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امللف

قراءة يف االنتخابات اإلسرائيلية

االنتخابات اإلسرائيلية وأسئلة الهوية

يقدم هذا امللف لوحة لالجتاهات العامة التي أفرزتها نتائج االنتخابات اإلسرائيلية.
فالسؤال الذي طرحته هذه االنتخابات مل يكن مرتبط ًا بالصراع التقليدي بين اليمين
واليسار الصهيونيين ،كما أن املسألة الفلسطينية ،أي مسألة االحتالل اإلسرائيلي
للضفة وغزة مل تكن مدرجة يف جدول األعمال .لقد تمحور السؤال اإلسرائيلي يف هذه
االنتخابات حول تمثيل الطوائف املتعددة يف البرملان ،ودور املستوطنين املتعاظم
يف السياسة اإلسرائيلية ،واخليارات بين خمتلف تيارات اليمين.
اجملتمع اإلسرائيلي حسم خياراته قبل هذه االنتخابات ،فإسرائيل اجلديدة
التي يقودها اليمين صارت الوريث الشرعي إلسرائيل القديمة التي أسسها اليسار
الصهيوين .واألسئلة التي طرحتها هذه االنتخابات هي أسئلة العالقات الداخلية بين
التيارين القومي املتشدد والقومي الديني من جهة ،وطبيعة ائتالف القوى الطائفية
َ
واإلثنية التي يتشكل منها النظام السياسي االجتماعي اإلسرائيلي ،من جهة ثانية.
اجلديد الالفت يف هذه االنتخابات هو تشكيل القائمة العربية املشتركة ،وهي
املرة األوىل التي تأتلف فيها القوى السياسية املمثلة لفلسطينيي  1948يف الئحة
واحدة حتمل يف داخلها مؤشر ًا سياسي ًا كبير ًا ليس على املستوى اإلسرائيلي فقط ،بل
املستوى الفلسطيني العام أيض ًا.
وطبع ًا يبقى السؤال عن شخصية رئيس احلكومة ،القديم ـ اجلديد ،نتنياهو بصفته
نقطة تقاطع اليمين ،والشخصية األكثر إشكالية يف الواقع السياسي .هل انتصر الرجل
عبر خطابه التحريضي ضد العرب يوم االنتخابات ،مفترس ًا أصوات ًا من حلفائه ّأمنت
له  30مقعد ًا يف الكنيست ،أم إن الرجل يعكس ،بحكومة احلافة التي شكلها ،أزمة
الزعامة يف إسرائيل ،يف مرحلة كشف فيها اليمين احلاكم عن سره املعلن ،وهو
تبقى من عملية السالم وحل الدولتين؟
اإلطاحة بما ّ
عن هذه االنتخابات تنشر "جملة الدراسات الفلسطينية" ملف ًا خاص ًا يعالج املسألة
من خمتلف وجوهها ،فيكتب خالد عايد عن نتائج االنتخابات يف ضوء اجتاهات
التصويت البعيدة املدى ،مقدم ًا افتراض ًا جديد ًا هو والدة صهيونية جديدة تقوم على
قاعدة رأس املال املايل ويمثلها حالي ًا نتنياهو ال الليكود ،وهي صهيونية تتجدد يف
العمالية والصهيونية التنقيحيةّ .أما
اجتاه العوملة ،وتنهض على أنقاض الصهيونية ّ
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مهند مصطفى فيقرأ االنتخابات اإلسرائيلية من زاوية األصول االجتماعية اإلثنية لالنقسام
عمق
السياسي يف إسرائيل ،مشير ًا إىل عودة التصويت اإلثني الطائفي أو القبلي ،األمر الذي ّ
الشرذمة يف اجملتمع اإلسرائيلي بين الفئات االجتماعية واإلثنية .وأخير ًا يقدم عبد الرؤوف
ال القائمة املشتركة التي
أرناؤوط تقرير ًا عن الصوت العربي الفلسطيني يف االنتخابات ،حمل ً
تشكلت من أربع كتل سياسية" :اجلبهة الديمقراطية للسالم واملساواة" و"التجمع الوطني
الديمقراطي" و"اجلناح اجلنوبي للحركة اإلسالمية" و"القائمة العربية للتغيير" .ويشمل
ال الجتاهات التصويت التي أظهرت اكتساح القائمة أغلبية املناطق الفلسطينية،
التقرير حتلي ً
وحوارات قصيرة مع قادة هذه القائمة.
هذا امللف هو دعوة إىل قراءة احلدث االنتخابي اإلسرائيلي ،ومناقشة الواقع الفلسطيني
يف ضوئه ،وهو ما يقترحه علي اجلرباوي يف مقالته املنشورة يف باب "مداخل".
هيئة التحرير
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