
121جملة الدراسات الفلسطينية شتاء 0322020

�لآثار و�لإ�سقاطات �لمترتبة على �إن 

�لنتخابات �لإ�سر�ئيلية �لمكررة، 

وما ير�فقها من و�سع �نتخابي م�سدود، 

يرتبطان فيما يتعلق بالم�ستقبل

�لفل�سطيني، بثالثة م�ستويات متقاطعة 

ومتد�خلة توؤثر، في �لمدى �لمبا�سر و�لبعيد، 

في وجهة �لم�ساألة �لفل�سطينية:

1 - �لم�ستوى �لأول: �لآلية �لنتخابية 

لها �إلى غطاء لتكثيف �ل�ستعمار 
ّ
وتحو

�ل�ستيطاني على �لأر�ض. بكلمات �أُخرى – 

و��ستنباطًا من فل�سفة كلوزوفيت�ض عن 

�لحرب - م�ستوى تحول �لعملية �لنتخابية 

�لم�ستمرة �إلى حرب بو�سائل �أُخرى.

2 - �لم�ستوى �لثاني: �لخطاب �لنتخابي 

بمحاوره ومو�سوعاته وتوزعها وتدرجها في 

�لأولويات �لحزبية، وتاأثير ذلك في تحويل 

�لحتالل �إلى م�ساألة هام�سية �أو �أمنية من 

جانب �لمعار�سة، و�إلى م�ساألة �أ�سا�سية 

لالئتالف �لحكومي.

3 - �لم�ستوى �لثالث: وهو مرتبط 

بالم�ستوى �لثاني، ويتعلق بمحتوى �لخطاب 

�لنتخابي �لذي تنتجه �لمعار�سة و�لئتالف 

في �لعالقة مع �لحتالل وم�ستقبل �ل�سر�ع. 

قراءة يف النتخابات الإ�رسائيلية

هنيدة غامن*

اأي اأفق �سيا�سي واأي �سالم بعد النتخابات الإ�رسائيلية؟

منذ عام تقريبًا، �أي منذ �أن تم حل �لكني�ست �لإ�سر�ئيلي �لـ 19 بمبادرة من نتنياهو 

ت�سرين  في  �لمقالة  كتابة هذه  لحظة  �لأول/دي�سمبر 2018، وحتى  كانون  في 26 

�لثاني/نوفمبر 2019، تعي�ض �إ�سر�ئيل حالة �نتخابات م�ستمرة ذ�ت �إ�سقاطات بعيدة 

تيارين  بين  �لحاد  بال�ستقطاب  وتتميز  وم�ستقبلها،  �لفل�سطينية  �لق�سية  على  �لأمد 

من  عقد  منذ  �لحكومة  رئي�ض  من�سب  يتبو�أ  �لذي  نتنياهو  يقوده  يميني  �أ�سا�سيين: 

�لزمن، وتيار معار�سة يقوده تحالف �أزرق �أبي�ض بزعامة بني غانت�ض.

* باحثة في علم �لجتماع �ل�سيا�سي، و�لمديرة �لعامة 
للمركز �لفل�سطيني للدر��سات �لإ�سر�ئيلية/مد�ر.



033 حمور

�سمن روؤية يهودية قومية تاريخية تبد�أ 

بتاأ�سي�ض �لمملكة �لأولى، مرور�ً بالمملكة 

�لثانية، وو�سوًل �إلى �لمملكة �لثالثة �لتي 

ت�سكل �إ�سر�ئيل �لثالثة مح�سلتها �لحديثة.

�سمن هذه �لروؤية علينا �أن نقر�أ �أفعال 

نتنياهو وممار�ساته، مثل: �سّن قانون �لقومية، 

و�سّن م�ساريع �ل�سم �لز�حف، و�إعالن نيته �سم 

�لأغو�ر في حال فوزه، ف�ساًل عن رف�سه 

تفكيك �أي م�ستعمرة، وذلك في م�سعى لدخوله 

�لتاريخ كموؤ�س�ض لإ�سر�ئيل �لثالثة، لي�ض فقط 

كاأفعال مح�سوبة �نتخابيًا لك�سب �ليمين، �أو 

�أفعال �سعبوية �سمن �أجو�ء محاكمته، بل 

كجزء �أ�سيل من روؤية �أيديولوجية �أي�سًا.

�نطالقًا من �لروؤية �لم�سيانية لإ�سر�ئيل 

�لثالثة، يبلور نتنياهو خا�سة، و�ليمين 

�ل�ستيطاني عامة، روؤيته �إلى �لأر�ض و�ل�سكان 

�للذين يمثل �لفل�سطيني فيهما �متد�د�ً حديثًا 

لالأغيار �لقد�مى �لذين يجب هزيمتهم �أو 

ب  �إخ�ساعهم. وي�سدد هذ� �لتيار على مركَّ

�لهوية ''�ليهودية'' في مقابل ''�لإ�سر�ئيلية''، 

و�أر�ض �إ�سر�ئيل في مقابل دولة �إ�سر�ئيل، وهو 

ما تم تظهيره في �سنة 2018 ب�سّن قانون 

�أ�سا�ض �لقومية، و�عتبار �ل�ستيطان �ليهودي 

قيمة قومية، و�أن �أر�ض �إ�سر�ئيل هي �لوطن 

�لقومي لل�سعب �ليهودي، و�أن �إ�سر�ئيل هي 

دولته �لقومية �لمح�سور حق تقرير �لم�سير 

فيها باليهود فقط.

ب - محور ''معار�سة بال �سيا�سة'' يمثله 

�أزرق �أبي�ض، وي�سعى ل�ستعادة ''�إ�سر�ئيل 

�ل�سهيونية'' بطابعها �لعلماني �لأ�سكينازي 

�لر�سمي ذي �لأغلبية �ليهودية، مثلما تحقق 

في �سنة 1948 على يد مباي.

وهذ� �لمحور يتعامل مع �لفل�سطيني 

با�ستر�تيجيا �لتغييب، فهو يزيح �لخطاب 

فقد �ختارت �لمعار�سة ق�سية �لدولتية 

ل 
ّ
ومو�جهة �لف�ساد محور�ً لخطابها، بينما حو

�ليمين بزعامة نتنياهو �لمو�سوع �ل�سيا�سي 

�لمرتبط بالحتالل/�ل�ستيطان �إلى ر�يته 

�لنتخابية و�لدينامو �لمحرك لحملته، �لأمر 

�لذي �سيف�سي في �أي �سيناريو �ئتالفي - 

وبغ�ّض �لنظر �إن كان �لذي �سيقوده هو �ليمين 

ا �إلى رفع �ليد عن 
ّ
�أو �لمعار�سة - �إم

�ل�ستيطان بحجة ترميم قيم �لحكم �لر�سيد، 

ا �إلى تكثيف م�ساعي �ل�سم و�لتو�سع 
ّ
و�إم

و�قتطاع �لأر��سي. وفي �لحالتين، فاإن 

�لفل�سطيني هو �لخا�سر �لأكبر.

في هذه �لمقالة �ساأقوم با�ستك�ساف 

�إ�سقاطات �لنتخابات �لإ�سر�ئيلية ل�سنة 

2019، �لأولى و�لثانية، وما ر�فقها من 

�سر�عات و��ستقطاب د�خلي على م�ستقبل 

�لم�ساألة �لفل�سطينية وفر�ض �إنهاء �لحتالل، 

وذلك من خالل �لتطرق �إلى مختلف تجلياتها 

و�أبعادها.

ترى �لمقالة �أن دخول �إ�سر�ئيل في حالة 

�نتخابات منذ ما يقارب �لعام، �أدى �إلى 

تكثيف تمحور �إ�سر�ئيل حول تيارين �أ�سا�سين 

�سيكون لهما �أثر كبير في �لم�ستقبل 

�لفل�سطيني، وهما:

�أ - محور �إ�سر�ئيل �لثالثة �لذي ي�سم 

�ليمين �لقومي و�ل�ستيطاني و�لديني 

و�لحريدي )�أي �ليمين �لذي يجمع بين 

�لحريدية و�لقومية وتيار جديد في �أق�سى 

�ليمين(. فهذ� �لمحور يتخذ من �أر�ض �إ�سر�ئيل 

�لتور�تية مرجعيته �ل�سيا�سية، ومن �لهوية 

�ليهودية مرجعيته �لقومية للمو�طنة، ومن 

�ل�ستيطان م�سروعه، ومن �لأيديولوجيا 

�لم�سيانية )دينية �أو علمانية( مر�ساته.

يقود نتنياهو هذ� �لمحور، وهو يتحرك 
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�لأيديولوجي �ل�ستيطاني �ل�سيا�سي �لو��سح. 

ا �لق�سم �لثالث فيتطرق �إلى تاريخ �ن�سحاب 
ّ
�أم

�لمعار�سة من �ل�سيا�سة و�حتالل �ليمين لها، 

و�أبعاد ذلك �لمتمثلة في محو �لخط �لأخ�سر 

و�سرعنة �لم�سروع �ل�ستعماري �ل�ستيطاني 

و�إعادة ت�سكيل �لف�ساء �لإ�سر�ئيلي وفي قلبه 

�لم�ستوطنين و�لم�ستعمر�ت. وفي �لق�سم �لر�بع 

ع �نت�سار مقولة ''ي�سع 
ّ
و�لأخير، �سيتم تتب

هنا''1 )يهود� و�ل�سامرة هنا( و�إ�سقاطاتها على 

�سكل �لحل �لذي تتخيله �لمعار�سة و�ليمين.

I - خلفية النتخابات
�أُجريت �لنتخابات �لإ�سر�ئيلية في 17 

�أيلول/�سبتمبر 2019 في ظل �نق�سام 

و��ستقطاب د�خلي غير م�سبوق، وجاءت بعد 

ف�سل نتنياهو في ت�سكيل �ئتالف حكومي في 

�أعقاب �نتخابات �لكني�ست في 17 ني�سان/

�أبريل 2019، وعقب مبادرته �إلى تمرير قر�ر 

لحل �لكني�ست، و�إعالن �نتخابات جديدة. 

وكانت هذه هي �لمرة �لأولى �لتي يتم فيها 

�إجر�ء �نتخابات جديدة في غ�سون ب�سعة 

�أ�سهر ب�سبب ف�سل تركيب �ئتالف حكومي، 

و�لمرة �لعا�سرة على �لتو�لي �لتي يتم فيها 

�إجر�ء �نتخابات مبكرة عن موعدها �لأ�سلي.

جاء �إعالن �إجر�ء �نتخابات ثانية في 17 

�أيلول/�سبتمبر مفاجئًا لمعظم �لمر�قبين، �إذ 

بد� �أن نجاح نتنياهو بعد �نتخابات ني�سان/

�أبريل في ت�سكيل حكومة يمين مفروغًا منه، 

�إّل �إن ما حدث كان مخالفًا للمتوقع. فقد 

ح�سل حزب �لليكود في ني�سان/�أبريل على 

36 مقعد�ً، وح�سلت كتلة �أحز�ب �ليمين �لتي 

�سملت حينها �لأحز�ب �لدينية �لمت�سددة 

''�لحريدية'' )�سا�ض ويهدوت هتور�ه( 

و�ل�ستيطانية )�لبيت �ليهودي( و�ليمينية 

�ل�سيا�سي �لذي يرتبط بالحتالل �إلى �لهو�م�ض، 

لأن مجرد ح�سور �لفل�سطيني وخطاب 

�لحتالل يمكن �أن يفجر �لتحالف من �لد�خل 

ب�سب �لتناق�سات بين مركباته. وفي مقابل 

هذ� �لن�سحاب �لذي يخّلف ثغرة في �لخطاب 

�لمرتبط بكيفية �لتعامل مع �ل�سر�ع �ل�سيا�سي، 

ي�ستح�سر �لتحالف �لخطاب �لأمني مكّثفًا لغة 

�لردع و�لقوة؛ وفي مقابل روؤية �ليمين 

�لأيديولوجية �ل�ستيطانية لإ�سر�ئيل �لثالثة، 

تطرح �لمعار�سة خطابًا �أخالقيًا للحكم �ل�سليم 

�لذي ي�سدد على �لموؤ�س�ساتية و�لدولتية.

�إن خطورة هذه �لدينامية - �سو�ء �نتهى 

ع�سر نتنياهو �أم لم ينتِه، ما د�مت �لمعار�سة 

ل تطرح غير �إد�رة �لو�قع ولي�ض �ختر�قه �أو 

�إنهاء �لحتالل نظر�ً �إلى تركيبتها 

�لمتناق�سة - تكمن في تر�سيخ تحويل 

�لفل�سطينيين �إلى �سجناء معازل مقّطعة تد�ر 

ذ�تيًا وتخ�سع ل�سيطرة �أمنية �إ�سر�ئيلية كاملة. 

فاإ�سر�ئيل �ست�ستمر في تمديد �سيادتها 

بالتدريج على �لم�ستعمر�ت و�لمنطقة ''ج'' )�أو 

�أجز�ء منها(، وخ�سو�سًا مع وجود بيئة 

�إقليمية مريحة، تتميز بـانهماك �لعالم �لعربي 

بق�ساياه، و�ن�سغال دول �لمنطقة بال�سر�ع 

�ل�سّني – �ل�سيعي، ودعم �أميركي غير م�سبوق، 

و�لأهم من ذلك كله، حالة فل�سطينية م�سرذمة 

وم�سروخة بين غزة و�ل�سفة. هذ� �لو�قع �لمعتم 

ل يمكن �إيقافه �إّل �إذ� �أم�سك �لفل�سطيني بزمام 

�لمبادرة من جديد!

تنق�سم هذه �لمقالة �إلى �أربعة �أق�سام 

رئي�سية ومتر�بطة: يعر�ض �لق�سم �لأول خلفية 

�لنتخابات و�أ�سبابها ونتائجها، ويتناول 

�لق�سم �لثاني برنامج �لمعار�سة �لذي �تخذ 

من م�ساألة �لحكم �لر�سيد و�لعلمانية محور 

خطابه، في مقابل برنامج �ليمين 
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�أنه لم يف�سل في تاأمين 61 مقعد�ً فح�سب، بل 

�إن قوة حزبه تر�جعت من 35 مقعد�ً )ت�ساف 

�إليها 4 مقاعد لحزب ''كلنا'' �لذي �ن�سق عن 

�لليكود في �سنة 2015، ثم عاد و�ندمج فيه 

بعد �نتخابات ني�سان/�أبريل( �إلى 32 مقعد�ً، 

بحيث �إن كتلة �ليمين لم تح�سل �إّل على 55 

مقعد�ً.

على �لمقلب �لآخر، ح�سل حزب �أزرق 

�أبي�ض على 33 مقعد�ً، وح�سدت �لقائمة 

�لعربية 13 مقعد�ً، وحزب ميرت�ض 5 مقاعد، 

و�لعمل 6 مقاعد، وبلغ مجموع ما حازته تلك 

�لكتل �لمعار�سة معًا، 57 مقعد�ً.

وفي �لمقابل عزز حزب �إ�سر�ئيل بيتنا 

قوته من 5 مقاعد �إلى 8، ليتحول بذلك �إلى 

ن �سي�سكل �لحكومة، 
َ
�ساحب �لقر�ر ب�ساأن م

معلنًا �أنه �سيدعم فقط حكومة وحدة علمانية 

�سهيونية ت�سم �لليكود و�أزرق �أبي�ض وحزبه، 

وت�ستثني �لحريديم، كما ت�ستثني �لقائمة 

�لم�ستركة )�لعربية( �لتي حلت ثالثًا، و�لتي 

يبدو �أن �حت�سابهم في �ئتالف يكون ليبرمان 

جزء�ً منه هو �أقرب �إلى �لم�ستحيل، وخ�سو�سًا 

�أن هذ� �لخير �أعلن �أنه يقف د�ئمًا في �ل�سف 

�لمعاك�ض للعرب. وفي موقف غير بعيد عنه، 

بنى نتنياهو خطابه �لنتخابي كله على 

�لتحري�ض �سدهم، ونزع �ل�سرعية عنهم، 

و��ستخد�مهم لبّث �لرعب من �أجل ك�سب �لدعم 

لليمين.

وبناء على نتائج �لنتخابات، كّلف 

�لرئي�ض �لإ�سر�ئيلي روؤوفين ريفلين في 25 

�أيلول/�سبتمبر بنيامين نتنياهو، �أوًل، بت�سكيل 

�لحكومة �لإ�سر�ئيلية �لجديدة. ولتجاوز �لأزمة 

�لتي لحت، طالب ريفلين، في خطاب 

�لتكليف، نتنياهو وغانت�ض بالتعالي على 

�سر�عاتهما، و�لعمل على ت�سكيل حكومة 

�لعلمانية )�إ�سر�ئيل بيتنا بزعامة �أفيغدور 

ليبرمان(، معًا، على 65 مقعد�ً، منها 5 مقاعد 

لحزب ليبرمان. وفي �لمقابل حاز �ئتالف 

�أزرق �أبي�ض، وهو تحالف من قوى و�أحز�ب، 

وخ�سو�سًا من جنر�لت، 35 مقعد�ً، بينما 

ح�سل حزب ميرت�ض على 5 مقاعد، و�نهار 

حزب �لعمل �لذي لم يح�سل �سوى على 5 

مقاعد، و�نخف�ض تمثيل �لأحز�ب �لعربية �لتي 

خا�ست �لنتخابات بقائمتين، �إلى 10 مقاعد، 

لت�سكل كتلة �لمعار�سة مجتمعة 55 مقعد�ً.

�لمفاجاأة �لتي زلزلت �ل�ساحة �لحزبية 

و�أعادت خلط �لأور�ق كانت رف�ض ليبرمان 

�لن�سمام �إلى حكومة نتنياهو ب�سبب خالف، 

ظاهره مرتبط بق�سية تجنيد �لحريديين، 

وباطنه �سر�عات �سخ�سية وحزبية. وبغ�ّض 

�لنظر عن �لأ�سباب �لحقيقية �لتي �أدت 

بليبرمان �إلى عدم �لن�سمام �إلى حكومة 

بزعامة نتنياهو، على �لرغم من �نتمائه �إلى 

''كتلة �ليمين''، فاإن ف�سل نتنياهو في ت�سكيل 

حكومة يمين �أدى �إلى �إعادة خلط �لأور�ق 

�لد�خلية مجدد�ً، وفتح �لباب – ولو نظريًا، 

ولأول مرة منذ �سنة 2009 - على خيار�ت 

حكومات �ئتالفية ل يقودها نتنياهو.

�لو�قع �أن �نتخابات �أيلول/�سبتمبر �أ�سفرت 

عن تعميق �لأزمة �ل�سيا�سية بدًل من حلها، بل 

�إن �إمكان دخول �إ�سر�ئيل مرة �أُخرى �إلى 

�نتخابات جديدة للخروج من �لماأزق �لحالي، 

ل يبدو بعيد�ً عن �لو�قع.

لقد ر�هن نتنياهو على �أنه، ومن خالل 

�لذهاب �إلى �نتخابات جديدة، �سيتمكن من 

�لح�سول مع باقي �أحز�ب �ليمين على 61 

مقعد�ً، من دون حزب �إ�سر�ئيل بيتنا بزعامة 

ليبرمان، و�أنه بذلك �سيتمكن من ت�سكيل 

حكومة يمين ��ستيطانية حريدية �سيقة. غير 
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�ليمين �ل�ستيطاني، بينما يميل �أع�ساء حزب 

حو�سن ي�سر�ئيل بزعامة بني غانت�ض �إلى تيار 

''�لو�سط '' و''�لي�سار'' ب�سيغته �لعمالية، علمًا 

ج2 بني غانت�ض بعد خطابه 
ّ
ن تو

َ
باأن هناك م

في 2 ت�سرين �لثاني/نوفمبر 2019 في 

�ساحة ر�بين، وفي ذكرى �غتيال هذ� �لأخير، 

باأنه وريث ر�بين.

على �لرغم من �أن �إمكان �إقامة حكومة 

وحدة بم�ساركة �أزرق �أبي�ض و�لليكود 

و�إ�سر�ئيل بيتنا، وفق مقترح ريفلين، يتعر�ض 

لعر�قيل عدة �أهمها �إ�سر�ر �أزرق �أبي�ض على 

عدم تقلد نتنياهو �أوًل لرئا�سة �لحكومة، فاإنها 

)�أي حكومة وحدة( هي �لأكثر حظًا مقارنة 

ميت في �ساحة 
ُ
ب�سائر �لمقترحات �لتي ر

�لمر�هنات و�لتكهنات، وبينها �إقامة حكومة 

�أقلية بدعم من �لقائمة �لم�ستركة، �أو حكومة 

وحدة مع �لليكود و�لحريديين من دون 

ليبرمان، و�آخرها ما طرحه �آرييه درعي، زعيم 

حزب �سا�ض �لحريدي �ل�سرقي، وفحو�ه �لذهاب 

�إلى �نتخابات محددة لمن�سب رئي�ض �لحكومة 

فقط لالختيار بين غانت�ض ونتنياهو. ويعتقد 

درعي �أن هذ� �لخيار �سيوؤدي �إلى �نتخاب 

نتنياهو، متوقعًا �أّل ي�سارك �لعرب في 

ت �لحريديم بكثافة 
ّ
�لنتخابات، بينما �سي�سو

لدعم نتنياهو، �لأمر �لذي �سي�سمح بانتخابه 

و�إعطائه �لدعم �لمعنوي و�لرمزي �لالزم 

للتفاو�ض على �لحقائب �لوز�رية، حتى لو تم 

تقديمه للمحاكمة.

هكذ�، بدًل من �أن تذلل �نتخابات �أيلول/

�سبتمبر �لعر�قيل و�ل�سعوبات في طريق 

ت�سكيل �ئتالف حكومي، وّلدت عر�قيل جديدة، 

قت �ل�سدوع 
ّ
وعّززت حالة �لن�سد�د، كما عم

�لد�خلية بين �ليمين و�لمعار�سة، بحيث 

تو�سعت د�ئرة �لتهامات و�لتهامات 

وحدة يتم عبرها تبادل من�سب رئا�سة 

�لحكومة بينهما، في�سغل كل منهما، بالتناوب، 

ي �لرئي�ض ونائبه، مع توزيع �ل�سلطة 
َ
من�سب

بينهما، من �أجل تجاوز �إ�سر�ر نتنياهو 

وغانت�ض على �أن يكون كل منهما �لأول في �أي 

تناوب.

ويمكن فهم �سبب �إ�سر�ر نتنياهو على �أن 

يكون رئي�ض حكومة �لفترة �لأولى، على �أنه 

تز�من مع قر�ر �لم�ست�سار �لق�سائي للحكومة 

�أفيحاي مندلبلت تقديم لو�ئح �تهام �سده، بعد 

�أن �نتهت جل�سات �ل�ستماع، �عتقاد�ً من �لأول 

باأن �لأمر �سيمّكنه من �لقفز فوق �لمالحقة في 

ا �إ�سر�ر غانت�ض 
ّ
ق�سايا �لف�ساد �لمتهم بها؛ �أم

فناتج من م�سعاه لعدم ف�سح �لمجال �أمام 

نتنياهو للـهروب من �لمالحقة.

بعد 26 يومًا، �أعاد نتنياهو كتاب �لتكليف 

�إلى ريفلين، �أي قبل يومن من �نتهاء �لمدة 

�لقانونية للتكليف. وفي 22 ت�سرين �لأول/

�أكتوبر، ت�سّلم غانت�ض كتاب �لتكليف من 

ريفلين.

وحتى لحظة كتابة هذه �لمقالة، فاإن 

فر�ض ت�سكيل حكومة �إ�سر�ئيلية قابلة 

لال�ستمر�ر ما ز�لت �سئيلة، بينما يتز�يد 

�لحديث عن �نتخابات ثالثة. وي�سير عدد من 

�لمحللين �إلى �أن نتنياهو، مثلما يبدو، �تخذ 

قر�ره بالذهاب �إلى �نتخابات ثالثة مر�هنًا، 

على �لرغم من �نح�سار قوة حزبه في 

�نتخابات �يلول/�سبتمبر 2019، على قدرته 

على ��ستعادة قوته وك�سر جبهة �لمعار�سة 

عبر تعميق �ل�سر�عات �لد�خلية فيها، 

وخ�سو�سًا في ظل وجود تناق�سات 

�أيديولوجية بين �ل�سركاء في �أزرق �أبي�ض �لذي 

ي�سم حزب ''تلم'' بزعامة مو�سيه يعلون رئي�ض 

�لأركان ووزير �لدفاع �لأ�سبق و�لمنتمي �إلى 
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في �لوقت �لذي ي�ستمر عمل �لحتالل بتجلياته 

�ل�ستعمارية �ل�ستيطانية كافة.

�إن دخول �إ�سر�ئيل حالة �نتخابية يوفر 

غطاء لتجميد �ل�سيا�سة �لدولية، غير �أن هذ� 

�لتجميد ل يقت�سر على طرح مبادر�ت، و�لدفع 

في �تجاه محادثات، في ظل جمود لالحتالل 

على حاله، بل في ظل ��ستمر�ره لأنه م�سروع 

قائم بحد ذ�ته له ديناميته و�سبكة عمله 

�لبيروقر�طية �لتي تعمل ب�سكل م�ستقل ، ما د�م 

لم يتم تعطيلها بقر�ر �سيا�سي. وفي هذ� 

�لو�قع، يعمل �لحتالل كم�سروع ��ستعمار 

��ستيطاني مموؤ�س�ض وبيروقر�طي وم�ستقل، 

ي�ستفيد من �لجمود �لحزبي لأنه ي�سمن عدم 

عرقلته، وهذ� في �أقل تقدير.

تكفي نظرة �سريعة �إلى ممار�سات �لحتالل 

في �لفترة �لتي دخلت �إ�سر�ئيل في �أزمتها 

�لحزبية لنرى كيف يعمل �لحتالل وتتجمد 

�ل�سيا�سة: في 3 ت�سرين �لثاني/نوفمر 2019 

�أ�سدر قائد قو�ت �لجي�ض �أمر�ً بال�ستيالء على 

نحو 500 دونم من �أر��سي حزما �سرقي 

�لقد�ض.3 وفي 4 ت�سرين �لثاني/نوفمبر �أ�سدر 

�أمر�ً بال�ستيالء على 150 دونمًا من �أر��سي 

بيت لقيا غربي ر�م �للـه،4 وفي �ليوم نف�سه 

�أ�سدر �أمر�ً بال�ستيالء على 129 دونمًا من 

�أر��سي بلدَتي �لظاهرية و�ل�سموع جنوبي 

�لخليل،5 كما ��ستولى خالل عدة �أ�سابيع على 

2522 دونمًا في �ل�سفة لم�سلحة 

�ل�ستيطان.6 و�أ�سار تقرير �ل�سالم �لآن �إلى �أن 

مجل�ض �لتخطيط �لأعلى في �لإد�رة �لمدنية 

�جتمع في 10 ت�سرين �لأول/�أكتوبر، و�سادق 

على مخططات لـ 2342 وحدة �سكنية في 

�لم�ستعمر�ت. وبح�سب �لم�سدر نف�سه، فاإن عدد 

�لوحد�ت �ل�سكنية �ل�ستيطانية �لتي �سودق 

عليها منذ بد�ية �لعام، �أي منذ دخول �إ�سر�ئيل 

ن يتحمل م�سوؤولية �لن�سد�د، 
َ
�لمتبادلة ب�ساأن م

ن �سيتحمل م�سوؤولية �لذهاب �إلى �نتخابات 
َ
وم

ثالثة بكل ما يترتب على ذلك من تكاليف، 

وما هي �إمكانات �لخروج من هذ� �لو�سع، 

وكيف يمكن �لمتناع من �لذهاب �إلى 

�نتخابات جديدة.

لقد دخل �إلى �لقامو�ض �ل�سيا�سي �لنتخابي 

�لإ�سر�ئيلي مفهوم جديد تحول �إلى عنو�ن 

�لمرحلة، هو مفهوم ''�لماأزق'' )ُتلفظ بالعبرية 

''بلونتر''( �لذي ل يبدو �لخروج منه ممكنًا في 

ل �لتكهن ب�ساأن 
ّ
ظل �ل�سر�عات �لقائمة. وتحو

�ل�سوؤ�ل عن �حتمال �إجر�ء �لنتخابات �لثالثة 

وفر�سها و�إمكان حدوثها، �سغاًل �ساغاًل 

لالإعالم �لإ�سر�ئيلي، و�لظل �لذي يظلل زو�يا 

�لف�ساء �لإ�سر�ئيلي كله! و�سط �سبابية 

�لم�ستقبل �ل�سيا�سي وحالة �لت�سدع �لمر�فقة 

لها، وهي �أيام و�سفها �إيهود بار�ك في مقالة 

في ''هاآرت�ض'' في 2019/11/3، باأن ''ل 

�سبيه لهذه �لأيام �لرهيبة في تاريخ �إ�سر�ئيل.''

 النتخابات واأزمتها

كغطاء لالحتالل

�أنتج �لن�سد�د �لنتخابي و�قعًا �إ�سر�ئيليًا 

د�خليًا ت�سبب بتعطيل �تخاذ �لقر�ر�ت ب�ساأن 

�أمور كثيرة، مثل �إقر�ر بر�مج وخطط تطويرية 

وميز�نيات و�سيا�سات وتعيين منا�سب 

مركزية كقائد �ل�سرطة، بعدما تحولت �لحكومة 

�لحالية �إلى حكومة ت�سريف �أعمال.

هذه �لحالة �لنتخابية �لم�ستمرة منذ ما 

يقارب �لعام، وما ير�فقها من وجود حكومة 

ت�سريف �أعمال، ينعك�سان على و�قع 

�لفل�سطينيين ب�سكل عميق عبر �إنتاج حالة 

مركبة مزدوجة ت�سمح بتعطيل �أي مبادرة 

�سالم )بغ�ّض �لنظر عن عدم وجودها �أ�ساًل(، 
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�أزرق �أبي�ض و�لتحالف �لديمقر�طي من �لي�سار 

على مبد�أ �لدولتية، فاإن �لمعار�سة من �ليمين 

�لقومي �لعلماني �لذي يمثله ليبرمان، تركز 

على مبد�أ �لعلمانية �لذي يجب عدم �لم�ض به، 

�أي �أن �لجهتين �نطلقتا من �سرورة �لحفاظ 

على �لحكم �لر�سيد و�لف�سل بين �ل�سلطات، 

وبين �لدين و�لدولة.

وفي �لمقابل، فاإن حزب �لليكود بزعامة 

بنيامين نتنياهو، وحزب ''يمينا'' �ل�ستيطاني، 

وحزب عوت�سما يهوديتا �لكهاني �لذي ف�سل 

في �جتياز ن�سبة �لح�سم، ركزت في خطابها 

على �لبعد �لأيديولوجي.

لقد تعامل نتنياهو مع �لنتخابات على 

�أنها م�سيرية، باعتبار �أن نجاحه في ت�سكيل 

�لحكومة يعني �أوًل ��ستمر�ره في تنفيذ 

م�سروع ''�إ�سر�ئيل �لثالثة'' �لممتدة على ''�أر�ض 

�إ�سر�ئيل''، وثانيًا زيادة فر�ض نجاته من 

�ل�سجن. و�سدد في خطابه على �أنه م�ستهدف 

ب�سبب مو�قفه �ليمينية، و��سمًا كل معار�ض له 

باأنه ي�ساري، �أو �أنه يخفي �أجندة ي�سارية، بما 

ن هو �سمن 
َ
في ذلك ليبرمان، باعتبار �أن م

عتبر خائنًا، �أو �أنه على حافة 
ُ
�لي�سار ي

''�لخيانة''. كما طرح نف�سه ممثاًل لليمين 

وم�سروعه �ل�ستيطاني و�لقومي - �ليهودي 

و�لأمني. في �لمقابل كانت بر�مج �أزرق �أبي�ض 

رمادية، وتبّنى حزب �لعمل برنامجًا 

�جتماعيًا خال�سًا، لتبقى �لقائمة �لم�ستركة 

و�لتحالف �لديمقر�طي، �لوحيدين �للذين 

طرحا برنامجًا �سيا�سيًا يدعو �إلى �إنهاء 

�لحتالل )مع تفاوت في تف�سيالت �لبرنامج 

طبعًا(.

�إن خطاب نتنياهو �ليميني – �لقومي - 

�ل�ستيطاني حقيقي، وهو ��ستمر�ر ل�سيا�سته 

منذ ت�سّلمه رئا�سة �لحكومة في �سنة 2009. 

حالة �نتخابية، بلغ 8337 وحدة، بارتفاع 

ن�سبته 50% مقارنة ب�سنة 2018 �لتي لم تكن 

عامًا �نتخابيًا، و�لتي �سودق خاللها على 

5618 وحدة،7 علمًا باأن �لحكومة في �سنة 

�سفت بحكومة �ل�ستيطان، �لأمر �لذي 
ُ
2018 و

يعزز وجهة �لنظر �لقائلة �إن �لدخول في و�سع 

�نتخابي م�ستمر هو عامل د�فع في �تجاه 

تر�سيخ �ل�ستيطان، وقتل �أي فر�ض لإقامة 

دولة فل�سطينية م�ستقلة قابلة للحياة في 

�لأفق �لمنظور.

II - ميني ا�ستيطاين اأيديولوجي، 
ومعار�سة ل تعار�ض

طغى على �نتخابات �أيلول/�سبتمبر، 

ك�سابقتها في ني�سان/�أبريل، �لن�سغال �إلى حد 

بعيد، ب�سخ�ض نتنياهو، ��ستناد�ً �إلى �تهامات 

بق�سايا ف�ساد ور�سى كان يتوجب �أن يخ�سع 

بموجبها لجل�سات ��ستماع في بد�ية ت�سرين 

�لأول/�أكتوبر، و�سط كالم على �أن نتنياهو، 

وبغية �لإفالت من �لق�ساء، م�ستعد لفعل �أي 

�سيء.

ويتكثف م�سهد �لن�سغال بنتنياهو في 

م�سارين متو�زيين من يمينه وي�ساره، يعمالن 

ا�سة تحاولن �لإطباق عليه: �لأولى 
ّ
كفّكي كم

يقودها تحالف �أزرق �أبي�ض، و�لثانية تاأتي 

من يمينه ويمثلها ليبرمان �لذي �أف�سل م�سعى 

نتنياهو لت�سكيل �ئتالف بعد �نتخابات 

ني�سان/�أبريل، و�سار �ليوم �لقاب�ض على 

مفاتيح ت�سكيل حكومة ما بعد �نتخابات 

�أيلول/�سبتمبر.

يت�سارك هذ�ن �لم�سار�ن في �تهام نتنياهو 

بالم�ض بمبد�أين �أ�سا�سيين يقعان في جوهر 

وت(، 
ُ
َلْخِتي

ْ
بناء �لدولة هما: مبد�أ �لدولتية )مام

ومبد�أ �لعلمانية. ففي �لوقت �لذي رّكز تحالف 
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يمينية �سر�سة تر�فقت مع ت�سعيد متدرج 

للحديث عن �سم �لكتل �ل�ستيطانية وفر�ض 

�ل�سيادة على �لم�ستعمر�ت. وفي نهاية �سنة 

تت �للجنة �لمركزية لحزب 
ّ
2017، �سو

�لليكود، وباأغلبية كبيرة، على فر�ض �ل�سيادة 

�لإ�سر�ئيلية على �ل�سفة �لغربية، وفي 

ح نتنياهو باأنه �سيعمل 
ّ
2019/9/1، �سر

على فر�ض ''�ل�سيادة �ليهودية'' على 

�لم�ستعمر�ت، و�أنه لن يكون هناك �أي تفكيك 

لأي منها.

هذ� �لتوجه �ليميني �ل�ستيطاني يتقاطع 

ب�سكل كبير مع برنامج تحالف ''يمينا'' 

�ل�ستيطاني �لذي يدعو �إلى ''دعم فر�ض 

�لقانون �لإ�سر�ئيلي على يهود� و�ل�سامرة.''

ا حزب �إ�سر�ئيل بيتنا، �ليميني �لعلماني، 
ّ
�أم

و�لذي يقوده ليبرمان، فيطرح برنامجًا 

�سيا�سيًا طموحًا يهدف �إلى تحويل �إ�سر�ئيل من 

دولة �سغيرة �إلى دولة عظمى �إقليمية. 

ولتحقيق ذلك، ي�سع �لحزب برنامجًا عماده 

�لقوة، ومفرد�ته موزعة على �لح�سم و�لطرد 

و�لهدم و�لإعد�م؛ فوفقًا لأدبياته، فاإنه ''في 

�لمرحلة �لأولى يجب �لق�ساء على �لإرهاب'' 

عبر منع و�سول �لأمو�ل �إلى ''حما�ض''، 

له �ل�سلطة �لفل�سطينية �إلى 
ّ
و�قتطاع ما تحو

قطاع غزة من �لأمو�ل �لتي تجبيها �إ�سر�ئيل 

لم�سلحة �ل�سلطة، باعتبارها �أمو�ًل ُتعطى �إلى 

''حما�ض''، و�سّن ''قانون �إعد�م �لمخربين وطرد 

�لمحر�سين وهدم بيوت �لمخربين و�لعودة �إلى 

ا �لمرحلة �لثانية فهي 
ّ
�غتيال �لإرهاب.'' �أم

�لعمل على تحقيق ت�سوية �إقليمية.

وخالفًا لالأحز�ب �لأُخرى يرى حزب 

�إ�سر�ئيل بيتنا �أن �سر�ع �إ�سر�ئيل ''لي�ض �سر�عًا 

على �لأر��سي مع جير�ننا �لفل�سطينيين، و�إنما 

هو �سر�ع ثالثي �لأبعاد: �سر�ع مع �لدول 

ا م�ساألة �لخطر �لإير�ني �لمتخيل، فهي 
ّ
�أم

تكتيك للتهرب من �أي مفاو�سات جدية لإنهاء 

�لحتالل، وقد ��ستخدمه نتنياهو لمو�جهة 

�ندفاعة �إد�رة �أوباما نحو تحقيق �سالم 

مفتر�ض، وهذ� بالتو�زي مع �سعيه لقلب �لو�قع 

�لميد�ني في �لأر��سي �لمحتلة من �أجل �إغالق 

�لطريق �أمام �إقامة دولة فل�سطينية قابلة 

للحياة، وذلك عبر تكثيف �ل�ستيطان، وفتح 

�سبكات طرق �سخمة تربط �لم�ستعمر�ت 

ز �ل�سكني 
ّ
بالمدن �لإ�سر�ئيلية، وتعزل �لحي

�لفل�سطيني، ومن خالل دمج �لم�ستعمر�ت في 

بر�مج وز�رة �لتربية و�لتعليم، وتحويل 

�ل�ستيطان و�لم�ستعمر�ت �إلى ق�سية �إجماع 

�سهيوني.

و�إذ� كانت �لخطابات و�لت�سريحات 

و�لبر�مج �لنتخابية ت�سكل فعليًا مرجعية 

لفهم توجهات �لأحز�ب �لتي تخو�ض 

�لنتخابات، وخ�سو�سًا من �لمعار�سة، فاإن 

�لممار�سة �لفعلية لنتنياهو �لذي يم�سك بمقود 

�لحكومة، وكذلك ت�سريحاته، ت�سكل �لمرجعية 

�لأهم.

يمكن �ل�ستدلل على ذلك من خالل �لم�سار 

�لثابت لخطى نتنياهو، فقد عمل ب�سكل 

ممنهج، منذ خطابه �لأول في جامعة بار - 

�إيالن �لذي �ألقاه في حزير�ن/يونيو 2009، 

في �أعقاب �نتخابه وت�سكيله �لحكومة، وتحت 

�سغط �إد�رة �أوباما لدفعه �إلى �لقبول بحل 

يقوم على وجود دولة فل�سطينية منزوعة 

�ل�سالح �إلى جانب �لدولة �ليهودية، على تفريغ 

توجه �أوباما هذ� من �أي محتوى، عبر �إ�سهار 

�لتهديد �لإير�ني و�لتركيز عليه، بالتو�زي مع 

تكثيف �ل�ستيطان.

وقد ��ستغل نتنياهو �سعود تر�مب وتاأييده 

�لمطلق لإ�سر�ئيل، لتنفيذ �سيا�سة ��ستيطانية 
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ويختفي �لفل�سطينيون من طرح �لأحز�ب 

�لدينية �لمتزمتة، و�لتي كعادتها ل تن�سر 

بر�مجها؛ وبين هذه �لأحز�ب �سا�ض �لذي يمثل 

�ليهود �ل�سرقيين ويهدوت هتور�ه �لذي يمثل 

ح نائب عن يهدوت 
ّ
�لأ�سكيناز. وبح�سب ما �سر

هتور�ه، فاإن �لحزب ''يمتنع وب�سكل تقليدي 

من �تخاذ موقف في مو�سوعات �لأمن 

و�لخارجية، فهو، في هذ� �لإطار، يثق بجهاز 

طرح 
ُ
�لأمن ورئي�ض �لحكومة. وعندما ي

مو�سوع للت�سويت في �لكني�ست، فاإننا �سنقوم 

بعر�سه على مجل�ض �لحكماء )�لر�بانيم(، 

ت وفقها.''
ّ
وناأخذ منهم �لتعليمات ون�سو

III - اليمني الأيديولوجي 
ال�ستيطاين واملعار�سة الال�سيا�سية

ي�ستفيد �لم�سروع �ل�ستعماري �ل�ستيطاني 

في �لأر��سي �لمحتلة كثير�ً من دخول �إ�سر�ئيل 

في حالة �نتخابية، ويتر�سخ ويتعزز على 

�لأر�ض، وخ�سو�سًا مع تبّني �لمعار�سة 

خطابًا ''ل�سيا�سيًا''، في مقابل خطاب �سيا�سي 

و��سح لليمين مناه�ض للفل�سطينيين، يعمل 

على تدمير �أي فر�سة للحل �ل�سيا�سي، وتر�سيخ 

�لحتالل.

وبينما يركز �ليمين على طرح �لم�ساريع 

�لم�ستقبلية �لتي ترتبط بفر�ض �ل�سيادة وتعزيز 

�ل�ستيطان و�ل�سم، فاإن خطاب �لمعار�سة، 

و�لذي يمثله �أ�سا�سًا تحالف �أزرق �أبي�ض، يركز 

على �أد�ة �لحكم من دون طرح بديل. وبغ�ّض 

�لنظر عن مدى �أهمية �لحكم �لر�سيد 

و�لمعيارية �لقيمية �لموؤ�س�ساتية و�لأخالقية 

في تر�سيخ نظام ما، فاإن ذلك يجب �أن يرتبط 

بم�ساألة �ل�سر�ع، للحيلولة دون �أن يتحول 

�لحتالل من �ل�سعبوية، �إلى �حتالل منّظم. �إن 

�لم�سهد �لحزبي في �إ�سر�ئيل بات يتاأرجح بين 

�لعربية، و�لفل�سطينيين، وعرب �إ�سر�ئيل. لذلك، 

فاإن �لت�سوية مع �لفل�سطينيين يجب �أن تكون 

جزء�ً من ت�سوية �ساملة تت�سمن �تفاقيات مع 

دول عربية، وتبادل �أر��ٍض و�سكان من عرب 

�إ�سر�ئيل.''

وفي مقابل طروحات �ليمين �ل�سيا�سية 

�لو��سحة، تتبّنى �لمعار�سة �لتي يقودها 

غانت�ض، خطابًا �سيا�سيًا �سبابيًا ف�سفا�سًا، 

وتتعامل مع �لفل�سطينيين على �أنهم مو�سوع 

�أمني يجب معالجته عبر �لت�سديد على عامل 

�لردع.

لقد جاء في برنامج �أزرق �أبي�ض، �أن 

�لتحالف �سينفذ �سيا�سة تقوم على �لمبادرة 

و�لم�سوؤولية، ويعمل على ''تغيير �لو�قع في 

�ل�سرق �لأو�سط وحدود �لبلد من خالل ��ستعادة 

�لردع في �لجنوب، و�نتهاج �سيا�سة �أمنية في 

مو�جهة قطاع غزة ل تنطوي على �أي ت�سامح 

تجاه �ل�ستفز�ز و�لعنف �سدنا،'' م�سير�ً �إلى �أنه 

�سيعمل على �لحفاظ على �لكتل �ل�ستيطانية 

و�لقد�ض �لموحدة و�لجولن.

و�ختار حزب تحالف ''�لعمل – غي�سر'' �أن 

يتغا�سى عن �لحتالل تمامًا في برنامجه 

�لنتخابي �لذي ن�سره، وبدًل من ذلك، �ختار 

�لتركيز على �لمو�سوع �لقت�سادي - 

�لجتماعي، مطالبًا بتعزيز حقوق �لعمال 

و�لمر�سى و�لأطفال و�لأزو�ج �ل�سابة وتح�سين 

�سروط �لعمل ومحاربة �لفقر.

ا �لمع�سكر �لديمقر�طي �لذي يت�سكل من 
ّ
�أم

تحالف ميرت�ض وحزب بار�ك، فلم ين�سر 

برنامجه �لنتخابي ب�سكل مف�سل، غير �أنه في 

َنيه، جرت �لإ�سارة 
ِّ
�لتفاق �لئتالفي بين مكو

�إلى �أنه �سيعمل على �إلغاء قانون �لقومية، 

وعلى محاربة تحويل �إ�سر�ئيل �إلى دولة 

�سريعة، و�لحفاظ عليها دولة ديمقر�طية.
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علمانيون ينتمون �إلى تيار�ت ��ستر�كية، فاإن 

فون عن 
ّ
�أقل من 40% من �ليهود �ليوم يعر

�أنف�سهم باأنهم علمانيون، و11% ي�سفون 

�أنف�سهم باأنهم حريديون، و24% باأنهم 

متدينون ومتدينون محافظون، و23% باأنهم 

محافظون غير متدينين، و14 - 18% من 

فون عن �أنف�سهم 
ّ
�ليهود في �إ�سر�ئيل يعر

كمتدينين قوميين وعددهم نحو 750.000 

�سخ�ض.

كما جرت �سهينة �لحريديم �لذين كانو� 

تاريخيًا خارج مع�سكر �ليمين و�لي�سار، �إذ �إن 

33% من �لم�ستوطنين �ليوم هم حريديون، 

لهم �إلى �ليمين بحكم 
ّ
�لأمر �لذي يعني تحو

�لأمر �لو�قع، كون �لمو�قف من �لحتالل ل 

ترتبط بم�ساألة �أيديولوجية فقط، بل بق�سية 

ترتبط بحياتهم �أي�سًا.

ا �سبق، يمكن ت�سجيل زيادة ن�سبة 
ّ
ف�ساًل عم

�لم�ستوطنين من مجموع �ليهود �لإ�سر�ئيليين، 

فقد �أ�سبحو� �ليوم ي�سكلون �أكثر من 10% من 

�ليهود في �إ�سر�ئيل، وبالتالي بات من �ل�سعب 

�إيجاد عائلة يهودية ل تربطها عالقة قر�بة �أو 

�سد�قة �أو عمل بم�ستوطن.

لقد تر�فقت هذه �لمتغير�ت مع �أفول �لنخب 

�لتقليدية �لتي �أ�س�ست �إ�سر�ئيل وقادتها في 

مر�حلها �لأولى، وهيمنت لعدة عقود على 

مفاتيحها بزعامة حزب مباي �لأ�سكينازي 

�لعلماني ذي �لتوجه �ل�ستر�كي، مثلما يرى 

عالم �لجتماع باروخ كيمرلينغ في كتابه 

''نهاية �لهيمنة �لأ�سكنازية: �سقوط �لجماعات 

�لعمالية �لموؤ�س�سة لإ�سر�ئيل''،8 كما تر�فقت مع 

�سعود نخب بديلة منها تنتمي �إلى فئات كانت 

هام�سية مثل �ل�سرقيين و�لمتدينين �لقوميين 

ن يتبّنون مو�قف �أقرب �إلى 
ّ
و�لمحافظين مم

�ليمين و�ليمين �ل�ستيطاني و�لديني.

محور معار�ض بال �سيا�سة معار�سة، ومحور 

يميني ''�سيا�سي'' ��ستيطاني ي�سع ن�سب عينيه 

تحقيق حلم ''�أر�ض �إ�سر�ئيل �لكاملة''.

ن يربط ��ستنكاف �لمعار�سة عن 
َ
هناك م

طرح برنامج �سيا�سي بالهدوء �لميد�ني 

�لن�سبي، وبعدم وجود مقاومة �سعبية �أو 

جماعية على �لأر�ض، وبالتالي، فاإن �لأحز�ب 

تتحرر من �لحاجة �إلى �لتعامل مع �لق�سايا 

�ل�سيا�سية �لحارقة. غير �أن هذ� �لدعاء يجانب 

�لحقيقة �إلى حد بعيد، ذلك باأن متابعة بر�مج 

�أحز�ب �لمعار�سة �لأ�سا�سية منذ �سنة 2012، 

ت�سير �إلى �أن تلك �لأحز�ب �سعت ب�سكل مثابر 

للتقليل من �لتطرق �إلى �لحتالل، حتى �إنه 

حين ح�سر �ل�سر�ع بثقله كله، و�سّنت �إ�سر�ئيل 

ين على غزة في �سنَتي 2012 و2014، 
َ
حرب

وو�جهت �نتفا�سة �لأفر�د �لتي تركزت في 

�لقد�ض في �سنة 2015، فاإن �لنقا�سات �لتي 

خت نهج �بتعاد �أحز�ب 
ّ
�سغلت �لأحز�ب ر�س

عتبر ي�سار�ً، عن �لق�سايا 
ُ
كحزب �لعمل �لذي ي

�لمرتبطة بالحتالل و�ل�سر�ع، وفي �لمقابل 

تركيزها على ق�سايا �لمعي�سة، و�لق�سايا 

�لجتماعية و�لقت�سادية و�لف�ساد.

ويمكن عزو �بتعاد �أحز�ب �لمعار�سة، 

با�ستثناء ميرتي�ض و�لأحز�ب �لعربية، عن طرح 

بر�مج �سيا�سية �أيديولوجية، �إلى عدة عو�مل، 

�أهمها �لتحول �لمتدرج للمجتمع �لإ�سر�ئيلي 

من مجتمع مهاجرين ��ستعماري علماني 

باأغلبيته �لعظمى غد�ة �إقامة �إ�سر�ئيل، �إلى 

مجتمع �أكثر تدينًا ومحافظة، يجد نف�سه �أقرب 

�إلى �ليمين عبر تبّنيه �أر�ض �إ�سر�ئيل وفكرة 

�لقومية �ليهودية.

وت�سير �لإح�ساء�ت �إلى �أنه، بينما كان 

فون 
ّ
�ليهود �لإ�سر�ئيليون، في معظمهم، يعر

عن �أنف�سهم غد�ة �إقامة �إ�سر�ئيل باأنهم 
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�ل�سعار �لذي رفعه �لم�ستوطنون في فترة 

�أو�سلو ون�سروه في �لحيز �لعام وفي �لف�ساء 

كله - �لممتدة من �لبحر �إلى �لنهر، و�لتي 

تمحو �لخط �لأخ�سر، وت�سم ''ي�سع هنا''، �أي 

''يهود� و�ل�سامرة هنا''.

ويمكن �أن نالحظ من خالل متابعة 

�لنقا�سات �لتي ر�فقت �لمعارك �لنتخابية 

�لمتعددة منذ �سنة 2012، �لكيفية �لتي 

�ن�سحبت بها �لمعار�سة من �ل�سيا�سة، بينما 

تمتر�ض �ليمين �لذي �أم�سك زمام �لحكم، في 

قلبها ممار�سة وقوًل.

ركزت �لمعار�سة في �سنة 2012 خطابها 

على �لق�سايا �لجتماعية، كما �أنها في �سنة 

2015 - بعد �أن تم حل �لحكومة في �إثر 

قانون ''ي�سر�ئيل هيوم''،9 وب�سبب �لخالفات 

بين �لأحز�ب �لتي �سكلت �لحكومة - ركزت 

على ق�سايا �ل�سكن و�لمعي�سة. وفي �لمقابل 

ركز �لليكود على �لنووي �لإير�ني، و�لبيت 

�ليهودي على مو�سوعات ترتبط بال�ستيطان 

و�لتعليم من �أجل يهودية ''�أر�ض �إ�سر�ئيل، 

وهي وجهة ��ستمرت في �نتخابات 2019 

�سو�ء في ني�سان/�أبريل، �أو في �أيلول/�سبتمبر، 

�إذ �أد�رت �لمعار�سة �لمعركة �لنتخابية حول 

ق�سايا �لف�ساد، ونخر موؤ�س�سات �لدولة، 

و�سخ�ض نتنياهو باعتباره فا�سد�ً.

في �سنة 2011، �أعلنت �سيلي يحيموفيت�ض 

زعيمة حزب �لعمل �ل�سابقة، و�لتي كانت 

ُتعتبر من �لأ�سو�ت �لحمائمية، �أن 

�لم�ستوطنات لي�ست خطيئة،10 وقد كررت 

موقفها هذ� في �ل�سنو�ت 2013 و2015 

و2017. كما �أعلن يت�سحاق هيرت�سوغ �لذي 

م قائمة حزب �لعمل في �نتخابات 2015، 
ّ
تزع

خالل جولة �نتخابية في م�ستعمر�ت في بيت 

لحم، �أن ''غو�ض عت�سيون �ستكون جزء�ً ل يتجز�أ 

ودفعت هذه �لتحولت �لأحز�ب �لتي ُت�سمى 

�أحز�ب �لي�سار و�لو�سط �لموؤ�س�سة لإ�سر�ئيل، �إلى 

محاولة ��ستخد�م خطاب ''�جتماعي'' يتماهى 

مع �لخطاب �ليميني، ل�ستقطاب �لفئات �لتي 

باتت ت�سكل ثقاًل �أ�سا�سيًا في �لتركيبة 

�لمجتمعية. ويمكن �قتفاء �أثر ظاهرة �بتعاد 

�لمعار�سة عن �لخو�ض في ''�لحتالل'' منذ 

�سنة 2009، �أي منذ ت�سلم نتنياهو دفة �لحكم، 

و�لذي ��ستطاع �أن يلتقط هذه �لتغير�ت و�لبناء 

عليها من �أجل تنفيذ روؤيته �ليمينية 

�لأيديولوجية �لتي تتلخ�ض بفكرة ''�أر�ض 

�إ�سر�ئيل �لكاملة''.

�سعد نتنياهو �إلى �لحكم في �سنة 2009 

بعد �أن ف�سلت ت�سيبي ليفني، زعيمة حزب 

كاديما، في ت�سكيل حكومة على �لرغم من 

ح�سول �لحزب على 28 مقعد�ً، في مقابل 27 

لحزب �لليكود، لأن �ليمين ح�سل مجتمعًا على 

65 مقعد�ً.

ومع ت�سكيل نتنياهو �لحكومة، عمد �إلى 

تغيير �سّلم �لأولويات من �لمفاو�سات مع 

�لفل�سطينيين، وهو �لم�سار �لذي و�سعته 

حكومة �أولمرت، �إلى �لمو�سوع �لإير�ني، 

وتحويل ق�سية �لحتالل �إلى مجرد ق�سية 

ثانوية. كما تبّنى منظومة عمل مركبة ر�سخت 

تحويل �ل�ستيطان و�لم�ستوطنين من ق�سية 

خالفية، �إلى حد ما، وخ�سو�سًا بعد مقتل 

يت�سحاق ر�بين ثم لحقًا بعد �إخالء م�ستعمر�ت 

غزة، لي�ض فقط �إلى مو�سوع محل �إجماع �سبه 

عام، بل �إلى مركب �أ�سيل في �سيا�سات �لدولة 

وتوجهات �لمجتمع �لإ�سر�ئيلي، فباتت �سرعية 

م�ستعمرة �أريئيل ك�سرعية مدينة تل �أبيب، 

ومكانة غو�ض عت�سيون كمكانة هيرت�سليا، 

و�ن�سهرت �لم�ستعمر�ت مع �لمدن في وحدة 

''جيو�سيا�سية'' كجزء من �إ�سر�ئيل - �ستحقق 
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نتنياهو في م�ستعمرَتي �أوفر�ت ويعل، قائاًل: 

''لن يتم �قتالع �أي م�ستوطنة.''13

لقد تحول �لتناف�ض �لنتخابي بين يمين 

�أيديولوجي و��سح، ومعار�سة مائعة تحاول 

�أن تز�يد على �ليمين، وبرنامجها �لوحيد 

�لو��سح هو �إ�سقاط نتنياهو ك�سخ�ض ولي�ض 

كنهج �أو �أيديولوجيا، �لأمر �لذي يعني �أن 

نتنياهو قد ي�سقط، لكن �لنتنياهووية باقية.

IV – ''ي�سع هنا''
�أ�سفرت �لنتخابات �لإ�سر�ئيلية عن دخول 

�إ�سر�ئيل في �أزمة �سيا�سية تتجلى في عدم 

وجود فر�ض �أمام نتنياهو �أو غانت�ض لت�سكيل 

حكومة قابلة للحياة، فيما عد� �لذهاب �إلى 

حكومة وحدة مع حزب ليبرمان، لكن هذ� 

�لخيار و�جه م�ساعب جمة.

�إن �لأزمة �لم�ستمرة منذ ما يقارب �لعام، 

عطلت عمل عدة دو�ئر، وعرقلت �تخاذ 

�لوز�ر�ت عدة قر�ر�ت، لكنها �أي�سًا �سمحت 

لإ�سر�ئيل باأن تكون في و�سع دولي �سيا�سي 

مريح، �إذ �إن �أحد�ً لن يطالب دولة في حالة 

�أزمة من �لدخول في عملية �سيا�سية، و�لأهم 

�أن �لحتالل تحول �إلى موؤ�س�سة م�ستقلة قادرة 

على �أن تتخذ بيروقر�طيًا مختلف �لقر�ر�ت 

و�لإجر�ء�ت، وتنفذ م�سروع �ل�ستعمار 

�ض في 
َ
�ل�ستيطاني، وهو م�سروع ما ز�ل يمار

كل لحظة في �لأر��سي �لمحتلة عبر �لتحكم 

في حياة �لفل�سطينيين، ومن خالل 

�لجتياحات للمدن، وتنفيذ �لعتقالت 

و�ل�سجن و�لقمع، و�أي�سًا عبر تنفيذ م�ساريع 

�لبنى �لتحتية و�سق �لطرق �ل�ستيطانية �لتي 

تربط �لم�ستوطنات بد�خل �لخط �لخ�سر، 

و�لم�سادقة على بناء �لوحد�ت �ل�ستيطانية 

وم�سادرة �لأر��سي وتوفير �لحماية 

ا �آفي غباي �لذي 
ّ
من دولة �إ�سر�ئيل.''11 �أم

خلف هيرت�سوغ في زعامة �لحزب، فاأعلن عند 

�نتخابه �أنه لن يطالب باإخالء �لم�ستعمر�ت.

وذهب يائير لبيد زعيم حزب ''ي�ض عتيد'' 

�لذي تاأ�س�ض كحزب معار�سة و�سطي في �سنة 

2012، خطوة �أبعد عند �إطالق حملته 

�لنتخابية في �سنة 2015 من جامعة �أريئيل، 

معلنًا �أن �أريئيل مثل تل �أبيب.

�أخير�ً، وفي �سنة 2019، حين �أعلن 

بنيامين نتنياهو خالل موؤتمر �سحافي12 

ته تطبيق �ل�سيادة �لإ�سر�ئيلية على منطقة 
ّ
ني

�سمال �لبحر �لميت و�لأغو�ر مبا�سرة بعد 

�نتخابه، ثم �لعمل لحقًا، وبالتن�سيق مع 

�لإد�رة �لأميركية على تطبيق �ل�سيادة على 

مناطق �لم�ستوطنات، خرج مر�سح �أزرق 

�أبي�ض، مو�سيه يعلون، بت�سريح في 11 

�أيلول/�سبتمبر عبر محطة ''كان''، يز�يد فيه 

على خطاب نتنياهو، معلنًا �أن �لأخير يعطي 

ت�سريحات تفتقر �إلى �ل�سدقية، و�أن ما قام به 

هو مجرد حيلة �نتخابية، وم�سير�ً �إلى �أن �أزرق 

�أبي�ض �سبق نتنياهو في �إعالن رف�ض 

�لن�سحاب من �لأغو�ر، بينما كان نتنياهو 

على ��ستعد�د لالن�سحاب منها.

ورفع بني غانت�ض من من�سوب مقارعة 

خطاب �ليمين، �إذ �إنه بعد يوم و�حد من 

ت�سديق حكومة نتنياهو على م�ساريع بناء 

للفل�سطينيين في �لمنطقة ''ج'' بقيمة 1.8 

مليار �سيكل، و�لتي �أثارت غ�سبًا �سديد�ً من 

طرف �ليمين �ل�ستيطاني باعتبارها تنازًل 

وخ�سوعًا من جانب نتنياهو للفل�سطينيين، 

و�ل�سماح لهم بال�سيطرة على �أر��ٍض �إ�سر�ئيلية، 

�إذ �إن �لمنطقة ''ج'' �سارت مخزونهم 

�ل�ستيطاني، قد قام بجولة في �لأغو�ر معلنًا 

ل 
ّ
�أنها ''�ل�سور �لو�قي �ل�سرقي لنا''، بينما تجو
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1 - ''ي�سع هنا'' )يهود� و�ل�سامرة هنا(: هذ� 

�ل�سعار �ليميني �لذي �أُطلق خالل �أو�سلو تحول 

�ليوم �إلى �إجماع من خالل �عتبار �لكتل 

�ل�ستيطانية في �ل�سفة �لغربية و�لقد�ض 

�لمحتلة و�لجولن �لمحتل جزء�ً ل يتجز�أ من 

�إ�سر�ئيل �لم�ستقبلية.

2 - م�ساألة �سم �لم�ستعمر�ت لل�سيادة 

�لإ�سر�ئيلية باتفاق �أو من دون �تفاق لي�ست 

نقطة خالف مبدئية بين �لمعار�سة و�ليمين، 

فجوهر �لخالف �ليوم هو على م�ستقبل 

�لم�ستعمر�ت ''�لمعزولة'' و�لبوؤر �لتي يعلن 

�أبي�ض �أزرق ��ستعد�ده لإخالء ما ي�سكل منها 

ا نتنياهو فيرف�ض �إخالء �أي 
ّ
عبئًا �أمنيًا، �أم

م�ستوطن وفي �أي م�ستعمرة مهما تكن، و�أينما 

توجد.

3 - �إ�سر�ئيل هي �لدولة �لقومية لل�سعب 

�ليهودي، وذلك بعد �أن نجحت حكومة نتنياهو 

في �سّن قانون �أ�سا�ض �لقومية �لذي، على 

هه معار�سوه من 
ّ

�لرغم من �لنتقاد �لذي وج

�لأحز�ب �لمختلفة، لم يعد �ليوم مو�سوع 

نقا�ض، ول يطالب باإلغائه �سوى �لمع�سكر 

�لديمقر�طي و�لقائمة �لم�ستركة �لتي تمثل 

�لمو�طنين �لعرب.

4 - �ختفى �لحتالل من �لبر�مج �لحزبية، 

و�لحديث يدور فقط حول ت�سويات حدود 

طرح من ت�سويات.
ُ
تتو�سع وت�سيق وفقًا لما ي

5 – �أ�سبحت �سفة ''ي�ساري'' في �إ�سر�ئيل 

تعني دعم �إنهاء �لحتالل، وتهمة ي�سعى 

معار�سوها لجتنابها و�لهروب �إلى �لق�سايا 

�لجتماعية، مثلما فعل ''�لعمل – غي�سر''، �أو 

�لت�سديد على عامل �لردع و�لقوة، كتحالف 

�أزرق �أبي�ض.

في هذ� �ل�سياق يقف �لفل�سطينيون �أمام 

تيارين: �لأول يطرح فر�ض �ل�سيادة على 

للم�ستوطنين كي يكونو� ''�أ�سياد �لبلد''. هذ� 

�لم�سروع �لذي يجري �لعمل عليه ويتحقق كل 

لحظة، ل يحتاج �إّل �إلى رفع �ليد عنه ليعمل 

ويتر�سخ، وهو ما يوفره �أوًل وجود �إ�سر�ئيل 

في �أزمة �سيا�سية، وثانيًا دخول �لمجتمع 

�لدولي في حالة �نتظار لحل هذه �لأزمة، �أي 

�أن �لحتالل هو �لر�بح �لأ�سا�سي من �أزمة 

�لنتخابات.

وعالوة على �أن �لأزمة �لنتخابية تعطي 

�لحتالل م�ساحة حرة ليعمل على �لأر�ض، 

وت�سمح للم�سروع �ل�ستعماري �ل�ستيطاني 

باأن يكبر ويتمدد، فاإن �لأهم �أن هذه 

�لنتخابات �أفرزت محورين كارثيين 

فل�سطينيًا: محور معار�ض مائع مبني على 

�لتنافر و�لهروب من �لح�سم ومن �تخاذ 

�لمو�قف �ل�سيا�سية، �سيقوم في حال ت�سكيل 

�لحكومة بالبتعاد عن �إثارة �ل�سر�عات �لتي 

قد تهدد وحدته، ولذ� من �لمتوقع �أن يركز على 

�ل�ساأن �لد�خلي �لمرتبط بترميم �لدولتية وقيم 

�لحكم �لر�سيد، ويغ�ّض �لنظر عن ��ستمر�ر 

�ل�ستيطان مرة، و�تخاذه �سيا�سات �أمنية 

ر�دعة في مو�جهة �لفل�سطينيين في حالة 

مقاومتهم مرة ثانية، ليوؤ�س�ض لنف�سه �سورة 

''جنر�لت �لأمن''، ولفكرة �لردع �لتي حاول 

ت�سويقها بدًل من �ل�سيا�سة. ومحور �ليمين 

�لذي، في حال ت�سكيله حكومة برئا�سة 

نتنياهو، �سيقوم بعمل كل ما يحقق ''�إ�سر�ئيل 

�لثالثة'' لجهة �سم �لمنطقة ''ج'' �أو �أغلبيتها، 

وتر�سيخ تحويل �لمدن �لفل�سطينية �إلى معازل.

ويمكن �أن نلخ�ض باأنه �سو�ء �سّكل �ليمين �أو 

�لمعار�سة �لحكومة، و�سو�ء ذهب �لثنان �إلى 

حكومة وحدة، فاإن �لمرتكز�ت �لتي كانت 

�سابقًا حكر�ً على �ليمين، تحولت �ليوم �إلى جزء 

من �لإجماع �لعام، وهو على �لنحو �لتالي:
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هذ� �لو�سع، وهو ما قد يوؤدي �إلى �إنهاء 

�لق�سية �لفل�سطينية.

�إن �لركاكة و�لت�ستت و�لنق�سام و�ل�سعف 

�لذي ي�سود �لحالة �لفل�سطينية تجاوزت ما 

كان �سائد�ً ع�سية �لنكبة، وهي توؤدي دور�ً في 

�إنتاج �أ�سباب �لهزيمة بدًل من مو�جهتها، 

فالو�سع هنا يقت�سر على �لعمل على ما 

ي�سميه �أولريخ بك مبد�أ ''�إد�رة �لمخاطر ل 

�إنهائها''، �سو�ء فيما يتعلق بملف �لنق�سام، �أو 

بملف �لحتالل، �لأمر �لذي يوؤبد �ل�ستعمار 

ول ينهيه. 
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