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قراءة يف االنتخابات ا إل�رسائيلية

هنيدة

غامن*

�أي �أفق �سيا�سي و�أي �سالم بعد االنتخابات الإ�رسائيلية؟
منذ عام تقريباً� ،أي منذ �أن تم حل الكني�ست الإ�سرائيلي الـ  19بمبادرة من نتنياهو
في  26كانون الأول/دي�سمبر  ،2018وحتى لحظة كتابة هذه المقالة في ت�شرين
الثاني/نوفمبر  ،2019تعي�ش �إ�سرائيل حالة انتخابات م�ستمرة ذات �إ�سقاطات بعيدة
الأمد على الق�ضية الفل�سطينية وم�ستقبلها ،وتتميز باال�ستقطاب الحاد بين تيارين
�أ�سا�سيين :يميني يقوده نتنياهو الذي يتبو�أ من�صب رئي�س الحكومة منذ عقد من
الزمن ،وتيار معار�ضة يقوده تحالف �أزرق �أبي�ض بزعامة بني غانت�س.

�إن

الآثار والإ�سقاطات المترتبة على
االنتخابات الإ�سرائيلية المكررة،
وما يرافقها من و�ضع انتخابي م�سدود،
يرتبطان فيما يتعلق بالم�ستقبل
الفل�سطيني ،بثالثة م�ستويات متقاطعة
ومتداخلة ت�ؤثر ،في المدى المبا�شر والبعيد،
في وجهة الم�س�ألة الفل�سطينية:
 - 1الم�ستوى الأول :الآلية االنتخابية
وتحولها �إلى غطاء لتكثيف اال�ستعمار
ّ
ُ
اال�ستيطاني على الأر�ض .بكلمات �أخرى –
* باحثة في علم االجتماع ال�سيا�سي ،والمديرة العامة
للمركز الفل�سطيني للدرا�سات الإ�سرائيلية/مدار.

وا�ستنباط ًا من فل�سفة كلوزوفيت�ش عن
الحرب  -م�ستوى تحول العملية االنتخابية
الم�ستمرة �إلى حرب بو�سائل �أُخرى.
 - 2الم�ستوى الثاني :الخطاب االنتخابي
بمحاوره ومو�ضوعاته وتوزعها وتدرجها في
الأولويات الحزبية ،وت�أثير ذلك في تحويل
االحتالل �إلى م�س�ألة هام�شية �أو �أمنية من
جانب المعار�ضة ،و�إلى م�س�ألة �أ�سا�سية
لالئتالف الحكومي.
 - 3الم�ستوى الثالث :وهو مرتبط
بالم�ستوى الثاني ،ويتعلق بمحتوى الخطاب
االنتخابي الذي تنتجه المعار�ضة واالئتالف
في العالقة مع االحتالل وم�ستقبل ال�صراع.

حمور

فقد اختارت المعار�ضة ق�ضية الدوالتية
حول
ومواجهة الف�ساد محوراً لخطابها ،بينما ّ
اليمين بزعامة نتنياهو المو�ضوع ال�سيا�سي
المرتبط باالحتالل/اال�ستيطان �إلى رايته
االنتخابية والدينامو المحرك لحملته ،الأمر
الذي �سيف�ضي في �أي �سيناريو ائتالفي -
وبغ�ض النظر �إن كان الذي �سيقوده هو اليمين
ّ
�أو المعار�ضة ّ � -إما �إلى رفع اليد عن
اال�ستيطان بحجة ترميم قيم الحكم الر�شيد،
و� ّإما �إلى تكثيف م�ساعي ال�ضم والتو�سع
واقتطاع الأرا�ضي .وفي الحالتين ،ف�إن
الفل�سطيني هو الخا�سر الأكبر.
في هذه المقالة �س�أقوم با�ستك�شاف
�إ�سقاطات االنتخابات الإ�سرائيلية ل�سنة
 ،2019الأولى والثانية ،وما رافقها من
�صراعات وا�ستقطاب داخلي على م�ستقبل
الم�س�ألة الفل�سطينية وفر�ص �إنهاء االحتالل،
وذلك من خالل التطرق �إلى مختلف تجلياتها
و�أبعادها.
ترى المقالة �أن دخول �إ�سرائيل في حالة
انتخابات منذ ما يقارب العام� ،أدى �إلى
تكثيف تمحور �إ�سرائيل حول تيارين �أ�سا�سين
�سيكون لهما �أثر كبير في الم�ستقبل
الفل�سطيني ،وهما:
�أ  -محور �إ�سرائيل الثالثة الذي ي�ضم
اليمين القومي واال�ستيطاني والديني
والحريدي (�أي اليمين الذي يجمع بين
الحريدية والقومية وتيار جديد في �أق�صى
اليمين) .فهذا المحور يتخذ من �أر�ض �إ�سرائيل
التوراتية مرجعيته ال�سيا�سية ،ومن الهوية
اليهودية مرجعيته القومية للمواطنة ،ومن
اال�ستيطان م�شروعه ،ومن الأيديولوجيا
الم�سيانية (دينية �أو علمانية) مر�ساته.
يقود نتنياهو هذا المحور ،وهو يتحرك
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�ضمن ر�ؤية يهودية قومية تاريخية تبد أ�
بت�أ�سي�س المملكة الأولى ،مروراً بالمملكة
الثانية ،وو�صو ًال �إلى المملكة الثالثة التي
ت�شكل �إ�سرائيل الثالثة مح�صلتها الحديثة.
�ضمن هذه الر�ؤية علينا �أن نقر�أ �أفعال
�سن قانون القومية،
نتنياهو وممار�ساته ،مثلّ :
و�سن م�شاريع ال�ضم الزاحف ،و�إعالن نيته �ضم
ّ
الأغوار في حال فوزه ،ف�ض ًال عن رف�ضه
تفكيك �أي م�ستعمرة ،وذلك في م�سعى لدخوله
التاريخ كم�ؤ�س�س لإ�سرائيل الثالثة ،لي�س فقط
ك�أفعال مح�سوبة انتخابي ًا لك�سب اليمين� ،أو
�أفعال �شعبوية �ضمن �أجواء محاكمته ،بل
كجزء �أ�صيل من ر�ؤية �أيديولوجية �أي�ض ًا.
انطالق ًا من الر�ؤية الم�سيانية لإ�سرائيل
الثالثة ،يبلور نتنياهو خا�صة ،واليمين
اال�ستيطاني عامة ،ر�ؤيته �إلى الأر�ض وال�سكان
اللذين يمثل الفل�سطيني فيهما امتداداً حديث ًا
للأغيار القدامى الذين يجب هزيمتهم �أو
مركب
�إخ�ضاعهم .وي�شدد هذا التيار على َّ
الهوية ''اليهودية'' في مقابل ''الإ�سرائيلية''،
و�أر�ض �إ�سرائيل في مقابل دولة �إ�سرائيل ،وهو
ب�سن قانون
ما تم تظهيره في �سنة ّ 2018
�أ�سا�س القومية ،واعتبار اال�ستيطان اليهودي
قيمة قومية ،و�أن �أر�ض �إ�سرائيل هي الوطن
القومي لل�شعب اليهودي ،و�أن �إ�سرائيل هي
دولته القومية المح�صور حق تقرير الم�صير
فيها باليهود فقط.
ب  -محور ''معار�ضة بال �سيا�سة'' يمثله
�أزرق �أبي�ض ،وي�سعى ال�ستعادة ''�إ�سرائيل
ال�صهيونية'' بطابعها العلماني الأ�شكينازي
الر�سمي ذي الأغلبية اليهودية ،مثلما تحقق
في �سنة  1948على يد مباي.
وهذا المحور يتعامل مع الفل�سطيني
با�ستراتيجيا التغييب ،فهو يزيح الخطاب

034

جملة الدراسات الفلسطينية 121

شتاء 2020

ال�سيا�سي الذي يرتبط باالحتالل �إلى الهوام�ش،
لأن مجرد ح�ضور الفل�سطيني وخطاب
االحتالل يمكن �أن يفجر التحالف من الداخل
ب�سب التناق�ضات بين مركباته .وفي مقابل
هذا االن�سحاب الذي يخ ّلف ثغرة في الخطاب
المرتبط بكيفية التعامل مع ال�صراع ال�سيا�سي،
ي�ستح�ضر التحالف الخطاب الأمني مك ّثف ًا لغة
الردع والقوة؛ وفي مقابل ر�ؤية اليمين
الأيديولوجية اال�ستيطانية لإ�سرائيل الثالثة،
تطرح المعار�ضة خطاب ًا �أخالقي ًا للحكم ال�سليم
الذي ي�شدد على الم�ؤ�س�ساتية والدوالتية.
�إن خطورة هذه الدينامية � -سواء انتهى
ع�صر نتنياهو �أم لم ينت ِه ،ما دامت المعار�ضة
ال تطرح غير �إدارة الواقع ولي�س اختراقه �أو
�إنهاء االحتالل نظراً �إلى تركيبتها
المتناق�ضة  -تكمن في تر�سيخ تحويل
مقطعة تدار
الفل�سطينيين �إلى �سجناء معازل ّ
ذاتي ًا وتخ�ضع ل�سيطرة �أمنية �إ�سرائيلية كاملة.
ف�إ�سرائيل �ست�ستمر في تمديد �سيادتها
بالتدريج على الم�ستعمرات والمنطقة ''ج'' (�أو
�أجزاء منها) ،وخ�صو�ص ًا مع وجود بيئة
�إقليمية مريحة ،تتميز بـانهماك العالم العربي
بق�ضاياه ،وان�شغال دول المنطقة بال�صراع
ال�س ّني – ال�شيعي ،ودعم �أميركي غير م�سبوق،
والأهم من ذلك كله ،حالة فل�سطينية م�شرذمة
وم�شروخة بين غزة وال�ضفة .هذا الواقع المعتم
ال يمكن �إيقافه � اّإل �إذا �أم�سك الفل�سطيني بزمام
المبادرة من جديد!
تنق�سم هذه المقالة �إلى �أربعة �أق�سام
رئي�سية ومترابطة :يعر�ض الق�سم الأول خلفية
االنتخابات و�أ�سبابها ونتائجها ،ويتناول
الق�سم الثاني برنامج المعار�ضة الذي اتخذ
من م�س�ألة الحكم الر�شيد والعلمانية محور
خطابه ،في مقابل برنامج اليمين

الأيديولوجي اال�ستيطاني ال�سيا�سي الوا�ضح.
� ّأما الق�سم الثالث فيتطرق �إلى تاريخ ان�سحاب
المعار�ضة من ال�سيا�سة واحتالل اليمين لها،
و�أبعاد ذلك المتمثلة في محو الخط الأخ�ضر
و�شرعنة الم�شروع اال�ستعماري اال�ستيطاني
و�إعادة ت�شكيل الف�ضاء الإ�سرائيلي وفي قلبه
الم�ستوطنين والم�ستعمرات .وفي الق�سم الرابع
تتبع انت�صار مقولة ''ي�شع
والأخير� ،سيتم ّ
هنا''( 1يهودا وال�سامرة هنا) و�إ�سقاطاتها على
�شكل الحل الذي تتخيله المعار�ضة واليمين.

 - Iخلفية االنتخابات

�أُجريت االنتخابات الإ�سرائيلية في 17
�أيلول�/سبتمبر  2019في ظل انق�سام
وا�ستقطاب داخلي غير م�سبوق ،وجاءت بعد
ف�شل نتنياهو في ت�شكيل ائتالف حكومي في
�أعقاب انتخابات الكني�ست في  17ني�سان/
�أبريل  ،2019وعقب مبادرته �إلى تمرير قرار
لحل الكني�ست ،و�إعالن انتخابات جديدة.
وكانت هذه هي المرة الأولى التي يتم فيها
�إجراء انتخابات جديدة في غ�ضون ب�ضعة
�أ�شهر ب�سبب ف�شل تركيب ائتالف حكومي،
والمرة العا�شرة على التوالي التي يتم فيها
�إجراء انتخابات مبكرة عن موعدها الأ�صلي.
جاء �إعالن �إجراء انتخابات ثانية في 17
�أيلول�/سبتمبر مفاجئ ًا لمعظم المراقبين� ،إذ
بدا �أن نجاح نتنياهو بعد انتخابات ني�سان/
�أبريل في ت�شكيل حكومة يمين مفروغ ًا منه،
� اّإل �إن ما حدث كان مخالف ًا للمتوقع .فقد
ح�صل حزب الليكود في ني�سان�/أبريل على
 36مقعداً ،وح�صلت كتلة �أحزاب اليمين التي
�شملت حينها الأحزاب الدينية المت�شددة
''الحريدية'' (�شا�س ويهدوت هتوراه)
واال�ستيطانية (البيت اليهودي) واليمينية

أي أفق سياسي وأي سالم بعد االنتخابات اإلسرائيلية؟

العلمانية (�إ�سرائيل بيتنا بزعامة �أفيغدور
ليبرمان) ،مع ًا ،على  65مقعداً ،منها  5مقاعد
لحزب ليبرمان .وفي المقابل حاز ائتالف
�أزرق �أبي�ض ،وهو تحالف من قوى و�أحزاب،
وخ�صو�ص ًا من جنراالت 35 ،مقعداً ،بينما
ح�صل حزب ميرت�س على  5مقاعد ،وانهار
حزب العمل الذي لم يح�صل �سوى على 5
مقاعد ،وانخف�ض تمثيل الأحزاب العربية التي
خا�ضت االنتخابات بقائمتين� ،إلى  10مقاعد،
لت�شكل كتلة المعار�ضة مجتمعة  55مقعداً.
المفاج�أة التي زلزلت ال�ساحة الحزبية
و�أعادت خلط الأوراق كانت رف�ض ليبرمان
االن�ضمام �إلى حكومة نتنياهو ب�سبب خالف،
ظاهره مرتبط بق�ضية تجنيد الحريديين،
وبغ�ض
وباطنه �صراعات �شخ�صية وحزبية.
ّ
النظر عن الأ�سباب الحقيقية التي �أدت
بليبرمان �إلى عدم االن�ضمام �إلى حكومة
بزعامة نتنياهو ،على الرغم من انتمائه �إلى
''كتلة اليمين'' ،ف�إن ف�شل نتنياهو في ت�شكيل
حكومة يمين �أدى �إلى �إعادة خلط الأوراق
الداخلية مجدداً ،وفتح الباب – ولو نظري ًا،
ولأول مرة منذ �سنة  - 2009على خيارات
حكومات ائتالفية ال يقودها نتنياهو.
الواقع �أن انتخابات �أيلول�/سبتمبر �أ�سفرت
عن تعميق الأزمة ال�سيا�سية بد ًال من حلها ،بل
�إن �إمكان دخول �إ�سرائيل مرة �أُخرى �إلى
انتخابات جديدة للخروج من الم�أزق الحالي،
ال يبدو بعيداً عن الواقع.
لقد راهن نتنياهو على �أنه ،ومن خالل
الذهاب �إلى انتخابات جديدة� ،سيتمكن من
الح�صول مع باقي �أحزاب اليمين على 61
مقعداً ،من دون حزب �إ�سرائيل بيتنا بزعامة
ليبرمان ،و�أنه بذلك �سيتمكن من ت�شكيل
حكومة يمين ا�ستيطانية حريدية �ضيقة .غير

حمور
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�أنه لم يف�شل في ت�أمين  61مقعداً فح�سب ،بل
�إن قوة حزبه تراجعت من  35مقعداً (ت�ضاف
�إليها  4مقاعد لحزب ''كلنا'' الذي ان�شق عن
الليكود في �سنة  ،2015ثم عاد واندمج فيه
بعد انتخابات ني�سان�/أبريل) �إلى  32مقعداً،
بحيث �إن كتلة اليمين لم تح�صل � اّإل على 55
مقعداً.
على المقلب الآخر ،ح�صل حزب �أزرق
�أبي�ض على  33مقعداً ،وح�صدت القائمة
العربية  13مقعداً ،وحزب ميرت�س  5مقاعد،
والعمل  6مقاعد ،وبلغ مجموع ما حازته تلك
الكتل المعار�ضة مع ًا 57 ،مقعداً.
وفي المقابل عزز حزب �إ�سرائيل بيتنا
قوته من  5مقاعد �إلى  ،8ليتحول بذلك �إلى
�صاحب القرار ب�ش�أن َمن �سي�شكل الحكومة،
معلن ًا �أنه �سيدعم فقط حكومة وحدة علمانية
�صهيونية ت�ضم الليكود و�أزرق �أبي�ض وحزبه،
وت�ستثني الحريديم ،كما ت�ستثني القائمة
الم�شتركة (العربية) التي حلت ثالث ًا ،والتي
يبدو �أن احت�سابهم في ائتالف يكون ليبرمان
جزءاً منه هو �أقرب �إلى الم�ستحيل ،وخ�صو�ص ًا
�أن هذا االخير �أعلن �أنه يقف دائم ًا في ال�صف
المعاك�س للعرب .وفي موقف غير بعيد عنه،
بنى نتنياهو خطابه االنتخابي كله على
التحري�ض �ضدهم ،ونزع ال�شرعية عنهم،
لبث الرعب من �أجل ك�سب الدعم
وا�ستخدامهم ّ
لليمين.
وبناء على نتائج االنتخابات ،ك ّلف
الرئي�س الإ�سرائيلي ر�ؤوفين ريفلين في 25
�أيلول�/سبتمبر بنيامين نتنياهو� ،أو ًال ،بت�شكيل
الحكومة الإ�سرائيلية الجديدة .ولتجاوز الأزمة
التي الحت ،طالب ريفلين ،في خطاب
التكليف ،نتنياهو وغانت�س بالتعالي على
�صراعاتهما ،والعمل على ت�شكيل حكومة
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وحدة يتم عبرها تبادل من�صب رئا�سة
الحكومة بينهما ،في�شغل كل منهما ،بالتناوب،
من�صبي الرئي�س ونائبه ،مع توزيع ال�سلطة
َ
بينهما ،من �أجل تجاوز �إ�صرار نتنياهو
وغانت�س على �أن يكون كل منهما الأول في �أي
تناوب.
ويمكن فهم �سبب �إ�صرار نتنياهو على �أن
يكون رئي�س حكومة الفترة الأولى ،على �أنه
تزامن مع قرار الم�ست�شار الق�ضائي للحكومة
�أفيحاي مندلبلت تقديم لوائح اتهام �ضده ،بعد
�أن انتهت جل�سات اال�ستماع ،اعتقاداً من الأول
ب�أن الأمر �سيم ّكنه من القفز فوق المالحقة في
ق�ضايا الف�ساد المتهم بها؛ � ّأما �إ�صرار غانت�س
فناتج من م�سعاه لعدم ف�سح المجال �أمام
نتنياهو للـهروب من المالحقة.
بعد  26يوم ًا� ،أعاد نتنياهو كتاب التكليف
�إلى ريفلين� ،أي قبل يومن من انتهاء المدة
القانونية للتكليف .وفي  22ت�شرين الأول/
�أكتوبر ،ت�س ّلم غانت�س كتاب التكليف من
ريفلين.
وحتى لحظة كتابة هذه المقالة ،ف�إن
فر�ص ت�شكيل حكومة �إ�سرائيلية قابلة
لال�ستمرار ما زالت �ضئيلة ،بينما يتزايد
الحديث عن انتخابات ثالثة .وي�شير عدد من
المحللين �إلى �أن نتنياهو ،مثلما يبدو ،اتخذ
قراره بالذهاب �إلى انتخابات ثالثة مراهن ًا،
على الرغم من انح�سار قوة حزبه في
انتخابات ايلول�/سبتمبر  ،2019على قدرته
على ا�ستعادة قوته وك�سر جبهة المعار�ضة
عبر تعميق ال�صراعات الداخلية فيها،
وخ�صو�ص ًا في ظل وجود تناق�ضات
�أيديولوجية بين ال�شركاء في �أزرق �أبي�ض الذي
ي�ضم حزب ''تلم'' بزعامة مو�شيه يعلون رئي�س
الأركان ووزير الدفاع الأ�سبق والمنتمي �إلى

اليمين اال�ستيطاني ،بينما يميل �أع�ضاء حزب
حو�سن ي�سرائيل بزعامة بني غانت�س �إلى تيار
''الو�سط '' و''الي�سار'' ب�صيغته العمالية ،علم ًا
توج 2بني غانت�س بعد خطابه
ب�أن هناك َمن ّ
في  2ت�شرين الثاني/نوفمبر  2019في
�ساحة رابين ،وفي ذكرى اغتيال هذا الأخير،
ب�أنه وريث رابين.
على الرغم من �أن �إمكان �إقامة حكومة
وحدة بم�شاركة �أزرق �أبي�ض والليكود
و�إ�سرائيل بيتنا ،وفق مقترح ريفلين ،يتعر�ض
لعراقيل عدة �أهمها �إ�صرار �أزرق �أبي�ض على
عدم تقلد نتنياهو �أو ًال لرئا�سة الحكومة ،ف�إنها
(�أي حكومة وحدة) هي الأكثر حظ ًا مقارنة
ب�سائر المقترحات التي ُرميت في �ساحة
المراهنات والتكهنات ،وبينها �إقامة حكومة
�أقلية بدعم من القائمة الم�شتركة� ،أو حكومة
وحدة مع الليكود والحريديين من دون
ليبرمان ،و�آخرها ما طرحه �آرييه درعي ،زعيم
حزب �شا�س الحريدي ال�شرقي ،وفحواه الذهاب
�إلى انتخابات محددة لمن�صب رئي�س الحكومة
فقط لالختيار بين غانت�س ونتنياهو .ويعتقد
درعي �أن هذا الخيار �سي�ؤدي �إلى انتخاب
نتنياهو ،متوقع ًا � اّأل ي�شارك العرب في
�سي�صوت الحريديم بكثافة
االنتخابات ،بينما
ّ
لدعم نتنياهو ،الأمر الذي �سي�سمح بانتخابه
و�إعطائه الدعم المعنوي والرمزي الالزم
للتفاو�ض على الحقائب الوزارية ،حتى لو تم
تقديمه للمحاكمة.
هكذا ،بد ًال من �أن تذلل انتخابات �أيلول/
�سبتمبر العراقيل وال�صعوبات في طريق
ت�شكيل ائتالف حكومي ،و ّلدت عراقيل جديدة،
عمقت ال�صدوع
وع ّززت حالة االن�سداد ،كما ّ
الداخلية بين اليمين والمعار�ضة ،بحيث
تو�سعت دائرة االتهامات واالتهامات
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المتبادلة ب�ش�أن َمن يتحمل م�س�ؤولية االن�سداد،
ومن �سيتحمل م�س�ؤولية الذهاب �إلى انتخابات
َ
ثالثة بكل ما يترتب على ذلك من تكاليف،
وما هي �إمكانات الخروج من هذا الو�ضع،
وكيف يمكن االمتناع من الذهاب �إلى
انتخابات جديدة.
لقد دخل �إلى القامو�س ال�سيا�سي االنتخابي
الإ�سرائيلي مفهوم جديد تحول �إلى عنوان
المرحلة ،هو مفهوم ''الم�أزق'' ( ُتلفظ بالعبرية
''بلونتر'') الذي ال يبدو الخروج منه ممكن ًا في
وتحول التكهن ب�ش�أن
ظل ال�صراعات القائمة.
ّ
ال�س�ؤال عن احتمال �إجراء االنتخابات الثالثة
وفر�صها و�إمكان حدوثها� ،شغ ًال �شاغ ًال
للإعالم الإ�سرائيلي ،والظل الذي يظلل زوايا
الف�ضاء الإ�سرائيلي كله! و�سط �ضبابية
الم�ستقبل ال�سيا�سي وحالة الت�صدع المرافقة
لها ،وهي �أيام و�صفها �إيهود باراك في مقالة
في ''ه�آرت�س'' في  ،2019/11/3ب�أن ''ال
�شبيه لهذه الأيام الرهيبة في تاريخ �إ�سرائيل''.

االنتخابات و�أزمتها
كغطاء لالحتالل

�أنتج االن�سداد االنتخابي واقع ًا �إ�سرائيلي ًا
داخلي ًا ت�سبب بتعطيل اتخاذ القرارات ب�ش�أن
�أمور كثيرة ،مثل �إقرار برامج وخطط تطويرية
وميزانيات و�سيا�سات وتعيين منا�صب
مركزية كقائد ال�شرطة ،بعدما تحولت الحكومة
الحالية �إلى حكومة ت�صريف �أعمال.
هذه الحالة االنتخابية الم�ستمرة منذ ما
يقارب العام ،وما يرافقها من وجود حكومة
ت�صريف �أعمال ،ينعك�سان على واقع
الفل�سطينيين ب�شكل عميق عبر �إنتاج حالة
مركبة مزدوجة ت�سمح بتعطيل �أي مبادرة
(بغ�ض النظر عن عدم وجودها �أ�ص ًال)،
�سالم
ّ
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في الوقت الذي ي�ستمر عمل االحتالل بتجلياته
اال�ستعمارية اال�ستيطانية كافة.
�إن دخول �إ�سرائيل حالة انتخابية يوفر
غطاء لتجميد ال�سيا�سة الدولية ،غير �أن هذا
التجميد ال يقت�صر على طرح مبادرات ،والدفع
في اتجاه محادثات ،في ظل جمود لالحتالل
على حاله ،بل في ظل ا�ستمراره لأنه م�شروع
قائم بحد ذاته له ديناميته و�شبكة عمله
البيروقراطية التي تعمل ب�شكل م�ستقل  ،ما دام
لم يتم تعطيلها بقرار �سيا�سي .وفي هذا
الواقع ،يعمل االحتالل كم�شروع ا�ستعمار
ا�ستيطاني مم�ؤ�س�س وبيروقراطي وم�ستقل،
ي�ستفيد من الجمود الحزبي لأنه ي�ضمن عدم
عرقلته ،وهذا في �أقل تقدير.
تكفي نظرة �سريعة �إلى ممار�سات االحتالل
في الفترة التي دخلت �إ�سرائيل في �أزمتها
الحزبية لنرى كيف يعمل االحتالل وتتجمد
ال�سيا�سة :في  3ت�شرين الثاني/نوفمر 2019
�أ�صدر قائد قوات الجي�ش �أمراً باال�ستيالء على
نحو  500دونم من �أرا�ضي حزما �شرقي
القد�س 3.وفي  4ت�شرين الثاني/نوفمبر �أ�صدر
�أمراً باال�ستيالء على  150دونم ًا من �أرا�ضي
بيت لقيا غربي رام اللـه 4،وفي اليوم نف�سه
�أ�صدر �أمراً باال�ستيالء على  129دونم ًا من
�أرا�ضي بلد َتي الظاهرية وال�سموع جنوبي
الخليل 5،كما ا�ستولى خالل عدة �أ�سابيع على
 2522دونم ًا في ال�ضفة لم�صلحة
اال�ستيطان 6.و�أ�شار تقرير ال�سالم الآن �إلى �أن
مجل�س التخطيط الأعلى في الإدارة المدنية
اجتمع في  10ت�شرين الأول�/أكتوبر ،و�صادق
على مخططات لـ  2342وحدة �سكنية في
الم�ستعمرات .وبح�سب الم�صدر نف�سه ،ف�إن عدد
الوحدات ال�سكنية اال�ستيطانية التي �صودق
عليها منذ بداية العام� ،أي منذ دخول �إ�سرائيل
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حالة انتخابية ،بلغ  8337وحدة ،بارتفاع
ن�سبته  %50مقارنة ب�سنة  2018التي لم تكن
عام ًا انتخابي ًا ،والتي �صودق خاللها على
 5618وحدة 7،علم ًا ب�أن الحكومة في �سنة
ُ 2018و�صفت بحكومة اال�ستيطان ،الأمر الذي
يعزز وجهة النظر القائلة �إن الدخول في و�ضع
انتخابي م�ستمر هو عامل دافع في اتجاه
تر�سيخ اال�ستيطان ،وقتل �أي فر�ص لإقامة
دولة فل�سطينية م�ستقلة قابلة للحياة في
الأفق المنظور.

 - IIميني ا�ستيطاين �أيديولوجي،
ومعار�ضة ال تعار�ض
طغى على انتخابات �أيلول�/سبتمبر،
ك�سابقتها في ني�سان�/أبريل ،االن�شغال �إلى حد
بعيد ،ب�شخ�ص نتنياهو ،ا�ستناداً �إلى اتهامات
بق�ضايا ف�ساد ور�شى كان يتوجب �أن يخ�ضع
بموجبها لجل�سات ا�ستماع في بداية ت�شرين
الأول�/أكتوبر ،و�سط كالم على �أن نتنياهو،
وبغية الإفالت من الق�ضاء ،م�ستعد لفعل �أي
�شيء.
ويتكثف م�شهد االن�شغال بنتنياهو في
م�سارين متوازيين من يمينه وي�ساره ،يعمالن
كما�شة تحاوالن الإطباق عليه :الأولى
كف ّكي ّ
يقودها تحالف �أزرق �أبي�ض ،والثانية ت�أتي
من يمينه ويمثلها ليبرمان الذي �أف�شل م�سعى
نتنياهو لت�شكيل ائتالف بعد انتخابات
ني�سان�/أبريل ،و�صار اليوم القاب�ض على
مفاتيح ت�شكيل حكومة ما بعد انتخابات
�أيلول�/سبتمبر.
يت�شارك هذان الم�ساران في اتهام نتنياهو
بالم�س بمبد�أين �أ�سا�سيين يقعان في جوهر
(مام َل ْخ ِت ُيوت)،
بناء الدولة هما :مبد�أ الدوالتية ْ
ركز تحالف
ومبد�أ العلمانية .ففي الوقت الذي ّ

�أزرق �أبي�ض والتحالف الديمقراطي من الي�سار
على مبد�أ الدوالتية ،ف�إن المعار�ضة من اليمين
القومي العلماني الذي يمثله ليبرمان ،تركز
على مبد�أ العلمانية الذي يجب عدم الم�س به،
�أي �أن الجهتين انطلقتا من �ضرورة الحفاظ
على الحكم الر�شيد والف�صل بين ال�سلطات،
وبين الدين والدولة.
وفي المقابل ،ف�إن حزب الليكود بزعامة
بنيامين نتنياهو ،وحزب ''يمينا'' اال�ستيطاني،
وحزب عوت�سما يهوديتا الكهاني الذي ف�شل
في اجتياز ن�سبة الح�سم ،ركزت في خطابها
على البعد الأيديولوجي.
لقد تعامل نتنياهو مع االنتخابات على
�أنها م�صيرية ،باعتبار �أن نجاحه في ت�شكيل
الحكومة يعني �أو ًال ا�ستمراره في تنفيذ
م�شروع ''�إ�سرائيل الثالثة'' الممتدة على ''�أر�ض
�إ�سرائيل'' ،وثاني ًا زيادة فر�ص نجاته من
ال�سجن .و�شدد في خطابه على �أنه م�ستهدف
ب�سبب مواقفه اليمينية ،وا�صم ًا كل معار�ض له
ب�أنه ي�ساري� ،أو �أنه يخفي �أجندة ي�سارية ،بما
في ذلك ليبرمان ،باعتبار �أن َمن هو �ضمن
الي�سار ُيعتبر خائن ًا� ،أو �أنه على حافة
''الخيانة'' .كما طرح نف�سه ممث ًال لليمين
وم�شروعه اال�ستيطاني والقومي  -اليهودي
والأمني .في المقابل كانت برامج �أزرق �أبي�ض
رمادية ،وتب ّنى حزب العمل برنامج ًا
اجتماعي ًا خال�ص ًا ،لتبقى القائمة الم�شتركة
والتحالف الديمقراطي ،الوحيدين اللذين
طرحا برنامج ًا �سيا�سي ًا يدعو �إلى �إنهاء
االحتالل (مع تفاوت في تف�صيالت البرنامج
طبع ًا).
�إن خطاب نتنياهو اليميني – القومي -
اال�ستيطاني حقيقي ،وهو ا�ستمرار ل�سيا�سته
منذ ت�س ّلمه رئا�سة الحكومة في �سنة .2009
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� ّأما م�س�ألة الخطر الإيراني المتخيل ،فهي
تكتيك للتهرب من �أي مفاو�ضات جدية لإنهاء
االحتالل ،وقد ا�ستخدمه نتنياهو لمواجهة
اندفاعة �إدارة �أوباما نحو تحقيق �سالم
مفتر�ض ،وهذا بالتوازي مع �سعيه لقلب الواقع
الميداني في الأرا�ضي المحتلة من �أجل �إغالق
الطريق �أمام �إقامة دولة فل�سطينية قابلة
للحياة ،وذلك عبر تكثيف اال�ستيطان ،وفتح
�شبكات طرق �ضخمة تربط الم�ستعمرات
الحيز ال�سكني
بالمدن الإ�سرائيلية ،وتعزل ّ
الفل�سطيني ،ومن خالل دمج الم�ستعمرات في
برامج وزارة التربية والتعليم ،وتحويل
اال�ستيطان والم�ستعمرات �إلى ق�ضية �إجماع
�صهيوني.
و�إذا كانت الخطابات والت�صريحات
والبرامج االنتخابية ت�شكل فعلي ًا مرجعية
لفهم توجهات الأحزاب التي تخو�ض
االنتخابات ،وخ�صو�ص ًا من المعار�ضة ،ف�إن
الممار�سة الفعلية لنتنياهو الذي يم�سك بمقود
الحكومة ،وكذلك ت�صريحاته ،ت�شكل المرجعية
الأهم.
يمكن اال�ستدالل على ذلك من خالل الم�سار
الثابت لخطى نتنياهو ،فقد عمل ب�شكل
ممنهج ،منذ خطابه الأول في جامعة بار -
�إيالن الذي �ألقاه في حزيران/يونيو ،2009
في �أعقاب انتخابه وت�شكيله الحكومة ،وتحت
�ضغط �إدارة �أوباما لدفعه �إلى القبول بحل
يقوم على وجود دولة فل�سطينية منزوعة
ال�سالح �إلى جانب الدولة اليهودية ،على تفريغ
توجه �أوباما هذا من �أي محتوى ،عبر �إ�شهار
التهديد الإيراني والتركيز عليه ،بالتوازي مع
تكثيف اال�ستيطان.
وقد ا�ستغل نتنياهو �صعود ترامب وت�أييده
المطلق لإ�سرائيل ،لتنفيذ �سيا�سة ا�ستيطانية
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يمينية �شر�سة ترافقت مع ت�صعيد متدرج
للحديث عن �ضم الكتل اال�ستيطانية وفر�ض
ال�سيادة على الم�ستعمرات .وفي نهاية �سنة
�صوتت اللجنة المركزية لحزب
ّ ،2017
الليكود ،وب�أغلبية كبيرة ،على فر�ض ال�سيادة
الإ�سرائيلية على ال�ضفة الغربية ،وفي
�صرح نتنياهو ب�أنه �سيعمل
ّ ،2019/9/1
على فر�ض ''ال�سيادة اليهودية'' على
الم�ستعمرات ،و�أنه لن يكون هناك �أي تفكيك
لأي منها.
هذا التوجه اليميني اال�ستيطاني يتقاطع
ب�شكل كبير مع برنامج تحالف ''يمينا''
اال�ستيطاني الذي يدعو �إلى ''دعم فر�ض
القانون الإ�سرائيلي على يهودا وال�سامرة''.
� ّأما حزب �إ�سرائيل بيتنا ،اليميني العلماني،
والذي يقوده ليبرمان ،فيطرح برنامج ًا
�سيا�سي ًا طموح ًا يهدف �إلى تحويل �إ�سرائيل من
دولة �صغيرة �إلى دولة عظمى �إقليمية.
ولتحقيق ذلك ،ي�ضع الحزب برنامج ًا عماده
القوة ،ومفرداته موزعة على الح�سم والطرد
والهدم والإعدام؛ فوفق ًا لأدبياته ،ف�إنه ''في
المرحلة الأولى يجب الق�ضاء على الإرهاب''
عبر منع و�صول الأموال �إلى ''حما�س''،
تحوله ال�سلطة الفل�سطينية �إلى
واقتطاع ما ّ
قطاع غزة من الأموال التي تجبيها �إ�سرائيل
اال ُتعطى �إلى
لم�صلحة ال�سلطة ،باعتبارها �أمو ً
و�سن ''قانون �إعدام المخربين وطرد
''حما�س''ّ ،
المحر�ضين وهدم بيوت المخربين والعودة �إلى
اغتيال الإرهابّ � ''.أما المرحلة الثانية فهي
العمل على تحقيق ت�سوية �إقليمية.
وخالف ًا للأحزاب الأُخرى يرى حزب
�إ�سرائيل بيتنا �أن �صراع �إ�سرائيل ''لي�س �صراع ًا
على الأرا�ضي مع جيراننا الفل�سطينيين ،و�إنما
هو �صراع ثالثي الأبعاد� :صراع مع الدول
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العربية ،والفل�سطينيين ،وعرب �إ�سرائيل .لذلك،
ف�إن الت�سوية مع الفل�سطينيين يجب �أن تكون
جزءاً من ت�سوية �شاملة تت�ضمن اتفاقيات مع
أرا�ض و�سكان من عرب
دول عربية ،وتبادل � ٍ
�إ�سرائيل''.
وفي مقابل طروحات اليمين ال�سيا�سية
الوا�ضحة ،تتب ّنى المعار�ضة التي يقودها
غانت�س ،خطاب ًا �سيا�سي ًا �ضبابي ًا ف�ضفا�ض ًا،
وتتعامل مع الفل�سطينيين على �أنهم مو�ضوع
�أمني يجب معالجته عبر الت�شديد على عامل
الردع.
لقد جاء في برنامج �أزرق �أبي�ض� ،أن
التحالف �سينفذ �سيا�سة تقوم على المبادرة
والم�س�ؤولية ،ويعمل على ''تغيير الواقع في
ال�شرق الأو�سط وحدود البلد من خالل ا�ستعادة
الردع في الجنوب ،وانتهاج �سيا�سة �أمنية في
مواجهة قطاع غزة ال تنطوي على �أي ت�سامح
تجاه اال�ستفزاز والعنف �ضدنا ''،م�شيراً �إلى �أنه
�سيعمل على الحفاظ على الكتل اال�ستيطانية
والقد�س الموحدة والجوالن.
واختار حزب تحالف ''العمل – غي�شر'' �أن
يتغا�ضى عن االحتالل تمام ًا في برنامجه
االنتخابي الذي ن�شره ،وبد ًال من ذلك ،اختار
التركيز على المو�ضوع االقت�صادي -
االجتماعي ،مطالب ًا بتعزيز حقوق العمال
والمر�ضى والأطفال والأزواج ال�شابة وتح�سين
�شروط العمل ومحاربة الفقر.
� ّأما المع�سكر الديمقراطي الذي يت�شكل من
تحالف ميرت�س وحزب باراك ،فلم ين�شر
برنامجه االنتخابي ب�شكل مف�صل ،غير �أنه في
مكو َنيه ،جرت الإ�شارة
االتفاق االئتالفي بين ِّ
�إلى �أنه �سيعمل على �إلغاء قانون القومية،
وعلى محاربة تحويل �إ�سرائيل �إلى دولة
�شريعة ،والحفاظ عليها دولة ديمقراطية.

ويختفي الفل�سطينيون من طرح الأحزاب
الدينية المتزمتة ،والتي كعادتها ال تن�شر
برامجها؛ وبين هذه الأحزاب �شا�س الذي يمثل
اليهود ال�شرقيين ويهدوت هتوراه الذي يمثل
�صرح نائب عن يهدوت
الأ�شكيناز .وبح�سب ما ّ
هتوراه ،ف�إن الحزب ''يمتنع وب�شكل تقليدي
من اتخاذ موقف في مو�ضوعات الأمن
والخارجية ،فهو ،في هذا الإطار ،يثق بجهاز
الأمن ورئي�س الحكومة .وعندما ُيطرح
مو�ضوع للت�صويت في الكني�ست ،ف�إننا �سنقوم
بعر�ضه على مجل�س الحكماء (الرابانيم)،
ون�صوت وفقها''.
ون�أخذ منهم التعليمات
ّ

 - IIIاليمني الأيديولوجي
اال�ستيطاين واملعار�ضة الال�سيا�سية
ي�ستفيد الم�شروع اال�ستعماري اال�ستيطاني
في الأرا�ضي المحتلة كثيراً من دخول �إ�سرائيل
في حالة انتخابية ،ويتر�سخ ويتعزز على
الأر�ض ،وخ�صو�ص ًا مع تب ّني المعار�ضة
خطاب ًا ''ال�سيا�سي ًا'' ،في مقابل خطاب �سيا�سي
وا�ضح لليمين مناه�ض للفل�سطينيين ،يعمل
على تدمير �أي فر�صة للحل ال�سيا�سي ،وتر�سيخ
االحتالل.
وبينما يركز اليمين على طرح الم�شاريع
الم�ستقبلية التي ترتبط بفر�ض ال�سيادة وتعزيز
اال�ستيطان وال�ضم ،ف�إن خطاب المعار�ضة،
والذي يمثله �أ�سا�س ًا تحالف �أزرق �أبي�ض ،يركز
وبغ�ض
على �أداة الحكم من دون طرح بديل.
ّ
النظر عن مدى �أهمية الحكم الر�شيد
والمعيارية القيمية الم�ؤ�س�ساتية والأخالقية
في تر�سيخ نظام ما ،ف�إن ذلك يجب �أن يرتبط
بم�س�ألة ال�صراع ،للحيلولة دون �أن يتحول
منظم� .إن
االحتالل من ال�شعبوية� ،إلى احتالل ّ
الم�شهد الحزبي في �إ�سرائيل بات يت�أرجح بين
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محور معار�ض بال �سيا�سة معار�ضة ،ومحور
يميني ''�سيا�سي'' ا�ستيطاني ي�ضع ن�صب عينيه
تحقيق حلم ''�أر�ض �إ�سرائيل الكاملة''.
هناك َمن يربط ا�ستنكاف المعار�ضة عن
طرح برنامج �سيا�سي بالهدوء الميداني
الن�سبي ،وبعدم وجود مقاومة �شعبية �أو
جماعية على الأر�ض ،وبالتالي ،ف�إن الأحزاب
تتحرر من الحاجة �إلى التعامل مع الق�ضايا
ال�سيا�سية الحارقة .غير �أن هذا االدعاء يجانب
الحقيقة �إلى حد بعيد ،ذلك ب�أن متابعة برامج
�أحزاب المعار�ضة الأ�سا�سية منذ �سنة ،2012
ت�شير �إلى �أن تلك الأحزاب �سعت ب�شكل مثابر
للتقليل من التطرق �إلى االحتالل ،حتى �إنه
حين ح�ضر ال�صراع بثقله كله ،و�ش ّنت �إ�سرائيل
حربين على غزة في �سن َتي  2012و،2014
َ
وواجهت انتفا�ضة الأفراد التي تركزت في
القد�س في �سنة  ،2015ف�إن النقا�شات التي
ر�سخت نهج ابتعاد �أحزاب
�شغلت الأحزاب ّ
كحزب العمل الذي ُيعتبر ي�ساراً ،عن الق�ضايا
المرتبطة باالحتالل وال�صراع ،وفي المقابل
تركيزها على ق�ضايا المعي�شة ،والق�ضايا
االجتماعية واالقت�صادية والف�ساد.
ويمكن عزو ابتعاد �أحزاب المعار�ضة،
با�ستثناء ميرتي�س والأحزاب العربية ،عن طرح
برامج �سيا�سية �أيديولوجية� ،إلى عدة عوامل،
�أهمها التحول المتدرج للمجتمع الإ�سرائيلي
من مجتمع مهاجرين ا�ستعماري علماني
ب�أغلبيته العظمى غداة �إقامة �إ�سرائيل� ،إلى
مجتمع �أكثر تدين ًا ومحافظة ،يجد نف�سه �أقرب
�إلى اليمين عبر تب ّنيه �أر�ض �إ�سرائيل وفكرة
القومية اليهودية.
وت�شير الإح�صاءات �إلى �أنه ،بينما كان
يعرفون
اليهود الإ�سرائيليون ،في معظمهمّ ،
عن �أنف�سهم غداة �إقامة �إ�سرائيل ب�أنهم
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علمانيون ينتمون �إلى تيارات ا�شتراكية ،ف�إن
يعرفون عن
�أقل من  %40من اليهود اليوم ّ
�أنف�سهم ب�أنهم علمانيون ،و %11ي�صفون
�أنف�سهم ب�أنهم حريديون ،و %24ب�أنهم
متدينون ومتدينون محافظون ،و %23ب�أنهم
محافظون غير متدينين ،و %18 - 14من
يعرفون عن �أنف�سهم
اليهود في �إ�سرائيل ّ
كمتدينين قوميين وعددهم نحو 750.000
�شخ�ص.
كما جرت �صهينة الحريديم الذين كانوا
تاريخي ًا خارج مع�سكر اليمين والي�سار� ،إذ �إن
 %33من الم�ستوطنين اليوم هم حريديون،
تحولهم �إلى اليمين بحكم
الأمر الذي يعني ّ
الأمر الواقع ،كون المواقف من االحتالل ال
ترتبط بم�س�ألة �أيديولوجية فقط ،بل بق�ضية
ترتبط بحياتهم �أي�ض ًا.
عما �سبق ،يمكن ت�سجيل زيادة ن�سبة
ف�ض ًال ّ
الم�ستوطنين من مجموع اليهود الإ�سرائيليين،
فقد �أ�صبحوا اليوم ي�شكلون �أكثر من  %10من
اليهود في �إ�سرائيل ،وبالتالي بات من ال�صعب
�إيجاد عائلة يهودية ال تربطها عالقة قرابة �أو
�صداقة �أو عمل بم�ستوطن.
لقد ترافقت هذه المتغيرات مع �أفول النخب
التقليدية التي �أ�س�ست �إ�سرائيل وقادتها في
مراحلها الأولى ،وهيمنت لعدة عقود على
مفاتيحها بزعامة حزب مباي الأ�شكينازي
العلماني ذي التوجه اال�شتراكي ،مثلما يرى
عالم االجتماع باروخ كيمرلينغ في كتابه
''نهاية الهيمنة الأ�شكنازية� :سقوط الجماعات
العمالية الم�ؤ�س�سة لإ�سرائيل'' 8،كما ترافقت مع
�صعود نخب بديلة منها تنتمي �إلى فئات كانت
هام�شية مثل ال�شرقيين والمتدينين القوميين
ممن يتب ّنون مواقف �أقرب �إلى
والمحافظين ّ
اليمين واليمين اال�ستيطاني والديني.
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ودفعت هذه التحوالت الأحزاب التي ُت�سمى
�أحزاب الي�سار والو�سط الم�ؤ�س�سة لإ�سرائيل� ،إلى
محاولة ا�ستخدام خطاب ''اجتماعي'' يتماهى
مع الخطاب اليميني ،ال�ستقطاب الفئات التي
باتت ت�شكل ثق ًال �أ�سا�سي ًا في التركيبة
المجتمعية .ويمكن اقتفاء �أثر ظاهرة ابتعاد
المعار�ضة عن الخو�ض في ''االحتالل'' منذ
�سنة � ،2009أي منذ ت�سلم نتنياهو دفة الحكم،
والذي ا�ستطاع �أن يلتقط هذه التغيرات والبناء
عليها من �أجل تنفيذ ر�ؤيته اليمينية
الأيديولوجية التي تتلخ�ص بفكرة ''�أر�ض
�إ�سرائيل الكاملة''.
�صعد نتنياهو �إلى الحكم في �سنة 2009
بعد �أن ف�شلت ت�سيبي ليفني ،زعيمة حزب
كاديما ،في ت�شكيل حكومة على الرغم من
ح�صول الحزب على  28مقعداً ،في مقابل 27
لحزب الليكود ،لأن اليمين ح�صل مجتمع ًا على
 65مقعداً.
ومع ت�شكيل نتنياهو الحكومة ،عمد �إلى
تغيير �س ّلم الأولويات من المفاو�ضات مع
الفل�سطينيين ،وهو الم�سار الذي و�ضعته
حكومة �أولمرت� ،إلى المو�ضوع الإيراني،
وتحويل ق�ضية االحتالل �إلى مجرد ق�ضية
ثانوية .كما تب ّنى منظومة عمل مركبة ر�سخت
تحويل اال�ستيطان والم�ستوطنين من ق�ضية
خالفية� ،إلى حد ما ،وخ�صو�ص ًا بعد مقتل
يت�سحاق رابين ثم الحق ًا بعد �إخالء م�ستعمرات
غزة ،لي�س فقط �إلى مو�ضوع محل �إجماع �شبه
عام ،بل �إلى مركب �أ�صيل في �سيا�سات الدولة
وتوجهات المجتمع الإ�سرائيلي ،فباتت �شرعية
م�ستعمرة �أريئيل ك�شرعية مدينة تل �أبيب،
ومكانة غو�ش عت�سيون كمكانة هيرت�سليا،
وان�صهرت الم�ستعمرات مع المدن في وحدة
''جيو�سيا�سية'' كجزء من �إ�سرائيل � -ستحقق

ال�شعار الذي رفعه الم�ستوطنون في فترة
�أو�سلو ون�شروه في الحيز العام وفي الف�ضاء
كله  -الممتدة من البحر �إلى النهر ،والتي
تمحو الخط الأخ�ضر ،وت�ضم ''ي�شع هنا''� ،أي
''يهودا وال�سامرة هنا''.
ويمكن �أن نالحظ من خالل متابعة
النقا�شات التي رافقت المعارك االنتخابية
المتعددة منذ �سنة  ،2012الكيفية التي
ان�سحبت بها المعار�ضة من ال�سيا�سة ،بينما
تمتر�س اليمين الذي �أم�سك زمام الحكم ،في
قلبها ممار�سة وقو ًال.
ركزت المعار�ضة في �سنة  2012خطابها
على الق�ضايا االجتماعية ،كما �أنها في �سنة
 - 2015بعد �أن تم حل الحكومة في �إثر
قانون ''ي�سرائيل هيوم'' 9،وب�سبب الخالفات
بين الأحزاب التي �شكلت الحكومة  -ركزت
على ق�ضايا ال�سكن والمعي�شة .وفي المقابل
ركز الليكود على النووي الإيراني ،والبيت
اليهودي على مو�ضوعات ترتبط باال�ستيطان
والتعليم من �أجل يهودية ''�أر�ض �إ�سرائيل،
وهي وجهة ا�ستمرت في انتخابات 2019
�سواء في ني�سان�/أبريل� ،أو في �أيلول�/سبتمبر،
�إذ �أدارت المعار�ضة المعركة االنتخابية حول
ق�ضايا الف�ساد ،ونخر م�ؤ�س�سات الدولة،
و�شخ�ص نتنياهو باعتباره فا�سداً.
في �سنة � ،2011أعلنت �شيلي يحيموفيت�ش
زعيمة حزب العمل ال�سابقة ،والتي كانت
ُتعتبر من الأ�صوات الحمائمية� ،أن
الم�ستوطنات لي�ست خطيئة 10،وقد كررت
موقفها هذا في ال�سنوات  2013و2015
و .2017كما �أعلن يت�سحاق هيرت�سوغ الذي
تزعم قائمة حزب العمل في انتخابات ،2015
ّ
خالل جولة انتخابية في م�ستعمرات في بيت
لحم� ،أن ''غو�ش عت�سيون �ستكون جزءاً ال يتجز�أ
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من دولة �إ�سرائيلّ � 11''.أما �آفي غباي الذي
خلف هيرت�سوغ في زعامة الحزب ،ف�أعلن عند
انتخابه �أنه لن يطالب ب�إخالء الم�ستعمرات.
وذهب يائير لبيد زعيم حزب ''ي�ش عتيد''
الذي ت�أ�س�س كحزب معار�ضة و�سطي في �سنة
 ،2012خطوة �أبعد عند �إطالق حملته
االنتخابية في �سنة  2015من جامعة �أريئيل،
معلن ًا �أن �أريئيل مثل تل �أبيب.
�أخيراً ،وفي �سنة  ،2019حين �أعلن
بنيامين نتنياهو خالل م�ؤتمر �صحافي12
نيته تطبيق ال�سيادة الإ�سرائيلية على منطقة
ّ
�شمال البحر الميت والأغوار مبا�شرة بعد
انتخابه ،ثم العمل الحق ًا ،وبالتن�سيق مع
الإدارة الأميركية على تطبيق ال�سيادة على
مناطق الم�ستوطنات ،خرج مر�شح �أزرق
�أبي�ض ،مو�شيه يعلون ،بت�صريح في 11
�أيلول�/سبتمبر عبر محطة ''كان'' ،يزايد فيه
على خطاب نتنياهو ،معلن ًا �أن الأخير يعطي
ت�صريحات تفتقر �إلى ال�صدقية ،و�أن ما قام به
هو مجرد حيلة انتخابية ،وم�شيراً �إلى �أن �أزرق
�أبي�ض �سبق نتنياهو في �إعالن رف�ض
االن�سحاب من الأغوار ،بينما كان نتنياهو
على ا�ستعداد لالن�سحاب منها.
ورفع بني غانت�س من من�سوب مقارعة
خطاب اليمين� ،إذ �إنه بعد يوم واحد من
ت�صديق حكومة نتنياهو على م�شاريع بناء
للفل�سطينيين في المنطقة ''ج'' بقيمة 1.8
مليار �شيكل ،والتي �أثارت غ�ضب ًا �شديداً من
طرف اليمين اال�ستيطاني باعتبارها تناز ًال
وخ�ضوع ًا من جانب نتنياهو للفل�سطينيين،
أرا�ض �إ�سرائيلية،
وال�سماح لهم بال�سيطرة على � ٍ
�إذ �إن المنطقة ''ج'' �صارت مخزونهم
اال�ستيطاني ،قد قام بجولة في الأغوار معلن ًا
تجول
�أنها ''ال�سور الواقي ال�شرقي لنا'' ،بينما ّ
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نتنياهو في م�ستعمر َتي �أوفرات ويعل ،قائ ًال:
''لن يتم اقتالع �أي م�ستوطنة13''.
لقد تحول التناف�س االنتخابي بين يمين
�أيديولوجي وا�ضح ،ومعار�ضة مائعة تحاول
�أن تزايد على اليمين ،وبرنامجها الوحيد
الوا�ضح هو �إ�سقاط نتنياهو ك�شخ�ص ولي�س
كنهج �أو �أيديولوجيا ،الأمر الذي يعني �أن
نتنياهو قد ي�سقط ،لكن النتنياهووية باقية.

'' – IVي�شع هنا''
�أ�سفرت االنتخابات الإ�سرائيلية عن دخول
�إ�سرائيل في �أزمة �سيا�سية تتجلى في عدم
وجود فر�ص �أمام نتنياهو �أو غانت�س لت�شكيل
حكومة قابلة للحياة ،فيما عدا الذهاب �إلى
حكومة وحدة مع حزب ليبرمان ،لكن هذا
الخيار واجه م�صاعب جمة.
�إن الأزمة الم�ستمرة منذ ما يقارب العام،
عطلت عمل عدة دوائر ،وعرقلت اتخاذ
الوزارات عدة قرارات ،لكنها �أي�ض ًا �سمحت
لإ�سرائيل ب�أن تكون في و�ضع دولي �سيا�سي
مريح� ،إذ �إن �أحداً لن يطالب دولة في حالة
�أزمة من الدخول في عملية �سيا�سية ،والأهم
�أن االحتالل تحول �إلى م�ؤ�س�سة م�ستقلة قادرة
على �أن تتخذ بيروقراطي ًا مختلف القرارات
والإجراءات ،وتنفذ م�شروع اال�ستعمار
يمار�س في
اال�ستيطاني ،وهو م�شروع ما زال َ
كل لحظة في الأرا�ضي المحتلة عبر التحكم
في حياة الفل�سطينيين ،ومن خالل
االجتياحات للمدن ،وتنفيذ االعتقاالت
وال�سجن والقمع ،و�أي�ض ًا عبر تنفيذ م�شاريع
البنى التحتية و�شق الطرق اال�ستيطانية التي
تربط الم�ستوطنات بداخل الخط الخ�ضر،
والم�صادقة على بناء الوحدات اال�ستيطانية
وم�صادرة الأرا�ضي وتوفير الحماية
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للم�ستوطنين كي يكونوا ''�أ�سياد البلد'' .هذا
الم�شروع الذي يجري العمل عليه ويتحقق كل
لحظة ،ال يحتاج � اّإل �إلى رفع اليد عنه ليعمل
ويتر�سخ ،وهو ما يوفره �أو ًال وجود �إ�سرائيل
في �أزمة �سيا�سية ،وثاني ًا دخول المجتمع
الدولي في حالة انتظار لحل هذه الأزمة� ،أي
�أن االحتالل هو الرابح الأ�سا�سي من �أزمة
االنتخابات.
وعالوة على �أن الأزمة االنتخابية تعطي
االحتالل م�ساحة حرة ليعمل على الأر�ض،
وت�سمح للم�شروع اال�ستعماري اال�ستيطاني
ب�أن يكبر ويتمدد ،ف�إن الأهم �أن هذه
االنتخابات �أفرزت محورين كارثيين
فل�سطيني ًا :محور معار�ض مائع مبني على
التنافر والهروب من الح�سم ومن اتخاذ
المواقف ال�سيا�سية� ،سيقوم في حال ت�شكيل
الحكومة باالبتعاد عن �إثارة ال�صراعات التي
قد تهدد وحدته ،ولذا من المتوقع �أن يركز على
ال�ش�أن الداخلي المرتبط بترميم الدوالتية وقيم
ويغ�ض النظر عن ا�ستمرار
الحكم الر�شيد،
ّ
اال�ستيطان مرة ،واتخاذه �سيا�سات �أمنية
رادعة في مواجهة الفل�سطينيين في حالة
مقاومتهم مرة ثانية ،لي�ؤ�س�س لنف�سه �صورة
''جنراالت الأمن'' ،ولفكرة الردع التي حاول
ت�سويقها بد ًال من ال�سيا�سة .ومحور اليمين
الذي ،في حال ت�شكيله حكومة برئا�سة
نتنياهو� ،سيقوم بعمل كل ما يحقق ''�إ�سرائيل
الثالثة'' لجهة �ضم المنطقة ''ج'' �أو �أغلبيتها،
وتر�سيخ تحويل المدن الفل�سطينية �إلى معازل.
ويمكن �أن نلخ�ص ب�أنه �سواء �ش ّكل اليمين �أو
المعار�ضة الحكومة ،و�سواء ذهب االثنان �إلى
حكومة وحدة ،ف�إن المرتكزات التي كانت
�سابق ًا حكراً على اليمين ،تحولت اليوم �إلى جزء
من الإجماع العام ،وهو على النحو التالي:

'' - 1ي�شع هنا'' (يهودا وال�سامرة هنا) :هذا
ال�شعار اليميني الذي �أُطلق خالل �أو�سلو تحول
اليوم �إلى �إجماع من خالل اعتبار الكتل
اال�ستيطانية في ال�ضفة الغربية والقد�س
المحتلة والجوالن المحتل جزءاً ال يتجز�أ من
�إ�سرائيل الم�ستقبلية.
 - 2م�س�ألة �ضم الم�ستعمرات لل�سيادة
الإ�سرائيلية باتفاق �أو من دون اتفاق لي�ست
نقطة خالف مبدئية بين المعار�ضة واليمين،
فجوهر الخالف اليوم هو على م�ستقبل
الم�ستعمرات ''المعزولة'' والب�ؤر التي يعلن
�أبي�ض �أزرق ا�ستعداده لإخالء ما ي�شكل منها
عبئ ًا �أمني ًاّ � ،أما نتنياهو فيرف�ض �إخالء �أي
م�ستوطن وفي �أي م�ستعمرة مهما تكن ،و�أينما
توجد.
� - 3إ�سرائيل هي الدولة القومية لل�شعب
اليهودي ،وذلك بعد �أن نجحت حكومة نتنياهو
�سن قانون �أ�سا�س القومية الذي ،على
في ّ
وجهه معار�ضوه من
الرغم من االنتقاد الذي ّ
الأحزاب المختلفة ،لم يعد اليوم مو�ضوع
نقا�ش ،وال يطالب ب�إلغائه �سوى المع�سكر
الديمقراطي والقائمة الم�شتركة التي تمثل
المواطنين العرب.
 - 4اختفى االحتالل من البرامج الحزبية،
والحديث يدور فقط حول ت�سويات حدود
تتو�سع وت�ضيق وفق ًا لما ُيطرح من ت�سويات.
� – 5أ�صبحت �صفة ''ي�ساري'' في �إ�سرائيل
تعني دعم �إنهاء االحتالل ،وتهمة ي�سعى
معار�ضوها الجتنابها والهروب �إلى الق�ضايا
االجتماعية ،مثلما فعل ''العمل – غي�شر''� ،أو
الت�شديد على عامل الردع والقوة ،كتحالف
�أزرق �أبي�ض.
في هذا ال�سياق يقف الفل�سطينيون �أمام
تيارين :الأول يطرح فر�ض ال�سيادة على

أي أفق سياسي وأي سالم بعد االنتخابات اإلسرائيلية؟

الأر�ض المحتلة وي�ضعهم �أمام الأمر الواقع
ك�سكان درجة ثانية � -أي �إنتاج �أبارتهايد
بحكم القانون ( ،)Apartheid De Jureوالثاني
يوا�صل المماطلة ،طارح ًا الردع والت�أديب
والتهرب من الحل ،الأمر الذي يعني �إعطاء
االحتالل حرية تنفيذ مزيد من م�شاريع
اال�ستيطان� ،أي تر�سيخ �أبارتهايد الأمر الواقع.
وتظل الم�شكلة الأ�سا�سية لي�س ما يقوم به
م�ساع لح�سم ال�صراع لم�صلحته،
االحتالل من
ٍ
و�إنهاء فر�صة التو�صل �إلى حل مقبول ،و�إنما
عدم وجود م�شروع فل�سطيني وا�ضح لمواجهة

حمور
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هذا الو�ضع ،وهو ما قد ي�ؤدي �إلى �إنهاء
الق�ضية الفل�سطينية.
�إن الركاكة والت�شتت واالنق�سام وال�ضعف
الذي ي�سود الحالة الفل�سطينية تجاوزت ما
كان �سائداً ع�شية النكبة ،وهي ت�ؤدي دوراً في
�إنتاج �أ�سباب الهزيمة بد ًال من مواجهتها،
فالو�ضع هنا يقت�صر على العمل على ما
ي�سميه �أولريخ بك مبد�أ ''�إدارة المخاطر ال
�إنهائها''� ،سواء فيما يتعلق بملف االنق�سام� ،أو
بملف االحتالل ،الأمر الذي ي�ؤبد اال�ستعمار
وال ينهيه.

املصادر

2

�شعار ''ي�شع هنا'' ،ويعني ''يهودا وال�سامرة هنا'' ،هو �شعار �أطلقه الم�ستوطنون المعار�ضون التفاق �أو�سلو
المرادة هو كحكم �إ�سرائيل
ولأي ان�سحاب من الأرا�ضي المحتلة ،وكان يعني �أن حكم �أر�ض �إ�سرائيل ُ
ككيان �سيا�سي .وي�شع هي �أول حروف عبرية من ''يهودا �شومرون وعزا''� ،أي يهودا وال�سامرة وغزة ،وهي
الم�سميات التوراتية لل�ضفة الغربية وغزة.
انظر :ناحوم برنياع'' ،خطاب التتويج'''' ،يديعوت �أحرونوت'' ،2019/11/3 ،في الرابط الإلكتروني التالي:

1

3

موقع ''حركة التحرير الوطني الفل�سطيني 'فتح' '' ،في الرابط ا إللكتروني التالي:

4

موقع وكالة الأنباء والمعلومات الفل�سطينية (''وفا'') ،في الرابط الإلكتروني التالي:

5

موقع وكالة الأنباء والمعلومات الفل�سطينية (''وفا'') ،في الرابط الإلكتروني التالي:

6

موقع جريدة ''الر�أي'' (الأردنية) ،في الرابط ا إللكتروني التالي:

7

انظر موقع ''ال�سالم الآن'' ،في الرابط الإلكتروني التالي:

https://www.yediot.co.il/articles/0,7340,L-5618088,00.html
https://www.fateh-gaza.com/post/159596

http://wafa.ps/ar_page.aspx?id=B13su3a864549583128aB13su3

http://wafa.ps/ar_page.aspx?id=qMu5gea864545776116aqMu5ge

https://tinyurl.com/y69auolh

https://peacenow.org.il/2342-units-approved-in-plans

 8باروخ كيمرلينغ'' ،نهاية الهيمنة الأ�شكنازية� :سقوط الجماعات العمالية الم�ؤ�س�سة إل�سرائيل'' ،ترجمة
نواف عثامنة (رام اللـه :المركز الفل�سطيني للدرا�سات ا إل�سرائيلية/مدار.)2002 ،
�	9أُطلق هذا اال�سم على القانون ن�سبة �إلى جريدة ''ي�سرائيل هيوم'' ،بعد �أن ُك�شف عن ت�سجيالت َي ِعد
فيها نتنياهو نا�شر جريدة ''يديعوت �أحرونوت'' ،في �سنة  ،2014بتقييد توزيع جريدة ''ي�سرائيل هيوم''
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المجانية عبر قانون في الكني�ست ،الأمر الذي ي�سمح لـ ''يديعوت �أحرونوت'' وال�صحف الأخرى بتوزيع
�أف�ضل ،وذلك في مقابل تغطية �إيجابية لم�صلحته ،علم ًا ب�أنه عمد �إلى حل الكني�ست بعد �صدور القانون.
وقد تم فتح تحقيق جنائي في هذه الم�س�ألة تحت ا�سم ''الق�ضية  .''200للمزيد انظر موقع Times of
 ،Israelفي الرابط الإلكتروني التاليhttps://tinyurl.com/yk6egpgk :
 10انظر�'' :شيلي يحيموفت�ش �سيدة الو�سط'''' ،ه�آرت�س'' ،2011/8/19 ،في الرابط الإلكتروني التالي:
https://www.haaretz.co.il/misc/1.1374238

 11انظر:
12

“Herzog: ‘Gush Etzion Will Remain an Integral Part of the State of Israel in Every
Orde”, Haaretz, https://www.haaretz.co.il/news/elections/.premium-1.2580089
“PM Netanyahu: One-Time Fitness Time to Apply Israeli Sovereignty to
Our Localities,” “Globes”, 10/9/2019, https://www.globes.co.il/news/article.
”aspx?did=1001300226

 13انظر'' :غانت�س :الأغوار جزء من الدولة'' (عبري) ،موقع ''واي نت'' ،2019/7/31 ،في الرابط الإلكتروني
التالي:
https://www.ynet.co.il/articles/0,7340,L-5561107,00.html
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