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أنطوان شلحت *
الهاجس األمني في صلب االنتخابات اإلسرائيلية

فجر
ّ

رئيس احلكومة اإلسرائيلية بنيامين نتنياهو بؤرة خالف جديدة مع البيت األبيض،
بإلقائه خطاب ًا أمام الكونغرس األميركي ،على الرغم من عدم الرضى الذي أبدته إدارة
الرئيس األميركي باراك أوباما ،بينما مل يوفّر هو وأقطاب حزبه الليكود واليمين يف إسرائيل عامة
فرصة خالل حملة االنتخابات العامة األخيرة إ ّ
ال وركزوا فيها على الشؤون األمنية ،وذلك يف مقابل
حماولة تركيز "معسكر الوسط ـ اليسار" على الشؤون االجتماعية ـ االقتصادية ،وعلى قضايا الفساد.
وأبرز ما حدث نتيجة ذلك أن القضايا السياسية ،ويف صلبها الصراع الفلسطيني ـ اإلسرائيلي
الذي كان يف املاضي يشغل بهذا القدر أو ذاك مكان ًا رئيسي ًا يف املعارك االنتخابيةُ ،ن ِّحيت أكثر
فأكثر إىل هامش هذه االنتخابات.
وتغذّت هذه التنحية أكثر من أي شيء آخر من حقيقة وجود إجماع إسرائيلي واسع على أن
احتماالت التوصل ،يف الوقت احلايل ،إىل تسوية دائمة تضع حداً لهذا الصراع ،منخفضة للغاية.
وهو إجماع بات ينطبق أيض ًا على قوى سياسية إسرائيلية كانت تطالب بالدفع قدم ًا بهذه
التسوية ،ويف مقدمها حزب العمل.
وجتدر اإلشارة إىل أنه بعد فترة وجيزة من مصادقة الهيئة العامة للكنيست اإلسرائيلي ،يف
 ،2014/12/3على مشروع قانون حل الكنيست الـ  19وتقديم موعد االنتخابات للكنيست اجلديد
الـ  ،20إىل  ،2015/3/17ظهرت مالمح حراكات حزبية تتضمن اصطفافات جديدة ،وخصوص ًا
داخل معسكر الوسط ـ اليسار ،إىل جانب ظهور احتماالت حدوث بعض االنشقاقات ،وال سيما يف
معسكري التيار القومي الصهيوين ("البيت اليهودي") والتيار احلريدي (حزب شاس).
َ
عما يلي:
وقد أسفرت هذه احلراكات يف نهاية املطاف ّ
حزبي العمل (بزعامة عضو الكنيست يتسحاق هيرتسوغ) و"احلركة"
 1ـ قيام حتالف بين
َ
ملقالة تسيبي ليفني) ُأطلق عليه اسم "املعسكر الصهيوين".
(بزعامة وزيرة العدل ا ُ
 2ـ انشقاق عضو الكنيست إيلي يشاي عن حزب شاس الذي سبق أن توىل رئاسته ،وإنشاؤه
حزب ًا حريدي ًا ـ يميني ًا متطرف ًا جديداً باسم "ياحد ـ الشعب معنا" يضم حتالف ًا مع فلول حزب "كاخ"
اليميني املتطرف احملظور الذي أسسه احلاخام مئير كهانا.
 3ـ إعالن الوزير السابق من الليكود موشيه كحلون إقامة حزب جديد باسم "كلنا" ،مشيراً إىل أن
* كاتب وباحث فلسطيني.
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برناجمه سيركز على القضايا االقتصادية ـ االجتماعية.
وأسفرت هذه احلراكات أيض ًا عن إقامة "قائمة مشتركة" بين جميع األحزاب والقوى السياسية
الفاعلة يف صفوف الفلسطينيين يف الداخل.
وورد يف البرنامج السياسي ـ األمني لـ "املعسكر الصهيوين" أنه يف حال تمكّن من تأليف
احلكومة اإلسرائيلية املقبلة ،فإنه سيبادر إىل الدفع قدم ًا باخلطوات التالية:
 1ـ توفير غطاء دويل وإقليمي للحرب على اإلرهاب ،وللحفاظ على أمن املواطنين يف إسرائيل،
وكذلك حلماية اجلنود اإلسرائيليين يف الهاي (احملكمة اجلنائية الدولية).
 2ـ ترميم العالقات مع الواليات املتحدة ،وجتنيد حلفاء إسرائيل ملصلحتها ،يف سبيل كبح
الهجوم السياسي الفلسطيني الذي يتسبب بإضعاف إسرائيل.
 3ـ استئناف العملية السياسية قدر اإلمكان على أساس شروط إسرائيل ،ومن خالل إيجاد
حتالفات إقليمية تؤدي إىل تغيير إقليمي شامل.
 4ـ املبادرة إىل وقف إهدار األموال على مستوطنات معزولة وبؤر استيطانية غير قانونية،
واستثمار األموال يف التربية والصحة والنقب واجلليل ،وأيض ًا احلفاظ على الكتل االستيطانية
الكبرى.
 5ـ املبادرة من خالل الدعم الدويل إىل خطة تنص على جتريد غزة من السالح ،وعلى ترميم
القطاع بتمويل دول العامل.
حتسن عالقات إسرائيل بالعامل والواليات املتحدة
ويؤكد البرنامج أن هذه اخلطوات من شأنها أن ّ
تقرب التهدئة ،وتعيد الشعور باألمن ،وتتيح إمكان انطالق عملية سياسية يف
ودول املنطقة ،وأن ّ
املدى البعيد .ويتغاضى البرنامج كلي ًا عن غاية مثل هذه العملية السياسية (موقع قائمة "املعسكر
الصهيوين" يف الشبكة اإللكترونية).
من املالحظ إذاً أن هذا البرنامج يرى أن أقصى ما حتتاج إسرائيل إليه يف املسألة الفلسطينية
هو "عملية سياسية" ال تفضي بالضرورة إىل سالم يل ّبي أدنى املطالب الفلسطينية ،لكن من شأنها
أن تعيد الشرعية إىل السياسة اإلسرائيلية.
وجتري اإلشارة يف إسرائيل مراراً وتكراراً إىل أن عدم إجراء مفاوضات لتسوية دائمة يزعزع
شرعية نشاطات إسرائيل السياسية والعسكرية يف عدة جماالت يف املنظومة الدولية :دبلوماسي ًا،
وقانوني ًا ،واقتصادي ًا ،وما شابه .وتم َّثل آخر مظاهر ذلك يف ورقة "تقدير موقف" صادرة عن "معهد
أبحاث األمن القومي" يف جامعة تل أبيبُ ،ذكر فيها أيض ًا أن العالقات املتداعية إىل حد القطيعة
على صعيد احملادثات السياسية بين إسرائيل والسلطة الفلسطينية ،يجري استغاللها من طرف
لشن حملة تهدف إىل تشويه سمعة إسرائيل.
جهات سياسية ومنظمات غير حكومية يف أرجاء العامل ّ
فهي ـ برأي كاتبي الورقة ـ ُتص َّور من طرف هذه الهيئات على "أنها دولة عدوانية وغير إنسانية،
تعمل بطريقة غير متناسبة ضد شعب أضعف منها ومن دون تمييز!" (غلعاد شير وليران أوفيك،
"استراتيجيا سياسية متكاملة :إقليمية ،ثنائية ،وخطوات مستقلة" ،تل أبيب :جامعة تل أبيب ـ معهد
أبحاث األمن القومي ،2015 / 2 / 13 ،نشرة "خمتارات من الصحف العبرية" الصادرة عن مؤسسة
الدراسات الفلسطينية.)2015 / 2 / 18 ،
وبالتوازي مع غياب "التمايز" السياسي ملعسكر الوسط ـ اليسار من معسكر اليمين ،كان ثمة
حزبي الليكود والعمل على القضايا األمنية خالل احلملة االنتخابية األخيرة،
توافق يف اآلراء بين
َ
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بحسب ما لفت أحد القادة السابقين حلزب الليكود (وزير الدفاع اإلسرائيلي األسبق موشيه أرينز)،
مشيراً إىل أن هذا التطور يشكل أمراً جديداً مل يكن موجوداً من قبل .ويف الوقت عينه ش ّدد أرينز
على أن هذا التوافق يهدف ضمن أهداف ُأخرى إىل إزالة االنطباع الراسخ بين أوساط الناخبين
اإلسرائيليين أن حزب العمل يتساهل يف املوضوعات األمنية .كما رأى أن إطالق اسم "املعسكر
الصهيوين" على حتالف العمل مع حزب "احلركة" ُيعتبر حماولة مكشوفة إلصالح هذه الصورة
("هآرتس" ،2015/3/3 ،عن نشرة "خمتارات").

رئيس جديد لهيئة األركان العامة

يف  17شباط  /فبراير  2015بدأ اجلنرال غادي آيزنكوت رسمي ًا ّ
تول مهمات منصب رئيس
هيئة األركان العامة الـ  21للجيش اإلسرائيلي خلف ًا للجنرال بِني غانتس.
وأشارت أغلبية تعليقات حم ّللي الشؤون العسكرية إىل أن من املنطقي االفتراض أن آيزنكوت
سيضع على طاولة هيئة األركان العامة ثالثة تهديدات مركزية ماثلة أمام إسرائيل يف الوقت
احلايل:
األول ،احتمال انفجار األوضاع يف قطاع غزة ،ربما يف الصيف القريب ،ففي قيادة اجليش
يدركون أنه إذا مل تتم إعادة إعمار غزة بتسارع كبير فإنه يجب أن يكون هناك استعداد حلرب
ال عن أن الشرخ املتواصل بين حركة "حماس" والسلطة الفلسطينية ،وتشديد احلصار
جديدة ،فض ً
املصري على قطاع غزة ،يحشران حركة "حماس" يف الزاوية.
الثاين يأتي من الضفة الغربية ،يف ضوء عقد اجمللس املركزي ملنظمة التحرير الفلسطينية
واتخاذه قراراً يقضي بوقف التنسيق األمني مع إسرائيل عن طريق نقل الصالحيات املدنية يف
املدن الفلسطينية إىل إسرائيل.
الثالث يأتي من املنطقة الشمالية ،ذلك بأن املواجهات يف سورية تغ ّير وجهتها يف كل حلظة،
حسنوا ،بصورة جوهرية ،قدرة القتال لدى حزب الله يف لبنان (أليكس
واإليرانيون يف املقابل ّ
فيشمان" ،يديعوت أحرونوت" ،2015 / 2 / 17 ،عن نشرة "خمتارات").
وبطبيعة احلال ،فإن التركيز على "التهديدات املركزية" من الناحية األمنية اقترن بمحاولة
التطرق إىل إرث رئيس األركان املنتهية واليته غانتس .ويف هذا الشأن ،لفت احمللل العسكري
لصحيفة "هآرتس" عاموس هرئيل إىل أن غانتس أبدى يف سياق الكلمة التي ألقاها خالل مراسم
التسلم ولتسليم لقيادة أركان اجليش امتعاضه من تعكّر صفو العالقات اإلسرائيلية ـ األميركية على
خلفية اخلالفات بين الدولتين بشأن البرنامج النووي اإليراين عامة ،والصدام مع نتنياهو فيما
قرر إلقاءه يف الكونغرس من وراء ظهر اإلدارة األميركية خاصة.
يتعلق باخلطاب الذي ّ
وأكد غانتس يف كلمته أنه "يف الوقت الذي ُيطلب منا أن ننظر إىل التحديات األكثر بعداً ،فمن
املهم أن نمد أيدينا إىل حلفائنا ،وأن نوفر معهم جماالت للمصالح التي تدفع نحو احللول وتضمن
أ ّ
ال يظل شعبنا مواجه ًا ملصيره بمفرده" (نشرة "خمتارات".)2015 / 2 / 19 ،

"القائمة املشتركة" لفلسطينيي  48ـ بداية مرحلة جديدة؟
شكل الفلسطينيون يف إسرائيل "قائمة مشتركة" النتخابات الكنيست اجلديد بمشاركة كل من

الهاجس األمني يف صلب االنتخابات اإلسرائيلية
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اجلبهة الديمقراطية للسالم واملساواة (حداش) ،واحلركة اإلسالمية ـ اجلناح اجلنوبي ،والتجمع
الوطني الديمقراطي (بلد) ،واحلركة العربية للتغيير.
وجاء يف البرنامج االنتخابي لهذه القائمة أنها "تع ّبر عن الوحدة النضالية للجماهير العربية
الفلسطينية يف مواجهة السلطة احلاكمة وأذرعها وأحزابها ،وعن الشراكة الكفاحية مع القوى
ال ديمقراطي ًا يف مواجهة املعسكر
اليهودية املناضلة ضد االحتالل والعنصرية والتمييز ،وتشكّل بدي ً
القومي بزعامة نتنياهو واملعسكر الصهيوين بزعامة هيرتسوغ وليفني".
وجاء أيض ًا :تشكّلت القائمة املشتركة لترسيخ وحدة الصف يف وجه العنصرية ،ولزيادة وزن
وتأثير اجلماهير العربية وجميع القوى املناهضة لالحتالل والعنصرية .ويف هذه القائمة يحافظ
كل حزب على هويته الفكرية ،ويعمل كل الشركاء مع ًا وفق املبادئ األساسية وبحسب برنامج العمل
املتفق عليه.
وأشير أيض ًا يف البرنامج نفسه إىل أن القائمة املشتركة هي خطوة نوعية يف مسيرة العمل
السياسي والبرملاين للجماهير العربية الفلسطينية يف إسرائيل ،وأنها إطار ديمقراطي يستقطب
جميع القوى التقدمية يف البلد ،ورافعة لعمل جماعي مشترك نريد أن ينعكس على الهيئات التمثيلية
للجماهير العربية ،كاللجنة القطرية لرؤساء السلطات احمللية العربية وجلنة املتابعة العليا للجماهير
العربية وجلان الطالب العرب ،وعلى جممل املناخ السياسي واالجتماعي يف اجملتمع العربي الذي
أمس احلاجة إىل قيم الوحدة والشراكة إىل جانب احترام التعددية واالختالف والتم ّيز.
هو يف ّ
وتؤكد مركبات القائمة املشتركة أن سبب تشكيلها ال يعود فقط إىل رفع نسبة احلسم يف
االنتخابات اإلسرائيلية من  %2إىل  ،%3،25بل أيض ًا إىل نضوج أسباب ُأخرى منها تفاقم أوضاع
العنصرية والتمييز يف إسرائيل.
ووفق ًا ملا أكده رئيس القائمة املشتركة أيمن عودة من حداش" :لدينا إجناز هام نابع من
مسؤولية سياسية ووطنية ،وهو تغليب القواسم املشتركة ،من دون إلغاء خصوصية وهوية كل
حزب .إن القائمة املشتركة هي قائمة ديمقراطية يف تركيبتها ويف مقولتها ،ال تكتفي بتوحيد
تضم كل القوى اليهودية املناهضة للعنصرية واالحتالل ،وتشكّل
املضطهدة ،بل
األقلية العربية
ّ
َ
نواة الصطفاف ديمقراطي واسع إزاء خطر التدهور الفاشي .ونحن ال نفكر باالنتخابات فقط ،وإنما
بمهامنا وحتدياتنا بعد االنتخابات أيض ًا" (جريدة "االحتاد".)2015 / 2 / 27 ،
كما يؤكد عضو الكنيست إبراهيم صرصور من احلركة اإلسالمية ـ اجلناح اجلنوبي أن من أهم
وتغول التطرف اليميني املتجسد يف تزايد مظاهر
أسباب تشكيل القائمة املشتركة "تفاقم العنصرية
ّ
وسن التشريعات والقوانين األكثر عنصرية يف تاريخ
العنف ضد اجملتمع العربي ومؤسساته،
ّ
إسرائيل ،وتشدد السياسات احلكومية واستمرار إهمالها لالحتياجات احلقيقية جملتمعنا العربي يف
كل جماالت احلياة وبالذات يف جمال التنظيم والبناء ".وش ّدد على أن القائمة هي البداية وليست
النهاية ،وحتمل معها أمواج ًا عاتية من التفاؤل واألمل يف مستقبل أفضل للجماهير العربية يف البلد
على مستوى احلضور واألداء ("شبكة أمين" اإللكترونية ،فلسطين.)2015 / 2 / 18 ،
ويرى عوض عبد الفتاح األمين العام للتجمع الوطني الديمقراطي أن الفائدة االستراتيجية
للقائمة املشتركة تفوق عدد املقاعد التي ستحصل عليها يف الكنيست اإلسرائيلي ،كما يجب التأكيد
أن رفع نسبة احلسم ليست احملرك الوحيد والرئيسي لالتفاق بشأن الوحدة االنتخابية.
وبحسب رأيه ،فإن أغلبية املصوتين واملطلعين على الصيرورة التاريخية للتجربة السياسية

202

جملة الدراسات الفلسطينية 102

ربيع 2015

لفلسطينيي  48تعرف أن أي حمطة تاريخية يف حياة شعب خاضع حلكم استعماري يجب أن يجري
استثمارها وترسيخها عبر االنتقال إىل مرحلة أرقى .ويف حالتنا ،فإن هذا كان وما زال يتمثل يف
إقامة املؤسسات القومية ،والدفع يف اجتاه االعتماد على الذات .واحلكم الذاتي الثقايف الذي نطرحه
هو أدنى أشكال حق تقرير املصير ألقلية أصالنية ُسلخت عن شعبها وأمتها ،وتعيش حتت حكم
دولة غازية ،حتظى بشرعية دولية .وهو اخليار الوحيد (االنتقايل) الكفيل بحماية الهوية والوجود
وضمان التطور الطبيعي يف ظل غياب انتصار فلسطيني وعربي على الصهيونية ،وهو أيض ًا خيار
بنائي يمهد ويعزز دورنا يف خيار التحرير والتحرر النهائي من املشروع الكولونيايل الصهيوين.
وهذه هي الفائدة االستراتيجية التي يجب أن تتولد من هذه التجربة االنتخابية املشتركة وغير
املسبوقة ،أي إقامة املؤسسات الوطنية املنتخبة وتقويتها كي تكون قادرة على حماية الناس
على املستوى اليومي ،وقيادتها نحو هدفها التحرري النهائي .وقد جرى إضاعة فرصة استثمار
مر بها شعبنا حتى اآلن (موقع "عرب "48
احملطات التاريخية السابقة واجلديدة منها التي ّ
اإللكتروين.)2015/3/6 ،
بناء على ذلك ،فإن من السابق ألوانه احلكم على هذه التجربة ومدى القدرة الكامنة فيها على
االستمرار مع أنها تنطوي على أكثر من داللة على مستوى التحديات املاثلة أمام الفلسطينيين يف
إسرائيل وأمام القضية الفلسطينية بصورة عامة.

خطاب نتنياهو أمام الكونغرس
ومن خارج السياق االنتخابي املهيمن إسرائيلي ًا هذه األيام ،فإن إصرار نتنياهو على إلقاء
خطابه أمام الكونغرس يف  3آذار  /مارس ،أحدث نوع ًا من الصدمة يف واشنطن ويف تل أبيب على
يأت بجديد بحسب أوباما ،وتس ّببه بأضرار يف العالقات
حد سواء .وإذا كان مضمون اخلطاب مل ِ
سجل اصطفاف ًا إسرائيلي ًا إىل طرف سياسي
مع الواليات املتحدة وفق هيرتسوغ ،فإنه وألول مرة ّ
أميركي واحد ،بعيداً عن احلياد اإلسرائيلي النمطي يف التعامل مع املسائل السياسية األميركية
الداخلية.
ال
ال قاب ً
ورداً على خطاب نتنياهو ،قال الرئيس األميركي باراك أوباما إن اخلطاب "مل يقدم بدي ً
للتطبيق .مل نتوصل إىل اتفاق بعد ،لكن إذا جنحنا فإن ذلك سيكون أفضل اتفاق ممكن مع إيران
ملنعها من امتالك سالح نووي".
ويف إسرائيل ،قال زعيم املعارضة يتسحاق هيرتسوغ" :ال شك أن رئيس احلكومة خطيب ماهر،
ولكن لنعترف باحلقيقة :اخلطاب الذي سمعناه اليوم مهما كان مثيراً لإلعجاب ،لن يوقف البرنامج
النووي اإليراين" .وأضاف" :كما أنه لن يؤثر على الصفقة اجلاري إبرامها .لن يؤثر على املضمون
وال الروزنامات .هذا اخلطاب هو ضرر مباشر للعالقات بين إسرائيل والواليات املتحدة" ،مؤكداً أن
إسرائيل ككل تدفع ثمن هذا الشرخ يف العالقات مع البيت األبيض.
وقالت صحيفة "نيويورك تايمز" يف تقريرها عن خطاب نتنياهو يف الكونغرس" :إن واشنطن ال
تذكر مثل هذه املسرحية السياسية االنتهازية من قبل .وقد اتخذ هذا املشهد طابع ًا أسوأ ألنه كان
ُيقصد به حت ّدي سياسة الرئيس أوباما اخلارجية" (موقع "إسرائيل  [I 24] "24اإللكتروين 4 ،آذار /
مارس .)2015

