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قراءة يف االنتخابات ا إل�رسائيلية

جميل هالل
�أبعد من انتخابات �إ�رسائيلية
ينعك�س تعدد تكوينات المجتمع الإ�سرائيلي الإثنية والدينية والقومية في تعدد
الأحزاب والقوائم االنتخابية ،وفي تعقيدات ت�شكيل الحكومات ا إل�سرائيلية وان�شغالها
غير االعتيادي بترتيب �أغلبية عددية في الكني�ست .و�إذا كان هذا ما �أظهرته االنتخابات
الأخيرة جلياً ،ف�إن الم�أزق بات عام ًا ومتجذراً في التكوين ال�سيا�سي ا إل�سرائيلي،
وا�ستطراداً في و�ضعية الفل�سطينيين في �إ�سرائيل ،الذين يجب �أن يجدوا لأنف�سهم دوراً
و�سط توافق المكونات الإ�سرائيلية على تهمي�شهم.

جاءت

انتخابات الكني�ست في
�أيلول�/سبتمبر 2019
نتيجة قرار رئي�س الحكومة الإ�سرائيلية
بنيامين نتنياهو حل الكني�ست وتحديد
موعد انتخابات مبكرة بعد ف�شله في �ضمان
حكومة يقودها وتتمتع ب�أغلبية برلمانية .وقد
حدث هذا على الرغم من �أن القوى ال�سيا�سية
اليمينية المحافظة والم�ؤيدة له ح�صلت ،في
االنتخابات التي جرت في ني�سان�/أبريل
 ،2019على �أغلبية مطلقة ( 65ع�ضواً من
�أ�صل .)120
جرى حل الكني�ست بعد رف�ض رئي�س حزب
''�إ�سرائيل بيتنا'' �أفيغدور ليبرمان ،الحائز
خم�سة مقاعد نيابية فقط ،االن�ضمام �إلى

حكومة نتنياهو ال�شتراطه الم�صادقة على
م�شروع قانون التجنيد للجي�ش الإ�سرائيلي
لي�شمل اليهود الأرثوذك�س ،وهو ما عار�ضه
حزبا ''�شا�س'' (يمثل اليهود ال�شرقيين
المتدينين التقليديين) ،و''يهودوت هتوراه''
(يمثل اليهود الأ�شكيناز المتدينين التقليديين
�أو الأرثوذك�س) .ومثلما هو معروف ،ف�إنه
يتعاي�ش في الحقل ال�سيا�سي الإ�سرائيلي خليط
من �أحزاب دينية و�أحزاب علمانية (�أكبرها
''الليكود'' ،وقد ان�ضم م�ؤخراً �إليها حزب �أزرق
�أبي�ض ،ف�ض ًال عن ميرت�س وحزب �إ�سرائيل
بيتنا) تتباين في حجومها في البرلمان ،وفي
توجهاتها االقت�صادية واالجتماعية.
يمكن �إبداء ثالث مالحظات ب�ش�أن

حمور

االنتخابات البرلمانية الأخيرة ،والتي نجحت
فيها  11قائمة في الح�صول على مقاعد في
الكني�ست ،منها القائمة العربية الم�شتركة:
�أو ًال ،غياب الجدل بين الأحزاب الإ�سرائيلية
اليهودية ب�ش�أن الم�س�ألة الفل�سطينية ،وخفوت
االهتمام بالق�ضايا االجتماعية واالقت�صادية،
هم كل تنظيم �أو تكتل
في حين انح�صر ّ
انتخابي ،ب�شكل �أ�سا�سي ،في زيادة مقاعده في
الكني�ست لما تعنيه هذه من زيادة ح�صته من
االمتيازات والميزانيات.
ثاني ًا� ،أن الأحزاب المتناف�سة اعتمدت في
خطابها العام لغة هوياتية مبنية على ر�ؤيتها
�إلى م�صالحها الفئوية ،و�إن ا�ستخدمت لغة
الم�صلحة العامة والمخاطر الأمنية المحدقة
(مثلما ت�صورها نخبها ال�سيا�سية) بالدولة
الإ�سرائيلية.
ثالث ًا� ،سيادة �سيا�سة �إنكار تام لدى
الأحزاب الإ�سرائيلية اليهودية لحقيقة كون
�إ�سرائيل دولة ا�ستعمارية ا�ستيطانية تقود
نظام تمييز عن�صري تجاه ال�شعب الأ�صلي
وف�ضائه وحركته وموارده (الأر�ض؛ المياه؛
الأجواء؛ الحدود) ،وغياب انتقادها ل�سلوك
الدولة الإ�سرائيلية المتنكر للقانون الدولي
والقيم والأعراف الإن�سانية ،وقبولها الدعم
والإ�سناد من القوى الرجعية في العالم،
وخ�صو�ص ًا من الدول اال�ستعمارية
اال�ستيطانية التي نجحت في ت�صفية ال�سكان
الأ�صليين وتهمي�شهم (كالواليات المتحدة
و�أ�ستراليا وكندا).
يرى البع�ض ،وعن حق� ،أن �شكل المواجهة
الحزبية في االنتخابات الأخيرة بين الليكود
وحزب �أزرق �أبي�ض� ،أ�شار �إلى م�سعى لتحويل
النظام ال�سيا�سي الإ�سرائيلي من نظام قائم
على التعددية الحزبية �إلى نظام قائم على
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حزبين كبيرين ،على غرار الواليات المتحدة
وبريطانيا .ومن الم�ؤ�شرات �إلى هذا الأمر:
رفع ن�سبة الح�سم في االنتخابات العامة
�إلى  ،%3.25و�سعي كل من الليكود و�أزرق
�أبي�ض للح�صول على عدد من المقاعد تم ّكنه
من ت�أمين �أغلبية عددية ،و�إن بالتحالف مع
�أحزاب �صغيرة ،بما يتيح ت�شكيل حكومة.
ا�ستمرار التعويل على الأحزاب ال�صغيرة،
الأمر الذي ُيف ِقد الحزب �أو التكتل الحاكم
�أغلبيته في الكني�ست ،ويجعله عر�ضة لالبتزاز.
تحول النظام االنتخابي الإ�سرائيلي �إلى
�إن ّ
نظام الحزبين الكبيرين� ،إن تم ،لن ي�ضمن
اال�ستقرار لنظام �سيا�سي محدد في مجتمع
قائم على تعددية �إثنية ،ودينية ،وقومية.
وهي تعددية تح ّفز م�أ�س�سة ت�شكيالت �سيا�سية
هوياتية ل�ضمان م�صالحها الفئوية .كما �أن
ا�ستناد نظام حزبي قائم �إلى قطبين كبيرين،
لن يحول دون ت�شكل تكوينات هوياتية
تتقاطع مع م�صالح طبقية و�سيا�سية
واعتبارية ،وخ�صو�ص ًا في نظام تهيمن عليه
�أيديولوجيا �شمولية مبنية على الالم�ساواة
البنيوية المتقاطعة مع ت�شكيالت طبقية
و�إثنية ودينية وقومية ،وتتب ّنى تمييزاً
عن�صري ًا تجاه ال�سكان الأ�صليين .بتعبير �آخر،
�إن م�أ�س�سة نظام الحزبين� ،إن تم ،لن تحمي
من ال�صراعات التي تتقاطع فيها الهويات
الموروثة مع عدم الم�ساواة البنيوية التي
تعمقت مع هيمنة الر�أ�سمالية النيوليبرالية.
ويبدو �أن التحوالت االجتماعية -
االقت�صادية التي دخلت على المجتمع
الإ�سرائيلي في العقود الأخيرة ،بما فيه نمو
طبقة و�سطى وازنة ،وترا ُفقها مع تحوالت في
التدين
المجتمع اليهودي الإ�سرائيلي نحو ّ
الأ�صولي والقومي المتع�صب� ،ساهمت في
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توليد توتر بين اتجاهين :الأول يتب ّنى ويرعى
االنتماء الديني الأ�صولي ،وهو اتجاه ي�سعى
لتحويل �إ�سرائيل �إلى دولة يهودية �أ�صولية
ت�سيرها ال�شريعة اليهودية ،وت�ستثني من
ّ
حقوق المواطنة َمن هم من غير اليهود؛
والثاني يتم�سك بالعلمانية ك�سمة محددة
لهوية الدولة من دون الم�سا�س بالبنى
الم�ؤ�س�سة لعدم الم�ساواة البنيوي (الطبقية
والإثنية والقومية) .وال يجد االتجاهان
والتكتالن الأكبر غ�ضا�ضة في التعامل مع
العرب الفل�سطينيين بمنطق ا�ستعماري
ا�ستيطاني عن�صري.
في ظل هذا اال�ستقطاب ،يجد الفل�سطينيون
العرب من حملة الجوازات الإ�سرائيلية� ،أنف�سهم
خارج ح�سابات الكتلتين البرلمانيتين الأكبر
كونها ح�سابات يحددها المنطق اال�ستعماري
اال�ستيطاني بخ�صو�صيته ال�صهيونية .فكل من
الكتلتين حر�ص على تهمي�ش الح�ضور
ال�سيا�سي واالجتماعي الفل�سطيني وتحييد
ت�أثيراته في المجتمع الإ�سرائيلي اليهودي،
وهو ما �سعى �إقرار قانون القومية اليهودي
لتكري�سه .كما يجد كل من التيارين ما ي�سنده،
راهن ًا ،في التحوالت الجارية على ال�صعيدين
الدولي (تزايد اتجاهات ال�شعوبية المحافظة
والقومية اليمينية) ،والعربي ،متمث ًال في
توجهات النظام العربي الر�سمي تجاه �إ�سرائيل
وداعمها الأميركي.
�إن التعبيرات التنظيمية ال�سيا�سية
للتكوينات ال�سيا�سية الهوياتية الأفقية في
�إ�سرائيل ،والمترافقة مع االنق�سام العمودي
بين االتجاه المتدين الأ�صولي ،والعلماني
اليميني ،وات�ساع حدة الفجوات الطبقية في
المجتمع ،ت�شكل �أحد مكونات الم�أزق
الإ�سرائيلي الرئي�سية� .صحيح �أنه يجب عدم

المبالغة في ت�أثير هذا الواقع في ر�سم
توجهات النخبة ال�سيا�سية الإ�سرائيلية � ،اّإل �إن
من غير الحكمة تجاهله في ر�سم اال�ستراتيجيا
ال�سيا�سية الفل�سطينية تجاه المجتمع
الإ�سرائيلي وم�ؤ�س�ساته ،بما في ذلك الكني�ست.

م�أزق �إ�رسائيل اال�سرتاتيجي
�ضمن هذا الفهم ل�سمات �أ�سا�سية للحقل
ال�سيا�سي الإ�سرائيلي الذي تهيمن عليه
�أيديولوجيا ال�شمولية اال�ستثنائية ،يجب تحديد
اتجاه الفعل الفل�سطيني ال�سيا�سي والثقافي،
وهو فهم ينطلق من �إدراك �أن ال�سيا�سة
اال�ستعمارية اال�ستيطانية التي اعتمدتها
الحركة ال�صهيونية منذ �أكثر من قرن،
ووا�صلتها �إ�سرائيل منذ �سنة  ،1948وا�ستمرت
في تب ّنيها منذ �سنة  ،1967ف�شلت في تحقيق
هدفها المتمثل في تطهير �أر�ض فل�سطين من
�سكانها الأ�صليين .واليوم ،وبعد انق�ضاء �أكثر
من ع�شرة عقود على هذا الم�شروع
اال�ستعماري ،ال يزال ما ال يقل عن ن�صف
ال�شعب الفل�سطيني يقيم على �أر�ض وطنه
التاريخية ،كما �أن عدد الفل�سطينيين ال يقل
عن عدد اليهود الإ�سرائيليين.
لقد ف�شل اال�ستعمار ال�صهيوني في المهمة
التي �أنجزها ا�ستعمار �أميركا وكندا و�أ�ستراليا
وغيرها .ونحن في هذا ال�سياق بحاجة �إلى
التمعن في دالالت ف�شل الم�شروع ال�صهيوني
في ت�صفية وجود ال�شعب الفل�سطيني من على
�أر�ض وطنه ،وف�شله في �إخماد حيوية الوطنية
الفل�سطينية لدى مكونات ال�شعب الفل�سطيني
داخل فل�سطين التاريخية وخارجها .ويجب
التمعن �أي�ض ًا في حقيقة �أن م�أزق الحركة
ال�سيا�سية الفل�سطينية المركب ،وتفكك حقلها
ال�سيا�سي الوطني �إلى مكونات محلية بعد

أبعد من انتخابات إسرائيلية

تهمي�ش واختفاء م�ؤ�س�ساتها الوطنية الجامعة،
لم ُيف ِقدا الوطنية الفل�سطينية حيويتها ،وال
تم�سك ال�شعب الفل�سطيني بروايته التاريخية
ّ
المتجددة الف�صول ،وبجغرافيا ال�شعب
الفل�سطيني وديموغرافيته ون�ضاله .وعلى
مما دخل على النظام العربي الر�سمي
الرغم ّ
من لمحات تطبيعية ،ومن تبهيت لحقوق
�شعب فل�سطين وتزييف لروايته ،ف�إن ال�شعوب
العربية لم ت�شارك نخبها ال�سيا�سية الحاكمة
هذا التحول ،و�إنما هي ما زالت على انحيازها
�إلى ق�ضية ال�شعب الفل�سطيني وعدائها
لل�صهيونية ولإ�سرائيل اال�ستعمارية .وهناك
ما يدعم االعتقاد ب�أن ثمة تحوالت مهمة في
الر�أي العام العالمي (خارج الم�ؤ�س�سات
والأجهزة الر�سمية)  -بما في ذلك في
الواليات المتحدة و�أوروبا  -لجهة �إدراك ما
تمثله �إ�سرائيل من قيم و�سيا�سات رجعية
وعدوانية لكل ما هو تقدمي ،ف�ض ًال عن دعمها
لكل ما هو عن�صري ومتخلف ورجعي في
العالم.

نحو ر�سم اجتاه الفعل الفل�سطيني
�إن �إدراكنا لكل ما يجري �أمر �ضروري
لمنع تحويل الم�س�ألة الفل�سطينية الوطنية �إلى
م�سائل جزئية ي�صبح كل منها مو�ضوعنا
ال�شاغل ،وهو �ضروري كي ال نقع في �شباك
منطق الر�أ�سمالية الليبرالية المتوح�شة التي
تختزل المجتمعات �إلى مجرد �أفراد و�سوق
(عمل و�سلع) يحركها دافع الربح الخا�ص �أو ًال
و�آخراً.
الأمر الذي يجب �أن يوجه الفعل الفل�سطيني
�إزاء النظام ال�سيا�سي الإ�سرائيلي الداخلي
وم�ؤ�س�ساته ،هو ال�سعي لإرهاقه وتفكيكه
بالتدريج على المدى المتو�سط والطويل،

حمور
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و�إ�ضعاف هيمنة ال�صهيونية على المجتمع
الإ�سرائيلي اليهودي وتنمية التناق�ضات داخله
وتو�سيع دائرة الت�أييد للحق الفل�سطيني في
التحرر والم�ساواة والعدالة.
ولعل المهمة الفل�سطينية الأولى هي توحيد
الحركة ال�سيا�سية لل�شعب عبر بناء م�ؤ�س�سات
وطنية جامعة على �أ�س�س ديمقراطية تن�سحب
على الم�ستويات ال�سيا�سية والقطاعية
والمهنية والثقافية من �أجل تمثيل حقوق
وم�صالح الكل الفل�سطيني.
�إن غياب هذه الم�ؤ�س�سات التمثيلية
الجامعة كان �سبب القلق �إزاء االعتبارات التي
تحكمت في �سلوك القائمة الم�شتركة في
االنتخابات الأخيرة (وما �سبقها) ،وفي
ر�ؤيتها �إلى م�صالح الفل�سطينيين في �إ�سرائيل
وحقوقهم ،مع الأخذ في االعتبار غياب
و�ضوح الرابط بين هذه الحقوق وحقوق
وم�صالح الكل الفل�سطيني .والحقيقة �أن القلق
الفل�سطيني العام الراهن م�صدره م�شاهد
انجرار النخب ال�سيا�سية لمكونات ال�شعب
الفل�سطيني (داخل فل�سطين التاريخية
وخارجها) �إلى منطق االعتبارات المحلية
خارج ن�ص الكل الفل�سطيني.
كما �أن تفكك الحركة ال�سيا�سية الفل�سطينية
�إلى حركات محلية كان وما زال محرك
الدعوة �إلى �صوغ م�شروع وطني للكل
تنمي
الفل�سطيني :م�شروع ال ي�ستثني خطط ّ
تجمع في �سياق
وت�صون حقوق وم�صالح كل ّ
من�سجم مع حقوق وم�صالح الكل الفل�سطيني.
وعلى الم�شروع ال�سيا�سي الفل�سطيني
مما ي�ست�شري من
الجامع – على الرغم ّ
�سيا�سات عدوانية ويمينية وعن�صرية في
�إ�سرائيل تجاه ال�شعب الفل�سطيني � -أن يناق�ش
ر�ؤيته �إلى م�ستقبل اليهود الإ�سرائيليين ،و�أن
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يطرح ح ًال يناق�ض ما يطرحه الم�شروع
ال�صهيوني اال�ستعماري اال�ستيطاني من حيث
القيم ور�ؤية الم�ستقبل .وهنا يجب مناق�شة
م�ستقبل العالقة بين الفل�سطينيين العرب
واليهود الإ�سرائيليين ،بما في ذلك الر�ؤية �إلى
دولة ديمقراطية علمانية واحدة تعيد توحيد
�أر�ض فل�سطين التاريخية ،وتت�صدى للظلم
التاريخي الذي �ألحقته الحركة ال�صهيونية
والقوى الداعمة لها بال�شعب الفل�سطيني،
والأذى الذي �سببته ل�شعوب عربية �أُخرى.
وال ي�ستطيع الم�شروع ال�سيا�سي الفل�سطيني
�أن يتجاهل الواقع الذي ت�ش َّكل على �أر�ض
جراء المواجهة مع
فل�سطين التاريخية ّ
الم�ستوطنين الم�ستعمرين ،ومع �سيا�سات
التطهير العرقي .وهو واقع ي�شتمل على �سمتين
بارزتين ي�صعب تجاهلهما :الأولى� ،أن لي�س
للإ�سرائيليين (مثلما كانت حال الم�ستوطنين
الفرن�سيين في الجزائر) بلد � ّأم يعودون �إليها
وتعترف بهم كمواطنين� ،إذ �إن �أغلبية ه�ؤالء

باتت تحمل هوية �إ�سرائيلية يهودية؛ والثانية
ير�سمها ف�شل الم�شروع ال�صهيوني في ت�صفية
فل�سطين من �شعبها الأ�صلي ،على الرغم من
العقود العديدة على بدء العمل بهذا الأمر،
وعلى الرغم من ا�ستخدام الم�شروع ال�صهيوني
�أ�شكا ًال متعددة من العنف والإرهاب والقمع
لدفع ال�شعب الفل�سطيني �إلى التخلي عن
حقوقه.
ويجب الت�شديد على �أن طرح م�شروع وطني
ن�ضالي جديد طويل الأمد (الدولة الديمقراطية
الواحدة �أو الثنائية القومية)  -وهو ما يتعين
على مكونات ال�شعب الفل�سطيني كلها �أن
تناق�شه بعمق وحكمة  -ال يعني التوقف عن
موا�صلة الن�ضال (ب�أ�شكاله المالئمة التي
تخدم الهدف) ،محلي ًا و�إقليمي ًا ودولي ًا ،بل
ربما يعني الت�شديد على �ضرورة هذا الن�ضال
وو�ضوح هدفه ،مع العمل على ك�شف جميع
�أ�شكال التزوير والتزييف والطم�س لروايته
وتاريخه الن�ضالي الطويل.
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صدر حديث ًا عن مؤسسة الدراسات الفلسطينية

قراءات في المشروع الوطني الفلسطيني
بين األمس واليوم
تحرير :جميل هالل و خالد فراج
 292صفحة
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