعيد.
و�إذا كان الإ�سرائيليون ال يتوقفون عن مناق�شة
وتناول الق�ضية الداخلية – ال�سيا�سية ،ف�إن
الم�س�ألة الأكثر م�صيرية ال يناق�شها �أحد
تقريب ًا :الدولة في برزخ �سيا�سي وا�ستراتيجي:
الأول يمكن ح ّله ب�سرعة بطريقة �أو �أُخرىّ � ،أما
الثاني فح ّله بعيد جداً.
* معلق في جريدة ''ه�آرت�س''.
** مقالة بالعبرية خا�صة بـ ''مجلة الدرا�سات الفل�سطينية''.
ترجمة :رندة حيدر.
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المعركتان االنتخابيتان الأخيرتان دارتا
حول مو�ضوع واحد فقط تقريب ًا :مع نتنياهو
�أو �ضده .انق�سم الر�أي العام �إلى مع�سكرين،
هما ربما المع�سكران ال�سيا�سيان الوحيدان في
�إ�سرائيل اللذان يملكان حدوداً وا�ضحة :مع�سكر
الذين يعتقدون �أن رئي�س الحكومة متهم
جنائي ًا وال ي�ستطيع اال�ستمرار في تو ّلي
من�صبه ،ومع�سكر الذين يعتقدون �أن نتنياهو
�ضحية فظيعة لنظام �سحقه.
احتدم هذا النقا�ش ورافقته ت�سا�ؤالت ب�ش�أن
وتح�صن
طبيعة النظام المعتمد في �إ�سرائيل،
ّ
المع�سكران بمواقفهما ،وخلقا م�شهداً من
اال�ستقطاب الأيديولوجي ،في الوقت الذي لم
يتخط هذا الجدل كثيراً حدود النقا�ش المتعلق
ّ
بم�صير نتنياهو ال�شخ�صي .ولقد برزت هنا
وهناك مو�ضوعات �أُخرى مثل :عالقة الدين
بالدولة ،ودور جهاز الق�ضاء ،ومحاربة
الف�ساد ،والف�صل بين ال�سلطات ،لكن الغر�ض
من هذه المو�ضوعات كان فقط �إعطاء �أهمية
�أكبر لنقا�ش م�ستقبل نتنياهو.
مجتمع ،كالمجتمع الإ�سرائيلي ،يعي�ش
حالة كبت و�إنكار ،ال يوجد كثير منه في
العالم؛ فهو ،منذ �أعوام ،متخ�ص�ص ب�صرف
الر�أي العام وتحويل جدول الأعمال العام نحو
مو�ضوعات ثانوية ،فقط للتهرب من المو�ضوع
الأ�سا�سي [ ،]....وهذا كله بهدف التهرب من
مو�ضوع م�صيري فعلي هو بلورة طابع الدولة
وهويتها وموقفها و�صورتها ،و�أ�سا�س ًا للتهرب
من الفيل الكبير الموجود في الغرفة ،فيل
االحتالل ،الذي ال يتحدث عنه �أحد ،ولم يطرح
�أحد م�صيره في هاتين المعركتين
االنتخابيتين ،وذلك انطالق ًا من فكرة �أن عدم
الحديث عن االحتالل �سيجعله يختفي من
تلقاء نف�سه ويتال�شى.

المع�سكران �أ�سرفا وبالغا في تو�صيف
الو�ضع :نتنياهو لي�س ال�شيطان الذي يقدمه
المع�سكر الأول ،وال ال�ضحية المطلقة التي
يقدمها المع�سكر الثاني .هو لي�س والد
الخاطئين وال والد الأمة ،وربما هو لي�س
الم�س�ؤول الأول عن واقع االحتالل .هناك
كثيرون �سبقوه وت�أثيرهم كان �أخطر كثيراً ،بل
هناك َمن هم �أكثر ف�ساداً منه وكانوا ر�ؤ�ساء
حكومات و�أ�شعلوا �أكثر منه حروب ًا وت�سببوا
�أكثر منه ب�سفك الدماء .لكن الجدل ب�ش�أن
نتنياهو نجح في تحويل الم�شاعر من الأ�سا�سي
�إلى التافه ،وخلق م�شهداً زائف ًا كما لو �أنه يوجد
يمين وي�سار في �إ�سرائيل :يمين ي�ؤيد نتنياهو
وي�سار يحاربه بغ�ضب �شديد ،بينما النقا�ش
الحقيقي الوحيد هو بين يمين متطرف ويمين
معتدل .الفوارق �أي�ض ًا بين المع�سكرين �إن�شائية
مما هي جوهرية.
و�أ�سلوبية �أكثر ّ
هذه هي الحدود الجديدة للنقا�ش العام في
�إ�سرائيل :يمين لطيف ،ويمين غير لطيفّ � ،أما
القائمة الم�شتركة ،وهي الكتلة الثالثة حجم ًا
في الكني�ست ،فيجري �إق�صا�ؤها من اللعبة.
هذه �أخبار �سيئة جداً لكل َمن ينتظر تغييراً من
داخل �إ�سرائيل .حتى النقا�ش المتعلق
بالديمقراطية الإ�سرائيلية والخطر الذي يمثله
عليها نتنياهو ،هو نقا�ش م�ضلل.
مع نتنياهو �أو من دونه ال ت�ستطيع
�إ�سرائيل �أن تعتبر نف�سها دولة ديمقراطية ما
دام هناك �أكثر من �أربعة ماليين �شخ�ص
خا�ضعين كلهم ل�سيطرتها ،ويعي�شون تحت
ا�ستبداد ع�سكري �أو ح�صار وح�شي؛ �إنها من
�أكثر الأنظمة التوتاليتارية الوح�شية الموجودة
اليوم في العالم .لكن �إ�سرائيل تف�ضل التباهي
ب�أنها الدولة الديمقراطية الوحيدة في ال�شرق
الأو�سط ،وهذا احتيال مطلق .هي دولة ليبرالية

البرزخ (الليمبو)

مع مواطنيها اليهود ،ودولة قمع مع مواطنيها
الفل�سطينيين ،ودولة م�ستبدة تجاه رعاياها
من الفل�سطينيين الواقعين تحت االحتالل.
ثالثة �أنظمة في دولة واحدة ،واحد بينها فقط
يمكن �أن ُيعتبر ديمقراطي ًا� .إن المزج بين
الثالثة ال يخلق ديمقراطية� ،إذ ال وجود لمثل
هذه الديمقراطية ،مع ثالثة �أنظمة لثالثة
جماهير مختلفة.
على العالم �أن يعترف بذلك ،و�أن يتوقف
عن اعتبار �إ�سرائيل دولة ديمقراطية ،ذلك ب�أنه
ال وجود لحيوان كهذا بثالثة ر�ؤو�س .ويتعين
الكف عن ال�شعور
على اليهود الإ�سرائيليين ّ
ب�أنهم يعي�شون في دولة ديمقراطية ،بل عليهم
�أن ي�شعروا فقط ب�أنهم �أ�صحاب امتيازات
ولديهم حقوق كاملة.
في دولة اليهود يعي�ش �إلى جانب اليهود
وتحتهم مجتمعان ال يتمتعان بالديمقراطية،
لكن ذلك ال ي�شغل بال �إ�سرائيل .هنا في
�إ�سرائيل الأجواء ت�صبح عا�صفة ب�ش�أن م�س�ألة
تعيين �شخ�ص �ضعيف في من�صب مراقب
الدولة ،لأن ذلك ُيعتبر ''�إ�ساءة فادحة
للديمقراطية'' ،كما �أن م�س�ألة �إ�ضعاف محكمة
العدل العليا ،التي خانت وتخلت عن دورها
في مواجهة االحتالل ،يمكن اعتبارها ''نهاية
الديمقراطية'' .بهذه الطريقة يمكن التعاي�ش مع
وجود الطغاة في الغرفة الخلفية واال�ستمرار
في الإح�سا�س الديمقراطي.
فوق �سماء الدولة ترب�ض غيمة ثقيلة
مقلقة .النقا�ش العام في الدولة �أ�صبح م�شوه ًا
للغاية ،فقد تحول مثلما قلنا �إلى نقا�ش بين
يمين متطرف ،و�آخر معتدل متنكر في هيئة
حزب و�سط .ال يوجد نقا�ش �آخر.
�إن انهيار مع�سكر ال�سالم في �أعقاب ف�شل
م�ؤتمر كامب ديفيد ،وبعد قول �إيهود باراك
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بعدم وجود �شريك فل�سطيني ،واالنتفا�ضة
الثانية ،وا�ضح الآن �أكثر من �أي وقت م�ضى.
يبدو م�ستقبل الحوار العام في �إ�سرائيل في
الأعوام المقبلة غير م�شجع ،مع بروز جيل
جديد �أغلبيته لم تلتقِ قط بفل�سطيني ،با�ستثناء
الفل�سطيني الم�سلح الذي يظهر في و�سائل
الإعالم� ،أو الفل�سطيني المهان في مواجهة
الجندي الم�سلح؛ جيل �شاب جاهل وقومي �أكثر
من الجيل الذي �سبقه.
تعر�ض لها
�إن عملية نزع ال�شرعية التي ّ
الي�سار في �إ�سرائيل حولت كلمة ي�سار �إلى كلمة
م�سيئة؛ حل الي�ساري محل المثلي ،كلعنة
م�شتركة .كذلك كلمة �سالم اختفت تمام ًا من
القامو�س ال�سيا�سي .لم يعد �أحد ي�ؤمن بها ،ولم
يعد �أحد يجر�ؤ على الحديث عنها �أو ذكرها
ب�صراحة .اليوم يتحدثون عن ت�سوية ،وعن
المعركة بين الحروب� .إذا تحدثت عن ال�سالم
تتحول �إلى مهرج� .صحيح �أن في �إ�سرائيل
ي�ساراً حقيقي ًا وهو �شجاع وحازم � ،اّإل �إنه
�ضئيل الحجم للغاية ،وغير �شرعي ومهزوم،
و�صوته لم يعد م�سموع ًا تقريب ًا .البلد بات
يخلو تقريب ًا من الي�سار ،والمعركة االنتخابية
الأخيرة �أظهرت هذا الأمر جيداً.
الأكثر �إثارة للقلق هو ت�سارع النقا�ش العام
في اتجاه اليمين في �إ�سرائيل ،ونزع ال�شرعية
عن كل َمن يخرق هذه الحدود ،وهذا الأمر لم
يبد�أ في االنتخابات الأخيرة ،و�إنما و�صل
خاللها �إلى ذروة جديدة .لم يظهر بين
المر�شحين لرئا�سة الحكومة� ،أكان بنيامين
َ
نتنياهو �أم بني غانت�س� ،أي فارق فعلي عند
الو�صول �إلى م�س�ألة م�ستقبل االحتالل؛ االثنان
بالقدر نف�سه ،ال ي�ؤمنان بت�سوية عادلة مع
الفل�سطينيين .فعلي ًا ،من مجموع  120ع�ضو
كني�ست في �إ�سرائيل ،هناك �أكثر من 100
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ي�ؤيدون ا�ستمرار الو�ضع القائم� ،أي ا�ستمرار
االحتالل ،وهذا لم يبد�أ ب�صورة �أو ب�أُخرى مع
نتنياهو.
هذا الو�ضع له انعكا�سات بعيدة المدى.
وعلى الذين هم خارج �إ�سرائيل االعتراف ب�أن
هذه الأخيرة ال تنوي تغيير �سيا�سة االحتالل،
ولي�س لديها �أي نية كهذه ،و�أن هناك �إجماع ًا
�إ�سرائيلي ًا مطلق ًا ،تقريب ًا ،على ذلك .وبالتالي
ف�إن تغيير رئي�س الحكومة برئي�س �آخر لن
يبدل من الأمر �شيئ ًا.
�أق�صى ما يمكن �أن يقوله بني غانت�س قبل
االنتخابات وبعدها هو �أنه �سي�ست�أنف عملية
ال�سالم ،ولي�س هناك كالم فارغ �أكثر من ذلك.
ال حديث عن الدولتين ،وال عن حل ،وال عن
اتفاق ،وال نهاية ال�سيطرة على �شعب �آخر ،وال
تجميد الم�ستوطنات ،وبالت�أكيد ال كالم على
�إخالئها ،فقط محاثات �سالم .ف�ض ًال عن ذلك،
تعهد بالبقاء في غور الأردن �إلى
ف�إن غانت�س ّ
ما النهاية وفي كتل الم�ستوطنات.
عندما يكون الهدف من ا�ستئناف �أطول
مفاو�ضات في التاريخ ،هو فقط من �أجل
المفاو�ضات ،مع �شرط البقاء في جزء من
المناطق ،ف�إنه ي�صبح وا�ضح ًا تمام ًا �أن َمن
يب�شرنا
اعتبره الي�سار �أم ًال له في �إ�سرائيلّ ،
بموت الفر�صة الأخيرة لحل الدولتين ،تمام ًا
مثل نتنياهو الذي دفن ر�سمي ًا هذا الحل.
لكن هذا الحل في الحقيقة لم يمت لأنه لم
يولد قط ،فبعد  52عام ًا من االحتالل منذ �سنة
 ،1967حان الوقت لالعتراف ب�أنه لم ي� ِأت
�سيا�سي �إ�سرائيلي �إلى موقع �أ�سا�سي وتحدث
بمن فيهم
عن �إنهاء االحتالل؛ ال �أحدَ ،
الحائزون جائزة نوبل لل�سالم .بل لم يخطر
ببال �أحد منهم ،وال حتى في حلمه� ،أن يمنح
الفل�سطينيين �إمكان �أن يقيموا لأنف�سهم دولة

طبيعية ،مثل جميع الدول ،مع الم�ساواة في
الحقوق مع جارتها �إ�سرائيل.
لقد برزت في �إ�سرائيل حكومات �سعت
للتخفيف من االحتالل ،ال لإنهائه ،بل �إدامته
�إلى ما النهاية� .إن االعتراف بذلك �ضروري
من �أجل التخطيط للم�ستقبل.
المعركة االنتخابية الأخيرة في �إ�سرائيل لم
ت� ّؤد �إلى انقالب� ،أو �إلى بداية تغيير على هذا
ال�صعيد ،و�إنما على العك�س جرى �شيء �أ�سو�أ
كثيراً :المو�ضوع لم يعد مدرج ًا في جدول
الأعمال ،وثمة �شك في متى �سيعود.
بناء على ذلك ،ف�إن المو�ضوع المركزي
الذي يحدد ماهية �إ�سرائيل غير مطروح على
جدول �أعمالها .لي�س هناك �سبب لأن يحدث
�شيء �آخر :الحياة في �إ�سرائيل جيدة مع
االحتالل ،ومعركة غ�سل الدماغ والقمع
فعالة ب�شكل ال ي�صدق ،كما �أن
والإنكارّ ،
و�سائل الإعالم مجندة لوظيفة طم�س المعالم
والإخفاء ،ومن �أجل �إر�ضاء الم�ستهلكين الذين
ال يريدون �أن يعرفوا وال �أن يروا وي�سمعوا .هذا
يمكن �أن ي�ستمر �أعوام ًا طويلة ،و�أي �سيا�سي
�إ�سرائيلي يريد �أن ي�ضع حداً لذلك� ،أو �أن ُيحدث
يعر�ض نف�سه لالنتحار ال�سيا�سي .لكن
تغييراًّ ،
ال يظهر في الأفق �سيا�سي كهذا ،ال يوجد
نيل�سون مانديال ،وال فردريك وليام دوكليرك.
هكذا ينتقل القرار الحا�سم �إلى يد المجتمع
الدولي .ومثلما حدث مع جنوب �أفريقيا في
الما�ضي ،هنا �أي�ض ًا ال�ضغط الخارجي وحده
�سيحدث تغييراً .لي�س لدى �إ�سرائيل اليوم �أي
دافع �أو �سبب لتغيير توجهها .المجتمع الدولي
فقط ي�ستطيع تغيير المعادلة الدائمة التي ال
تدفع بموجبها �إ�سرائيل ثمن االحتالل ،وال
يعا َقب الإ�سرائيليون ب�سببه �أبداً .وما دامت
هذه المعادلة موجودة ،فحتى لو ظهر

البرزخ (الليمبو)

دوكليرك �إ�سرائيلي ومانديال فل�سطيني ،ف�إنه
لي�س لديهما �أي فر�صة في مواجهة �إ�سرائيل
المتح�صنة بمواقفها الراف�ضة.
لم تغير االنتخابات في �إ�سرائيل �شيئ ًا في
و�ضع االحتالل ولن تغير ،ذلك ب�أن كل ما

حمور
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تب ّقى هو �أقل �أهمية من ذلك ،ومرتبط به �إلى
حد كبير .ومن هنا ،ف�إن االنتخابات في
مما تبدو عليه في �إ�سرائيل
�إ�سرائيل �أقل �أهمية ّ
وفي العالم ،وفي الحقيقة �إنها غير مهمة على
الإطالق.
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يصدر قريب ًا عن مؤسسة الدراسات الفلسطينية

الفلسطينيون في سورية
ذكريات نكبةِ مجتمعات ممزقة
أناهيد الحردان
ترجمة :محمد األسعد
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حركة مقاطعة إسرائيل BDS
بحث في الطرق والقيم والتأثير
عمرو سعد الدين
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