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قراءة يف االنتخابات ا إل�رسائيلية

دومينيك

فيدال*

�إ�رسائيل :انتخابات الوحدة الوطنية؟**
طرحت نتائج االنتخابات الإ�سرائيلية عدة خيارات �أمام اليمين ال�صهيوني المتطرف،
وخ�صو�ص ًا �أمام نتنياهو� ،أحالها م ّر .لكن تلك النتائج لم تكن ُم ّرة على اليمين
المتطرف فقط ،بل على حزب �أزرق �أبي�ض �أي�ض ًا ،الذي �سيجد �أمامه ك ّم ًا هائ ًال من
التحديات التي ت�س َّبب بها �صعو ُد اليمين المتطرف في الفترة الما�ضية.

''لم

يكن بنيامين نتنياهو في �أي وقت
�أقرب �إلى فقدان ال�سلطة1''.
لخ�ص المعلق يو�سي
بهذه العبارة ّ
فيرتر بدقة نتائج انتخابات � 17أيلول/
�سبتمبر البرلمانية في �إ�سرائيل .وفي الوقت
الذي ُكتبت هذه ال�سطور ،لم يكن زعيم حزب
الليكود اليميني قد ف�شل فح�سب في ت�شكيل
ائتالف حكومي ،بل بات توجيه االتهام �إليه
قريب ًا �أي�ض ًا ،الأمر الذي يعني �أنه لم يحقق
الأهداف التي حددها في انتخابات الإعادة،
�إلى درجة �أنه لم يعد م�ستبعداً تنظيم
انتخابات ثالثة في بداية �سنة .2020
كان نتنياهو على و�شك تحطيم الرقم
القيا�سي لق�ضاء �أطول فترة في الحكم وهي
ثالثة ع�شر عام ًا تر�أّ�س فيها ديفيد بن -

غوريون الحكومة 2،عندما �أرغم الكني�ست ،في
�أواخر كانون الأول/دي�سمبر  ،2018على حل
نف�سه على �أمل ب�أن تقدم له �صناديق االقتراع
�أغلبية م�ستعدة للت�صويت على قانون يمنحه
الح�صانة من تهم الف�ساد التي ُي�شتبه في �أنه
ارتكبها.
* �صحافي وم�ؤرخ ،وم�ؤلف كتاب ''معاداة ال�صهيونية
= معاداة ال�سامية؟ رداً على �إيمانويل ماكرون'':

?Dominique Vidal, Antisionisme = antisémitisme
Réponse à Emmanuel Macron (Montreuil-sousBois, France: Libertalia, 2018).

** مقالة بالفرن�سية خا�صة بـ ''مجلة الدرا�سات
الفل�سطينية'' بعنوانIsraël: des élections à l’union :

?nationale

ترجمة� :صفاء كنج.
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الرهان املفقود
لم يح�صل نتنياهو في انتخابات 9
ني�سان�/أبريل على �أغلبية  61نائب ًا ال�ضرورية
لت�شكيل ائتالف بين الليكوديين والدينيين
القوميين والمتدينين المت�شددين .وفي غياب
تمثيل نيابي لحزب البيت اليهودي الذي لم
يتجاوز عتبة  %3.25من الأ�صوات ،بات
م�ضطراً �إلى اال�ستعانة ب�أفيغدور ليبرمان،
رئي�س الحزب الرو�سي ''�إ�سرائيل بيتنا'' .غير �أن
هذا الأخير �أراد �أن ي�ستبعد اليهود المتدينين
من الحكومة� ،أو يرغمهم ،ب�صورة خا�صة ،على
القبول بالقانون المثير للجدل الذي ُيلزم
�شبابهم ب�أداء الخدمة الع�سكرية.
وبد ًال من �أن يمد نتنياهو يده �إلى ِبني
غانت�س زعيم تحالف ''�أزرق �أبي�ض'' ،لت�شكيل
الحكومة� ،أجبر الكني�ست مجدداً على
''الت�ضحية بنف�سه'' في حزيران/يونيو ،و�أراد
�أن يكون هذا االقتراع الثاني بمثابة ا�ستفتاء.
وللفوز ،بـات كـل �شيء مباح ًا:
 �أ�شاع �أجواء من الحرب ،فقد ق�صفت�إ�سرائيل من دون ح�سيب وال رقيب ،مواقع
لمقاتلين �إيرانيين في �سورية والعراق ،ثم
حزب اللـه في لبنان ،وهددت حتى بفعل
ال�شيء نف�سه في اليمن .هذا من دون �أن نن�سى
غزة� ،إذ ذهب نتنياهو �إلى حد التفكير في
�شن عملية كبرى
ت�أجيل االنتخابات من �أجل ّ
فيها؛
 لعب على الحبل القومي ،معلن ًا �ضمم�ستوطنات ال�ضفة الغربية ( %50من �أرا�ضي
ال�ضفة) ،ثم غور الأردن (ثلث هذه الأرا�ضي)،
و�أخيراً الخليل  -وهذا كله في انتهاك للقانون
الدولي والقانون الإ�سرائيلي على حد �سواء؛
 حطم جميع �أرقامه ال�سابقة في مجالممار�ساته العن�صرية المعادية للعرب ،حتى �إن

�صفحته في في�سبوك ُحجبت عندما اتهم
الفل�سطينيين في �إ�سرائيل ب�أنهم ''يريدون
ال3''.
الق�ضاء علينا جميع ًا ،ن�ساء و�أطفا ًال ورجا ً
�أخيراً ،ومثلما حدث في  9ني�سان�/أبريل
 ،2019حاول الليكود في � 17أيلول�/سبتمبر
من ال�سنة نف�سها� ،إر�سال مئات من عنا�صره
وهم يحملون �آالت الت�صوير �إلى مراكز
االقتراع العربية العالية الكثافة ،بحجة منع
�صوت
''التزوير العربي'' .ولح�سن الحظّ ،
الكني�ست �ضد هذه العملية التي كانت تهدف
ب�شكل �أ�سا�سي �إلى ثني الفل�سطينيين عن
الت�صويت.
وخرجت �صحيفة ''تايمز �أوف �إ�سرائيل''
بعنوان ''اليمين يكت�شف مذهو ًال تكلفة �إلقاء
الالئمة في م�شكالته كلها على العرب'' 4،لت�شير
�إلى �أحد المخرجات الرئي�سية لالنتخابات،
والمتمثلة في النجاح الذي حققته القائمة
العربية الموحدة ،بعد �أن توحدت الأحزاب
العربية الأربعة التي كانت منق�سمة على
نف�سها في ني�سان�/أبريل ،في قائمة م�شتركة
هذه المرة لتحقق �أف�ضل نتيجة لها 13 :نائب ًا
من �أ�صل  120في الكني�ست ،مثلما حدث في
�سنة  .2015لقد تحقق ذلك بف�ضل م�شاركة
 %59من الناخبين العرب في مقابل  %49في
انتخابات ني�سان�/أبريل  ،2019وح�صلت
القائمة على  %80من �أ�صوات الناخبين
العرب ،في مقابل  %71في االنتخابات
ال�سابقة5.
و�صوت ق�سم �صغير منهم لم�صلحة
ّ
حزب ''�أزرق �أبي�ض'' ،الأمر الذي �سمح له
بالتقدم على حزب الليكود (مثلما فعلوا عندما
�أنقذوا حزب ميرت�س في ني�سان�/أبريل).
من جانبه ،حقق الي�سار ال�صهيوني �أ�ضعف
نتائجه .فحزب العمل المتحالف مع حزب
''غي�شر'' (الج�سر) بزعامة �أورلي ليفي �أبي
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ق�سي�س ،حاز �ستة مقاعد ،بينما لم يح�صل
حزب ميرت�س المتحالف مع �إيهود باراك على
�أكثر من خم�سة مقاعد .ويجدر التذكير ب�أنه
في خم�سينيات القرن الما�ضي ،كان حزبا
مابـاي ومـابام الي�سـاريـان ُيم َّثالن بما بين
� 50إلى  60نائب ًا!
لقد خي�ضت المعركة الرئي�سية �إذاً في
�أو�ساط اليمين ،وخ�سرها نتنياهو �إلى حد
كبير .فبح�صوله على  32مقعداً ،حل حزب
الليكود خلف ''�أزرق �أبي�ض'' الذي نال 33
مقعداً ،وتم ّكن الليكود مع حلفائه من جمع
 55مقعداً 7 :نواب من مجموعة يمينة (�إلى
اليمين) بزعامة �أييليت �شاكيد ،و 16من
المتدينين المت�شددين ال�سفارديم ( 9من حزب
�شا�س) ،والأ�شكيناز ( 7من حزب اليهودية
الموحدة للتوراة).
هذا النجاح الذي حققه ''الرجال ذوو الرداء
الأ�سود'' يخفي مفارقة� :إنه ردة فعل قوية من
بين �أحد اال�ستطالعات
المجتمع �ضدهم .فقد ّ
�أن  %64من الناخبين اليهود يريدون �إخراج
اليهود المت�شددين من الحكومة رغبة منهم في
اعتماد الزواج المدني وال�سماح بتداول و�سائل
النقل العام وفتح المتاجر في �أيام ال�سبت.
وردة الفعل هذه تف�سر كيف فاز ليبرمان الذي
ي�صور نف�سه مدافع ًا عن العلمانية ،برهانه:
فبح�صوله على  8مقاعد ،اكت�سب لقب ''�صانع
الملوك''.
وحتى بين �أقرب حلفاء نتنياهو ،حدث
انقالب �صغير� ،أو ًال من طرف �أييليت �شاكيد،
المر�أة التي تن�ضح بـ''الفا�شية'' وال تخفي
تطلعاتها �إلى خالفته ،وثاني ًا دعا عدد من
بمن فيهم ِبني بيغن ،ابن
�شخ�صيات الليكودَ ،
مناحم بيغن رئي�س الحكومة الأ�سبق� ،إلى عدم
الت�صويت لم�صلحته.
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والمفاج�أة ال�سارة مقارنة با�ستطالعات
الر�أي الأخيرة ،هي عدم تم ّكن �أن�صار كهانا
في حزب ''عت�سما يهوديت'' (القوة اليهودية)
من تجاوز عتبة  %3.25من الأ�صوات ،وهو
ف�شل يقلل �إلى حد ما من التوجه المهيمن �إلى
اليمين خالل هذه االنتخابات.
و�إذ تجمعت عدة عوامل لتغذية هذا
االنجراف نحو اليمين ،من حالة الحرب
الدائمة �إلى التالعب بو�سائل الإعالم ،ف�إن
ال�سبب الأ�سا�سي وراء ذلك يكمن في غياب
البدائل:
 من الوا�ضح �أن القائمة الموحدة تدافععن توجه �آخر ،لكن مهمتها لي�ست جمع
�صوت بع�ض
الجماهير اليهودية ،وحتى �إذا ما ّ
منهم لم�صلحتها؛
�سرعت تحالفات الي�سار ال�صهيوني
 لقد َّاالنتهازية في �إفال�سه ب�سبب عجزه عن �إ�سماع
�صوت ال�سالم مع الفل�سطينيين [في المجتمع
الإ�سرائيلي]� ،أو عن محاربة عدم الم�ساواة
االجتماعية؛
 � ّأما تحالف ''�أزرق �أبي�ض'' فال يختلفكثيراً في توجهاته .فعندما �أعلن نتنياهو �أنه
�سي�ضم جزءاً من ال�ضفة الغربية ،اتهمه غانت�س
ب�أنه ''يقلد رغباته الخا�صة'' 6،وعندما تحدث
عن حرب كبرى على غزة ،قال غانت�س �أنه (�أي
غانت�س) �سيعمل على �إنزال ''�شر هزيمة
بالجماعة الإرهابية7''.
من هنا ي�أتي االرتباك ال�سائد لدى الر�أي
العام ب�ش�أن الم�ستقبل .ففي �سنة ،2016
ممن ا�س ُتطلعت �آرا�ؤهم في
عار�ض ّ %70
�إ�سرائيل �ضم ال�ضفة الغربية ،وبعد ثالثة
�أعوام ،تراجعت الن�سبة �إلى  %28فقط! � ّأما
ن�سبة الذين ي�ؤيدون حل الدولتين ،فانخف�ضت
من � %53إلى  8.%34وفي الواقع ،غابت
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الق�ضية الفل�سطينية مثلما غابت الق�ضايا
االجتماعية عن المناق�شات.
و�ضعت نتائج انتخابات ني�سان�/أبريل
و�أيلول�/سبتمبر  2019على الطاولة فر�ضية
ت�شكيل حكومة وحدة وطنية ،لكن بقيادة َمن؟
لقد تفاو�ض ِبني غانت�س مع ''القائمة
الموحدة'' للح�صول على تو�صية من بع�ض
نوابها ،لكنه في اال�ست�شارات التي �أجراها
رئي�س الدولة الإ�سرائيلية ،ح�صل على �أ�صوات
�أقل من نتنياهو الذي حاول �أو ًال ت�شكيل
ائتالف ...وف�شل ،وي�أمل الجنرال بالتالي �أن
يحاول بدوره ...وينجح .لكن هذا الأمر لي�س
م�ضمون ًا على الإطالق ،لأنه �سيتعين عليه
ا�ستمالة بع�ض نواب الليكود ،وحتى من حزب
''�إ�سرائيل بيتنا'' ،و�إذا لم ينجح �أي منهما في
ت�شكيل حكومة ،ف�أمامنا فر�ضيتان:
 � ّإما التداول ،وهو ما حدث بين �سن َتي 1984و 1988عندما تداول �شمعون بير�س
ويت�سحاق �شمير من�صب رئا�سة الحكومة ،غير
�أن �سيف ديموقلي�س الق�ضائي الذي يثقل
كاهل نتنياهو يهدد ب�إف�شال مثل هذا
ال�سيناريو؛
 و� ّإما �إجراء انتخابات ثالثة في �أوائل�سنة � ،2020إلاّ �إن ا�ستطالعات الر�أي الأولى
تبين �أن ا�ستياء الإ�سرائيليين �أمام هذه
ّ
التراجيديا  -الكوميديا قد تكلف �أ�صدقاء
نتنياهو ثمن ًا باهظ ًا .فهل �سيتحملون
تدبر الأمور مع
المخاطرة؟ �أال يف�ضلون ّ
غانت�س؟ الجواب يعتمد ب�شكل رئي�سي على
الق�ضاء.
الأمر اال�ستثنائي هنا هو غياب الجوهر.
فمثلما كانت عليه الحال خالل الحمالت

االنتخابية ،ف�إن �أحداً تقريب ًا اليوم ال يتحدث
عن برنامج حكومة الوحدة الوطنية المحتملة.
لكن ما الفائدة من هذه االنتخابات المت�سل�سلة
�إذا لم توقف التطرف المت�سارع منذ �سنة
 2015من طرف نتنياهو وحلفائه؟
ماذا عن القانون الأ�سا�سي ال�صادر في 19
تموز/يوليو  ،2018والذي ي�ضفي الطابع
الر�سمي على الف�صل العن�صري (المادة الأولى
منه ت�ضمن �أن ''ال�شعب اليهودي وحده له الحق
في تقرير الم�صير'')؟ ماذا عن �ضم ال�ضفة
الغربية كلها �أو جزء منها ،مثلما �أعلن كل من
نتنياهو وغانت�س؟ وفي حالة ال�ضم ،ماذا عن
الحقوق ال�سيا�سية للفل�سطينيين؟ الرئي�س
ر�ؤوفين ريفلين هو �أحد القالئل الذين يقولون
�إن ''تطبيق ال�سيادة على منطقة ما يمنح
المواطنة لأولئك الذين يعي�شون فيها 9''.وماذا
عن تر�سانة القوانين المقيدة للحريات التي
قرت على امتداد ع�شرة �أعوام؟ ماذا عن
�أُ ّ
تحالفات �إ�سرائيل مع ال�شعبويين كلهم في
�أوروبا ،على الرغم من �أنهم معادون
لل�سامية  -من المجري فيكتور �أوربان� ،إلى
البولندي يارو�سالف كازين�سكي ،فالإيطالي
ماتيو �سالفيني ،وحلفاء النم�ساوي
�سيبا�ستيان كيرتز� ،إلخ؟
التاريخ ال يعيد نف�سه ،ولن�أمل �أن ذلك
�صحيح على �أي حال� :أول تجربة مع حكومة
وحدة وطنية تعود �إلى دخول مناحم بيغن
الذي كان حينها زعيم حيروت ،خليفة منظمة
�إرغون و�سلف الليكود� ،إلى حكومة ليفي
�إ�شكول في الأول من حزيران/يونيو .1967
بعد ذلك ب�أربعة �أيام� ،ش ّنت �إ�سرائيل حرب
الأيام ال�ستة...
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