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أورن يفتحئل*
االستعمار الليبرايل؟ االنتخابات
اإلسرائيلية  2013و"الفقاعة اإلثنوقراطية"**
إذا تناولنا االنتخابات اإلسرائيلية لهذه السنة من منطلق الصراع اإلسرائيلي ـ الفلسطيني،
حتول نسبته  %4يف اجتاه اليسار،
جند أنها مل حتدث إالّ تغييرات طفيفة .فعلى الرغم من وجود ّ
فإن احلزب احلاكم عاد إىل السلطة ألول مرة منذ عقدين ونصف عقد .لقد خسر حتالف "الليكود
ـ بيتنا" احلاكم ربع مقاعده ،لكن العمود الفقري البرملاين الداعم لهذا االئتالف ،وهو التكتل
مقعدا من أصل  120من مقاعد الكنيست،
االستعماري ـ الديني ،فاز بأغلبية ضئيلة بنسبة 61
ً
وسبب ذلك صعود األحزاب الدينية .كما حافظت على قوتها الكتلة الوسطية اإلثنوقراطية
وت ّوج جنم سياسي جديد هو يائير
املؤلفة من أحزاب تعارض االستعمار اإلسرائيلي (بهدوء)ُ ،
حديثا .كذلك حقق املعسكر الديمقراطي اليساري
لبيد من حزب "املستقبل" (يش عتيد) املؤسس
ً
الصغير بعض التقدم ،لكن تأثير هذا األمر على الوضع العام ضعيفّ .أما أصوات اجملموعات
اليهودية من سكان الكيبوتسات الريفية ،فذهبت يف اجتاهاتها السابقة ،مظهرة مرة أُخرى
قوة سياسة الهوية .وقد حافظ املواطنون الفلسطينيون على حصتهم يف الكنيست على الرغم
ونظرا إىل حالة
من استمرار االنقسامات بينهم وتمثيلهم املنخفض ،عالوة على تهميشهم.
ً
املراوحة السياسية ،فإن احلمالت االنتخابية جتاهلت إىل حد كبير القضية الفلسطينية.
تشير هذه االجتاهات إىل انحباس النظام احلاكم بين االستعمارية اإلثنية الدينية
والعلمانية النيوليبرالية التي سيكون على حكومة وسط اليمين أن تتعامل معها .وهذه القوى
نوعا من الدعم لـ "زحف
كلها تتنافس فقط ضمن الفقاعة اليهودية ،وبالتايل حتمل يف طياتها
ً
األبارتهايد" .وبذلك تكون انتخابات الـ  2013قد زادت من التوتر من خالل تشكيل "استعمار
ليبرايل" إسرائيلي ،هو يف أساسه غير مستقر.

نبدأ

جردة حساب االنتخابات
اإلسرائيلية لسنة 2013

* أستاذ اجلغرافيا السياسية يف جامعة بن ـ
غوريون /النقب ـ بئر السبع.
** ترجمها عن اإلجنليزية :حممد الويل.

بمشهدين:
األول ،يلفت االنتباه إىل خرائط ظهرت
على الصفحات األوىل لعدة جرائد عبرية
وعربية ،فجريدة "هآرتس" التقدمية رسمت
خريطة خاصة بها ،بينما عرضت جريدة
"الصنارة" الشعبية العربية (صورة  )1صورة

مقاالت
لرئيس احلكومة نتنياهو وهو يديل بصوته
أمام خريطتين مدرسيتين .ومن املالحظ أن
تصور الدولة ممتدة من األردن
تلك اخلرائط
ّ
إىل البحر (وهي املناطق التابعة إلسرائيل
وفلسطين) ،مظهرة املساحة كلها على أنها
إسرائيل مكتوب عليها أحرف عبرية وأسماء
أماكن ومناطق عبرية أيض ًا ،مع غياب أي
حضور فلسطيني (طامسة األسماء الصغيرة
لألحزاب العربية) .ومع أن هذا التصوير
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مروج ًا نظيف ًا وجذاب ًا وقومي ًا ـ ليبرالي ًا
ّ
لسياسة الليبرالية القومية اجلديدة ،قال
وهو يقف على الرصيف خارج منزله" :لن
نسعى لبناء كتلة معارضة ضد نتنياهو.
هل تظنون أنني أستطيع التكتل مع 'جماعة
حنين الزعبيين؟' ".وكان لبيد يشير بذلك
إىل عضو الكنيست حنين الزعبي من حزب
(جتمع) الصغير ،الذي جاء ليمثل
"البلد"
ّ
مقاومة املواطنين الفلسطينيين العنيدة

الرسم اخلرائطي لالنتخابات اإلسرائيلية يف كل من "الصنارة" و"هآرتس"

ال إنه يحكي
اخلرائطي غير متعمد غالب ًا ،إ ّ
الكثير.
املشهد الثاين يتعلق بتصريح إعالمي ألحد
الفائزين الرئيسيين يف االنتخابات ـ يائير
لبيد ـ الذي قاد حزبه احلديث "يش عتيد"
(املستقبل) إىل نتائج مفاجئة وفاز بـ 19
مقعداً (من أصل  .)120لبيد الذي قدم نفسه

واالستفزازية أحيان ًا كثيرة ،لسياسة
االضطهاد اإلسرائيلي .وتعبير لبيد عن
اسم الزعبي بصيغة اجلمع ،يوضح نيته:
"نحن األكثرية اليهودية ،لن نتعاون مع
املواطنين الفلسطينيين يف حتدي نتنياهو".
وهكذا يكون األحد عشر مقعداً التي حصلت
عليها األحزاب غير الصهيونية (العرب
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بشكل رئيسي) ،بحكم النافق انتخابي ًا .ويف
املاضي ،كان النواب العرب حريصين على
تشكيل تكتالت ضد ـ قومية تسمح حلكومات
يسار الوسط بأن حتكم ،أو تمرر قوانين
خالفية خالل عهود كل من رابين وباراك
وشارون.
هذان املشهدان يضيئان على واحدة من
الظواهر الرئيسية لالنتخابات اإلسرائيلية
لسنة  :2013االختفاء املريب لفلسطين
والفلسطينيين .فطوال أجيال ،كانت املسألة
الفلسطينية (أو "العرب") مسألة مركزية يف
السياسة والهوية اإلسرائيلية ،لكنها هذه
املرة ُوضعت على الرف وعوملت من طرف
ال يف استثناءات قليلة،
معظم األحزاب ،إ ّ
على أنها غير مهمة .إن االستبعاد العرقي
يف احلياة السياسية ليس شيئ ًا جديداً
بالتأكيد ،وهو يطبع جمتمعات إثنوقراطية
واستيطانية مثل إسرائيل .عالوة على ذلك،
فإن الفقاعة اليهودية ليست شيئ ًا جديداً،
امليل إىل االنشغال بالقضايا
وليس طارئ ًا
ُ
اليهودية الداخلية والتصرف من جانب
واحد ،لكن املدى الذي بلغه غياب الصراع
املصم يف
الصهيوين ـ الفلسطيني ،والصمت
ّ
احلملة على فرص السالم ،كانا غير مسبوقي
النظير.
وسترسم هذه املقالة إطاراً خمتصراً،
وحتلل النتائج الرئيسية واالجتاهات والقوى
والتداعيات على كل من إسرائيل وفلسطين،
كما على اجلماعات الرئيسية.

االجتاهات
ال نرسم االجتاهات الرئيسية
دعونا أو ً
الواضحة يف هذه االنتخابات التي شهدت
ألول مرة منذ  25عام ًا (!) عودة احلزب
احلاكم إىل السلطة (اجلدول رقم  ،)1وإن
مع معاناة هبوط واضح يف مقاعده بقدر

الربع تقريب ًا ،لكن هذه االنتخابات حافظت
إىل حد كبير على الوضع السياسي الراهن،
وخصوص ًا فيما يتعلق بالنزاع الصهيوين ـ
الفلسطيني .إن العمود الفقري التقليدي حلكم
الليكود ،واملسمى هنا "الكتلة االستعمارية"
التي تروج لتهويد األراضي الفلسطينية،
تقلص بنسبة  %4فقط ،وبالكاد استطاع
إحراز أقلية ضئيلة من خالل الفوز بـ61
اجلدول رقم  :1التقلبات التاريخية يف
االنتخابات البرملانية اإلسرائيلية

السنة
االنتخابية

احلزب الفائز

رئيس
احلكومة

1981

الليكود

بيغن

1984

العمل ـ
الليكود
(بالتساوي)

بيرس ـ
شمير

1988

الليكود

شمير

1992

العمل

رابين

1996

الليكود

نتنياهو

1999

العمل

باراك

2003

الليكود

شارون

2006

كاديما

أوملرت

2009

الليكود

نتنياهو

2013

الليكود ـ
بيتنا

نتنياهو

1

مقعداً من أصل  120مقعداً يف الكنيست.
وبقيت "الكتلة اإلثنوقراطية" املؤلفة
من قوى الوسط الليبيرالية القومية التي
تعارض االحتالل (بهدوء) مستقرة ،وإن
مع تغيير يف ميزان القوى بين األحزاب،
والصعود املفاجئ حلزب "يش عتيد"

االستعمار الليبرايل؟

(املستقبل) بقيادة يائير لبيد .وقد حقق
املعسكر الديمقراطي الصغير بعض األرباح،
لكن هذه األرباح غير كافية للتأثير بشكل
ملموس.
وعلى املستوى اإلجمايل ،فإن الناخب
اإلسرائيلي عاد بشأن القضية الفلسطينية،
إىل االنقسام املتأرجح الذي كان يتصف
به يف الثمانينيات والتسعينيات ،وأصبح
النظام عالق ًا يف نظام استعماري يراه أكثر
اإلسرائيليين ديمقراطي ًا ،وال توجد قوة يف
الداخل قادرة على جتاوز هذا املأزق .هذا
االنحباس تؤطره قوة املشروع االستعماري
والرأسمايل ـ الليبرايل ،لكن كال املشروعين
ال يستطيع الهيمنة وال التراجع .إن حقيقة
أن الدعم الرئيسي لكتلة الليكود يأتي من
املستوطنين يف الضفة الغربية ،وعدم قدرة
الكتل املناهضة لالستعمار يف اسرائيل
(اليسار والوسط) على إنهاء املشروع
االستعماري ،يعنيان استمرار عملية "الزحف
األبارتهايدي" التي مل تتوقف يف العقدين
األخيرين.
طرف القوى
هيمنة
إىل
ونظراً
َ
االستعمارية ـ املتدينة والليبيرالية ـ
العلمانية ،فإن النظام السياسي اإلسرائيلي
يمكن النظر إليه على أنه يعزز مفهوم
"االستعمار الليبيرايل" ،وهو مشروع غير
قابل لالستقرار ،وحمشو بتناقضات ستكون
هي الطابع الغالب للعالقات اإلسرائيلية ـ
		
الفلسطينية يف املستقبل املنظور.
هناك اجتاهات ُأخرى ملحوظة أيض ًا،
فألول مرة منذ أكثر من عقد نالحظ أن
نسبة الناخبين ازدادت من  %65,2إىل
 ،%67,8وسيسجل الكنيست اجلديد أعلى
تمثيل للمتدينين حتى اآلن ،بتسعة وعشرين
مقعداً لألحزاب الدينية اليهودية وأربعين
ال يعتبرون أنفسهم متدينين .ويف الوقت
ممث ً
عينه ،وصل التمثيل النسائي إىل أعلى

مقاالت
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مستوى له بحصول املرأة على  26مقعداً،
وأصبح هناك رقم قياسي بثمان وأربعين
ال جديداً دخلوا اجمللس التشريعي
ممث ً
اإلسرائيلي .وثمة نتيجة ُأخرى ملحوظة،
هي الهيمنة املستمرة لليهود األشكنازيين
(الغربيين) .فعلى الرغم من أنهم ال يمثلون
ال ثلث اإلسرائيليين ،فإن األشكنازية حتظى
إ ّ
بنصف مقاعد الكنيست تقريب ًا ،واألهم من
ذلك أن أفرادها يحتلون املراكز القيادية
يف جميع األحزاب الرئيسية ،ويحجبون
املزراحي شاس (الشرقيين) .وبالتايل ،فإن
قادة األحزاب :نتنياهو؛ لبيد؛ يحيموفيتش؛
بينت؛ ليتسمان؛ ليفني؛ غالون (وكلهم
أشكنازيون) سيقودون أحزاب ًا جمموع
مقاعدها  96من أصل  120مقعداً ،األمر
الذي ُيظهر إىل أي مدى تستمر اجملموعة
"املؤسسة" للصهيونية يف اإلمساك بزمام
القيادة.
وقبل اخلوض يف التفصيالت ،دعونا
نتذكر أنه على الرغم من النظام االنتخابي
العادل واملنفتح إىل حد ما (أقله ضمن اخلط
األخضر) ،فإن هذه االنتخابات ال يمكن
أن ُتعتبر شاملة ،أو ديمقراطية ،نظراً إىل
احلكم االستعماري اإلسرائيلي يف املناطق
الفلسطينية .فالفكرة األساسية لـ "الشعب
الواحد" ،بما تعني من اندماج وتساو بين
املواطنين يف املناطق اخلاضعة لسلطة ما،
قد أخل بها منذ سنة  .1967ففي املناطق
الفلسطينية احملتلة واملستعمرة ،تبقى
العملية االنتخابية امتيازاً لألمة احلاكمة
يف خرق أكثر األعراف القانونية واملعنوية
املعترف بها يف السياسات الدولية .وحتى
ضمن اخلط األخضر ،فإن  %48فقط دعموا
اليمين السياسي ،بينما أتى باقي الدعم من
املستوطنين .ولذا ،فلنتذكر جيداً أن حكومة
من األقليات ستحكم إسرائيل  /فلسطين يف
الدورة املقبلة للكنيست.
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الكتل يف انتخابات  2009ـ 2013
وتظهر الفروق بين كتل اليمين والوسط واليسار

األوضاع والتغيرات
يف انتخابات  ،2009هزم حزب الليكود
بقيادة بنيامين نتنياهو حزب كاديما
الوسطي الذي كانت تترأسه تسيبي ليفني
بفارق ضئيل .وشهدت تلك االنتخابات أكبر
حتول يف تاريخ إسرائيل يف اجتاه اليمين
ّ
بـ  65عضواً يف الكنيست من جمموع 120
يدعمون األجندة االستعمارية .ومنذ ذلك
احلين حدثت عدة تغييرات.
أول تلك التغييرات كان التغيير األجوف
والقصير املفعول املستند إىل خطاب
نتنياهو يف سنة ( 2009خطاب بار ـ
إيالن) ،حين أعلن دعم حل الدولتين ،لكن
بشروط مشددة .وقد أحدث هذا اخلطاب
تداعيات صادمة يف اليمين االستعماري
جمد البناء يف
اليهودي ،كما أن نتنياهو ّ
املستوطنات اليهودية عشرة أشهر ،احلدث
تغير يف السياسة .ويف
الذي بدا كأنه ّ

مناسبات قليلة خالل حمالتهما االنتخابية،
كرر نتنياهو وليبرمان ،لكن بشكل هامشي،
التزامهما "خطاب بار ـ إيالن".
ال من
هذا كان "تغييراً وهمي ًا" .فبد ً
دولة فلسطينية ،كان التغيير الرئيسي على
األرض تسارع ًا يف النشاط االستيطاين
بزيادة ما يقارب  100.000مستوطن جديد
خالل عهد احلكومة األخيرة (زيادة طبيعية
وهجرة) .وقد استمرت العملية االستعمارية
اليهودية يف الضفة الغربية ،بما فيها
القدس (القدس الشرقية الفلسطينية)،
بخطوات سريعة ،األمر الذي زاد يف نسبة
اليهود شرقي اخلط األخضر إىل أكثر
من نصف مليون مع نهاية سنة .2012
وامتدت سيطرة املستوطنين إىل أكثر من
 %60من الضفة الغربية يف املنطقة "ج"،
كما استمر احلصار اإلسرائيلي غير املشروع
لقطاع غزة الذي تسيطر عليه "حماس".
متغيران حقيقيان أيض ًا يؤثران
وثمة
ّ

االستعمار الليبرايل؟

يف إسرائيل  /فلسطين ،وأهمهما هو
"الربيع العربي" وظهور اإلسالم السياسي.
وهذه العملية ال تزال يف طور التظهير،
لكن معاملها واضحة :حكومات إسالمية
شعبوية وجماهيرية حتلّ مكان طغاة
سابقين بعضهم كان جزءاً من "الشريط
األمني" إلسرائيل يف الشرق األوسط؛ بروز
العدائية من الدولتين اإليرانية والتركية
(على الرغم من الفوارق الكبيرة بينهما)،
ال
وانتقادهما وتهديدهما إسرائيل؛ فض ً
عن تزايد قلق كثير من اإلسرائيليين إزاء
الشرق األوسط اإلسالمي اجلديد .وقد زاد
هذا من تأثير الهجمات التي قامت بها
"حماس" و"اجلهاد االسالمي" خالل األعوام
األخيرة ،وال سيما بعد زيارة خالد مشعل
وخطبه امللتهبة املعادية إلسرائيل بعد
الهجوم اإلسرائيلي على غزة يف كانون
األول  /ديسمبر  .2012واستعمل نتنياهو
واليمين اليهودي بفاعلية سياسة التخويف
لدعم خطهما السياسي املتشدد ،وهذه
الديالكتيكية ظهرت متينة اجلذور.
وتزامن ًا مع الثورات العربية ،فإن
إسرائيل كانت تمر بحالة من الغليان
االجتماعي .فخالل صيف وخريف سنة
عمت البالد احتجاجات اجتماعية
ّ ،2011
غير مشهودة سابق ًا ،واحتلت خيم املدنيين
وسط املدن الرئيسية ملدة سبعة أسابيع.
أول هذه االحتجاجات وأكثرها ظهوراً كان
يف بولفارد روتشيلد العريق يف تل أبيب.
وقد ُتوجت التظاهرات بعدد من املسيرات
الضخمة التي حملت شعار "الشعب يريد
العدالة االجتماعية" ،والتي كانت صدى
حلركة احتجاج عارمة يف العامل العربي،
ولتحركات خيم مشابهة تنادي بالعدالة
االجتماعية يف دول جنوب أوروبا .وقامت
حكومة نتنياهو بتغييرات طفيفة رداً على
ال إنها بقيت أشبه
تلك التحركات الشعبية ،إ ّ
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بعملية جتميل من دون أي إجابات شافية
وحقيقية للقضايا التي خرج املتظاهرون
للمناداة بها :السكن؛ عدم املساواة
االجتماعية؛ الصحة؛ مشكلة التالزم ما بين
اخلصخصة واالرتفاع املتسارع لتكلفة
املعيشة.
أخيراً ،وبارتباط جزئي ،حدث حترك
داخل املعسكر االستعماري اإلسرائيلي نحو
اليمين .ويف غياب أي قانون إسرائيلي
و /أو معارضة فاعلة ،تسابق بعض
النواب اليمينيين إىل قوانين قومية وغير
ديمقراطية .وسيكون للكنيست السابق
ذكرى سيئة لسماحه بتمرير مثل تلك
القوانين بما فيها "النكبة" و"املقاطعة"،
ووضع قيود على منظمات حقوق اإلنسان،
وقانون "جلنة خمتارة" حلماية الطبيعة
اليهودية لألرياف والضواحي ،وجمموعة
من مشاريع قوانين إلحكام السيطرة على
الفلسطينيين .وتمت ترقية كلية أريئيل
املوجودة يف قلب الضفة الغربية إىل
مسوغ قانوين،
مستوى جامعة من دون
ّ
األمر الذي يرمز إىل عملية "التطبيع" التي
يقوم بها االحتالل .إن الليكود الذي كان
مزيج ًا من الليبراليين والقوميين ،سيطر
عليه اآلن االستعماريون املتطرفون
واملستوطنون.
نظراً إىل موازين القوى ،دعا نتنياهو
إىل انتخابات مبكرة كي ينتهز فترة الهدوء
املوقتة بين إسرائيل و"حماس" .والحظ
أيض ًا أن نمو االقتصاد اإلسرائيلي الذي
كان الفت ًا ،بدأ يتباطأ بشكل خطر ،وأن
العجز املايل الضخم سيهدد املساعدات
االجتماعية التي يحظى بها كثير من
ناخبي حزب الليكود ،وعرف أنه بسبب
التغييرات يف العامل العربي ،واخلوف من
التهديد اإليراين ،وغياب أي قائد بديل ،فإن
اإلسرائيليين ،يف معظمهم ،سيعتمدون على

058

جملة الدراسات الفلسطينية 94

ربيع 2013

خبرته .كذلك الحظ أن استطالعات الرأي
أعطته صدارة غير منازع عليها ،يف وقت
انقسم منافسه الرئيسي كاديما الوسطي
كأنه اختفى .ولذلك دعا نتنياهو إىل
انتخابات مبكرة ،وكما سنشاهد ،فإن تلك
املقامرة بالكاد جنحت.

احلملة االنتخابية
احلملة [االنتخابية] كانت واحدة من
األقصر واألهدأ يف تاريخ إسرائيل .وأول
حركة لنتنياهو كانت التحالف مع الشريكين
الرئيسين يف احلكومة األخيرة ـ الليكود
وإسرائيل بيتنا (جناح يميني علماين يشكل
أغلبيته اليهود الروس بزعامة املتشدد
أفيغدور ليبرمان) ،وشكّل هذا التحالف
كتلة من  42نائب ًا ،أي أكثر من ضعف
احلجم املتوقع حلزب العمل الذي جاء ثاني ًا
يف أكثر االستطالعات .وسجلت أحزاب
يسار الوسط بعض احملاوالت لتأسيس
كتلة مضادة ألحزاب العمل و"املستقبل"
["هتنوعا" الذي أسسته تسيبي
و"احلركة" َ
ليفني] ،لكنها فشلت بسبب النزاعات الداخلية
والشكوك .وما توقعه منذ البدء معظم
اخلبراء والقياديين يف اجملال السياسي ،هو
أن يكون نتنياهو رئيس احلكومة املقبل،
وذلك باستثناء الناخبين الذين كادوا يوم
االنتخابات يمحون أكثريته السابقة.
ووفق ًا لالستطالعات التي أعطت نتنياهو
وليبرمان األغلبية من غير منازع ،فإنهما
حاوال "تخدير" احلملة [االنتخابية] ،فتج ّنبا
أي تصاريح خالفية ،وعمال باجتهاد
إلخفات كثير من األصوات االستعمارية
والعنصرية والراديكالية يف أوساطهم.
وكانت رغبتهما يف تهدئة جميع
املوضوعات كبيرة لدرجة أن "الليكود ـ بيتنا"

مل يصدر بيان ًا رسمي ًا أو برناجم ًا انتخابي ًا!
وحين سئل الوزير الليكودي البارز يسرائيل
كاتس عن ذلك ،أجاب" :ال نحتاج إىل برنامج.
الكل يعرف نتنياهو وما يجيد فعله ،وأمتنا
حتتاج إليه وستنتخبه كي يستمر 2".وأصبحت
رسالة الليكود الرئيسية شخصية ـ "أمة قوية ـ
قائد قوي" ،وكان التركيز الرئيسي على تسويق
نتنياهو مع التشديد على قوته املشهود له
بها :الشهرة الدولية؛ اخلبرة السابقة؛ التطرف
القومي .وقد ُعلّقت األعالم على جدران
معبرة عن رسالة
القدس ليلة االنتخابات ّ
الليكود التي تقول" :نتنياهو فقط سيحمي
القدس" (صورة .)4
تذكرنا الراهبة النصرانية التي تمشي
غض الليكود الطرف
بالقرب من األعالم بما ّ
عنه :هذه اجلدران موجودة يف منطقة حمتلة
ومستعمرة بشكل غير قانوين من طرف
َ
إسرائيل.
الطبيعة الغامضة والشخصية كانت هي
الطابع الغالب على حمالت معظم األحزاب.
فحزب لبيد "املستقبل" جمع جمموعة من
الناس غير املعروفين نسبي ًا ،والذين ليس
منهم َمن له أي جتربة برملانية .وكان
تركيز حملتهم على شهرة لبيد الطويلة
كنجم تلفزيوين ،وعلى وعوده املبهمة
بمساعدة الطبقات الوسطى يف إسرائيل،
وترويج صفقة إثنوقراطية تتمحور حول
وصبت احلملة
"التعاون يف حمل األعباء".
ّ
بشكل رئيسي على مسألة أن تشمل اخلدمة
العسكرية اجلميع ،وهي موجهة ضد جموع
احلريديين املعفون من مثل هذه اخلدمة .لقد
عمت احلركات
أجاد لبيد حتويل املرارة التي ّ
االحتجاجية يف سنة  ،2011والتي نشأت
بين طبقات تل أبيب الوسطى التي وجدت
قائدا جديداً يحمل شعارات مبهمة إىل
اآلن
ً
حد كاف ألن تتبعه أكثرية.

االستعمار الليبرايل؟
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أعالم "الليكود ـ بيتنا" على جدار يف القدس" :نتنياهو فقط سيحمي القدس"

وركّ ز حزب العمل هو أيض ًا يف حملته
على قائد جديد نسبي ًا ،شيلي يحيموفيتش
التي هي ،مثل لبيد ،نشأت من اإلعالم
وبتحول تكتيكي
الشعبي اإلسرائيلي.
ّ
رئيسي ،حاولت يحيموفيتش إعادة موضعة
حزب العمل يف الوسط من سياسات
إسرائيل ،حول األراضي ،فأطلقت تصريحات
متكررة بشأن تعاطفها مع املستوطنين
اليهود ورفضها االلتزام بخطة سالم
صادقة ،مركزة عوض ًا عن ذلك ،وبقوة ،على
أجندة اجتماعية ـ ديمقراطية ـ اقتصادية،
حماولة التقاط العواطف التي نشأت من
االحتجاجات االجتماعية املعارضة يف
سنة  ،2011لكن بنجاح حمدود.
وبطريقة مماثلة ،فإن حزب "البيت
اليهودي" ،وهو احلزب الديني القومي
الرئيسي واملعروف تقليدي ًا بأنه أساس
الكتل املؤيدة لالستعمار ،والذي حتالف
سوق بصورة
مع عدة أحزاب صغيرةّ ،

رئيسية ،للقائد احملبب والغربي الطابع،
نفتايل بينت ،وهو صاحب عمل تقني رفيع
املستوى وناجح ،عمل فيما مضى مديراً
ملكتب نتنياهو ،ومديراً جمللس املستوطنات
"يشع" .وقد قاد بينت حزبه بحركة مزدوجة:
ال ،جعل برنامج احلزب أكثر تطرف ًا،
أو ً
مع استراتيجيا معلنة ومفتوحة بضم
املنطقة "ج" (أي  %60من الضفة الغربية)،
وهذا كان منسجم ًا مع حزبه املتطرف
مدعم ًا بشخصيات مركزية من
الذي كان ّ
دوائر املستوطنين يف الضفة الغربية؛
ثاني ًا ،التسويق الناعم حلزبه االستعماري
املتطرف .وبعيداً عن التركيز على [شخص]
بينت ،فإن حملة احلزب ركزت على معاين
اليهودية ،والبيت والعائلة ،واملساهمات
الكبيرة املنتظمة من اليهود املتدينين
للجيش.
إن مسألة اخلدمة العسكرية كانت ملدة
طويلة نقطة نزاع بين األكثرية اإلسرائيلية
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واحلزبين احلريديين الرئيسيين" :شاس"
َ
ال املزراحيين بشكل رئيسي) ،و"يهدوت
(ممث ً
ال األشكنازيين) .وقد خاض
هتوراه" (ممث ً
احلريديون حملة كانت كلها تقريب ًا
متمحورة حول الهوية السياسية ،مع التركيز
على اخملاطر التي تهدد يهودية الدولة،
وخماطر تأجيج العالقات مع جمتمعات
ُأخرى (وخصوص ًا الروس) ،الذين كانوا
ُيتهمون بتخفيف القيود الدينية التي تمنع
االنتقال إىل اليهودية.
ركز حزب "شاس" بقوة على عظمة قائده
الروحي ،وعلى احلاجة إىل االستمرار يف
العالقات القائمة بين الدولة واحلريديين.
وعودة قائد "شاس" املدان أرييه درعي،
بعد غياب  13عام ًا ،أضافت إىل احلملة
حماسة وإثارة ،لكن استطالعات الرأي بشأن
شاس كانت قريبة جداً من االنتخابات
السابقة .فكما حدث يف تلك االنتخابات،
فإن أحزاب احلريديين خاضت حملة قوية
ضد الغرباء (الالجئين األفارقة والعمال
بصورة رئيسية) ،وضد الروس العلمانيين
واملندجمين جزئي ًا يف اجملتمع ،والذين
يمثلون ،برأيهم ،تهديداً للهوية اليهودية

إلسرائيل.
أما األحزاب الصغرى فخاضت ،وبشكل
ّ
متوقع ،حمالت أكثر تركيزاً :حزب ميرتس
اليساري من متقاعدي اخلدمة العسكرية،
[هتنوعا] الذي تقوده
وحزب "احلركة" َ
تسيبي ليفني ،ركزا على احلاجة إىل
مفاوضات سالم وإنهاء االحتالل ،بينما
شددت األحزاب التي يشكل العرب أغلبيتها،
على حقوق األقليات الفلسطينية ،وعلى
إعادة بناء العالقات العربية ـ اليهودية.

النتائج
من أجل رسم االنتائج االنتخابية ،قمنا
بتصنيف األحزاب بناء على حمورين :األول،
جيوسياسي متعلق باملواقف من الطبيعة
املرجوة للعالقات اليهودية ـ العربية؛ الثاين،
اقتصادي  /اجتماعي مبني على اآلراء بشأن
السياسات االقتصادية واالجتماعية املتوخاة.
ال ،احملور اجليوسياسي :وتكمن
أو ً
معامله يف مواقف احلزب من االستعمار
والسيطرة اليهوديين ،ومن تأسيس دولة
فلسطينية ،وخط احلزب بشأن الطبيعة

لوحة شاس االنتخابية" :احترم التوراة ـ انتخب شاس" ،تُ ظهر القائد الروحي للحزب
احلاخام [عوفاديا] يوسف

االستعمار الليبرايل؟

ال
اليهودية لدولة إسرائيل .ومن الطبيعي أ ّ
تكون احلدود قاطعة املعامل ،وأن يكون
جراء
هناك درجة من التقاطع بين األحزاب ّ
والتغير عبر الزمن .وهنا
التداخل الطبيعي
ّ
نستطيع أن نحدد ثالث كتل رئيسية:
تروج لتهويد املناطق
أ ـ استعماريةّ :
احملتلة واملتنازع عليها داخل إسرائيل،
وتعارض تأسيس دولة فلسطينية قابلة
للحياة .وتركز الكتلة األساسية للحريديين
على التهويد الديني أكثر من تهويد األرض.
تروج الهوية اليهودية
ب ـ إثنوقراطيةّ :
إلسرائيل ،مع ترويج املساواة الفردية بين
املواطنين العرب يف الوقت عينه ،ودعم
تأسيس دولة فلسطينية قابلة للحياة إىل
جانب إسرائيل.
ج ـ ديمقراطية :تدعم تأسيس دولة
فلسطينية قابلة للحياة يف القطاعات احملتلة
وتروج لديمقراطية ليبرالية غير إثنية
كلها،
ّ
متعددة الثقافات ،أو ديمقراطية ثنائية
القومية مع حقوق جماعية لألقلية العربية.
ويبين اجلدول رقم  2أدناه ،نتائج
ّ
االنتخابات لكل حزب عبر الزمن ،استناداً
إىل التوجهات اجليوسياسية ،بينما يبين
الرسم البياين (الذي يلي اجلدول) التغيرات
يف الدعم لكل كتلة عبر الزمن .واخلارطة رقم
 7ترسم (يف حين يرسم الرسم البياين بعده)
التوزيع للكتل اجليوسياسية يف انتخابات
 ،2013واالجتاهات الرئيسية فيها.
ال قليلة من االجتاه
وتظهر النتائج ميو ً
ُ
االستعماري نحو الديمقراطية ،وإن كانت
هذه امليول غير كافية إلحداث تغيير
حكومي .وعلى مر السنين ،كانت تلك
املسائل هي ساحة املعترك الرئيسية
يف الفضاء السياسي اإلسرائيلي ،مع
توزيع متسا ٍو نسبي ًا يف األصوات ما بين
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املعسكرين االستعماري والالاستعماري (أي
اإلثنوقراطي والديمقراطي).
لقد جلبت الدورتان االنتخابيتان
ال،
األخيرتان نصراً حاسم ًا ،لكن متباد ً
بين املعسكرين (انتخابات 2006
لالّاستعماريين ،وانتخابات 2009
لالستعماريين) ،يف حين أعادت االنتخابات
احلالية السياسة اإلسرائيلية إىل املراوحة،
مع دعم متقارب بين الكتلتين.
وبشكل أكثر داللة ،حتى لو انتهت النتائج
بالتساوي  60/ 60بين الطرفين ،فإن
الكتلة الالاستعمارية ما كانت لتستطيع
تأليف حكومة نظراً إىل االنقسام احلاد
بين بعض اليهود واألحزاب العربية،
لكن يف إمكانها قطع الطريق أمام الكتلة
االستعمارية ،وإجبار احلكومة على تبطئة أو
إيقاف الدفع االستعماري.
ثاني ًا ،احملور االجتماعي ـ
االقتصاديُ :رسمت األحزاب هنا بحسب
توجهاتها االجتماعية ـ االقتصادية .وتظهر
ثالث كتل رئيسية:
تروج للنيوليبرالية
أ ـ النيوليبراليةّ :
القائمة يف االقتصاد اإلسرائيلي بمزيد
من االقتطاع يف املساعدات االجتماعية
ويف القطاع العام ،وباخلصخصة ،وكذلك
باالعتراض على مزيد من التدخل احلكومي.
ب ـ اجتماعيو الرفاه اليهود :يدعمون
دوراً أكبر للحكومة يف قطاع اخلدمات
وقوانين السوق وضبطها ،لكن مع توجيه
(معظم) اخملصصات االجتماعية إىل
اجلماعات اليهودية.
ج ـ التقدمية :تدعم بشكل ملحوظ مزيداً
من الدور احلكومي يف تقديم اخلدمات وضبط
األسواق ،وتؤيد التحرك الفعلي يف اجتاه
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اجلدول رقم  :2األحزاب والكتل يف االنتخابات اإلسرائيلية2003 ،ـ( 2013يف مقاعد الكنيست)

2013

2009

2006

2003
احلزب

0
4
9
12

3

11

11

9

الكتل
الرئيسية

االحتاد القومي
البيت اليهودي

املفدال
5

6

احلزب القومي الديني

12

11

شاس
يهدوت

7
5

6

15

11

27

12

5

هتوراه املتحد
إسرائيل
بيتنا

31

2

27

28

38

الليكود

كاديما

االستعماريون

االستعمار الليبرايل؟
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شينوي
15

19

"يش عتيد"
(املستقبل)

6

احلركة

15

13

19

19

7

العمل
جيل (حزب املتقاعدين
واملسنين)

العمل املتحد

3

شعب واحد

6

3

5

6

ميرتس

4

4

3

3

اجلبهة
القائمة

4
4

4

2

3

120

إثنوقراطي

العربية املوحدة
االحتاد

3

3

3

الديمقراطي القومي

120

120

120

اجملموع

ديمقراطي
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الكتل اجليوسياسية ،وتظهر تفوق التيار االستعماري وتقاطعه مع التيار االثنوقراطي وضمور
التيار الديمقراطي

نتائج  2013ـ الكتل اجليوسياسية ،االستعماريون 61 :مقعد ًا؛ احلريديون 19 :مقعد ًا؛
االثنوقراطيون 20 :مقعد ًا؛ الديمقراطيون  17مقعد ًا

االستعمار الليبرايل؟

حتقيق العدالة االجتماعية ،وإعادة توزيع
الثروة بين اجملموعات اإلسرائيلية كافة.
تبين النتائج هنا أيض ًا وجود ميول
إىل االبتعاد عن السيطرة السابقة الكاملة
لألجندة النيوليبرالية .وهذه امليول يمكن
إرجاعها إىل االحتجاجات االجتماعية
عمت إسرائيل خالل سنة  ،2011وإىل
التي ّ
التدهور يف نسبة عدم املساواة االجتماعية،
والصعوبات التي تواجهها أجزاء متنامية
من الشعب .والتقدم البسيط الذي حققته
األحزاب املنادية بزيادة التقديمات
االجتماعية ،واألحزاب االجتماعية،
واالجتماعية ـ الديموقراطية ،يعني أن
سباق إسرائيل نحو اخلصخصة واحلد
من توزيع الثروة ،قد ُيكبحان ،على الرغم
من أن هذا األمر على األرجح لن يسير يف
اجتاه معاكس ،أخذاً يف االعتبار موقف
معظم األحزاب التي تدعم تقديم املعونات
االجتماعية من خارج االئتالف احلاكم.

حتليل النتائج
دعونا نتفحص النتائج بمزيد من

مقاالت

065

التعمق ،مع التركيز على كل من :احمليط
االجتماعي اليهودي؛ املستوطنين؛
اجملتمعات الريفية؛ األقليات العربية.
احمليط اليهودي :ممثل بشكل طبيعي
أكثريف "البلدات الناشئة" ـ جمموعة
من نحو  25بلدة ومدينة تستوعب أكثر
من نصف مليون مقيم ،وقد ُبنيت يف
اخلمسينيات لتحتضن يف األساس جموع ًا
من املهاجرين املزراحيين ،والجئين
استخدمتهم الدولة اإلسرائيلية "رواداً
متطوعين" الستيطان مناطق األطراف.
لكن كثيراً من املزراحيين هاجروا من تلك
البلدات وذابوا يف الطبقات اإلسرائيلية
الوسطى .واتسعت تلك البلدات جداً خالل
التسعينيات بسبب استيعاب مهاجرين من
(عرفوا بالروس)،
الكتلة السوفياتية السابقة ُ
فوصلت إىل تعداد سكاين بلغ نصف مليون
نسمة يف سنة  ،2009مؤلفين من مهاجرين
يهود من الطبقات الدنيا والدنيا املتوسطة،
والذين هم من أصول روسية ومزراحية
أساس ًا.
يبين األصوات يف
هذا الرسم البياين ّ
تلك البلدات مقارنة ببقية الدولة ،وهو ُيظهر

نتائج  :2013الكتل االجتماعية ـ االقتصادية ،النيوليبراليون58 :
مقعد ًا؛ اجتماعيو الرفاه اليهود 30 :مقعد ًا؛ التقدميون 32 :مقعد ًا
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بوضوح دعم ًا كبيراً للكتلة االستعمارية
3
القومية بنسبة تبلغ .%75
كيف نفسر ذلك؟
ال وباألولوية ،بسبب التأثير القوي
أو ً
للهوية السياسية .وكما هي احلال يف
معظم الدول اإلثنوقراطية ،فإن إسرائيل
طورت درجة عالية من التقاطع بين
األيديولوجيات السياسية ،والهويات العرقية
والطبقية .فمنذ السبعينيات ،كان الليكود هو
البيت السياسي الرئيسي لليهود املزراحيين
الذين كانوا مرفوضين جماعي ًا من دوائر
اليهود األشكنازيين (غربيين) .وألن قيادة
الليكود حالي ًا كلها تقريب ًا من األشكناز،
ونتيجة التحالف مع حزب "إسرائيل بيتنا"
ذي األغلبية الروسية ،فإن الدعم لليكود
ضعف بين املزراحيين يف املناطق الطرفية
وتدنى بنحو  %8منذ سنة  .2009ويبدو أن
تلك األصوات انتقلت إىل حزب شاس الديني
والبيت اليهودي .وعلىالرغم من ذلك ،حافظ
حتالف "الليكود ـ بيتنا" على السيطرة يف
املناطق اليهودية يف األطراف .وزاد الدعم
لشاس احلريدي و"يهدوت هتوراه" بشكل
جراء هجرة احلريديين املتزايدة إىل
ملحوظ ّ

املدن بسبب األسعار املتهاودة ملساكنها.
ويف املقابل ،كان حظ جميع األحزاب
الليبيرالية واالجتماعية (التي يسيطر
عليها قطاع األعمال والطبقة الوسطى من
األشكنازيين) ،سيئ ًا يف املدن.
املستوطنون :إن القطاع األكثر تأثيراً
يف اجملتمع اإلسرائيلي ،أقله باملعنى
اجليوسياسي ،كان حركة االستيطان يف
يهودا والسامرة (الضفة الغربية) .فهذا
القطاع ،مدعوم ًا خالل أربعة أعوام بحكومة
استعمارية ذات توجهات استيطانية ،يبدو
مما كان عليه يف تاريخه كافة.
اآلن أقوى ّ
فقد ارتفع عدد ممثليه بعد االنتخابات إىل
رقم قياسي هو  15مستوطن ًا يف الكنيست
اجلديد ،بزيادة  %50أكثر من سنة .2009
وهذا الرقم يمثل أربعة أضعاف نسبتهم
يف اجملتمع اإلسرائيلي ،وستة أضعاف يف
التعداد السكاين يف إسرائيل  /فلسطين،
وأكثر بنسبة  10أضعاف حصتهم يف
الضفة الغربية .وكما هو متوقع ،فإن
املستوطنين يدعمون بقوة التوجهات
اليمينية القومية ،و %89منهم يؤيدون

التصويت يف البلدات الناشئة ،وتظهر تفوق الليكود ـ بيتنا

االستعمار الليبرايل؟

الكتلة االستعمارية التي يدعم أكثر من
ثلثها "البيت اليهودي" التوسعي ،و"القوة
إلسرائيل" املؤيدة للترانسفير .وقد ُسجل
ارتفاع ملحوظ يف األصوات التي نالتها
األحزاب احلريدية ،وصل إىل أكثر من ربع
أصوات املستوطنين ،األمر الذي يعكس
الهجرة السريعة لهذه اجملموعات نحو
التجمعات احلريدية ما وراء اخلط األخضر.
وفقط  %11من املستوطنين ،وكلهم تقريب ًا
من التجمعات املدنية العلمانية اليهودية
يف الضفة الغربية ،أعطوا أصواتهم إىل
أحزاب الوسط التي وعدت بإدخال "الكتل
ض
االستيطانية" يف أي عملية لتبادل أرا ٍ
إسرائيلية يف املستقبل.
الكيبوتسات :لقد كانت الكيبوتسات
(القرى اجلماعية) التي قاد مؤسسوها
مشروع االستيطان ما قبل الدولة
الصهيونية ،هي العمود الفقري لقطاع
الريف اليهودي ألجيال سبقت ،وهي التي
حركت ،مع جتمعات املوشافيم النصف
ّ
جماعية ،أكثر اجلهود االستعمارية يف

مقاالت
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الداخل بعد سنة  ،1948وال سيما يف اجلليل
والنقب ،ضمن استراتيجيا قادها حزب
العمل.
فخالل اخلمسينيات والستينيات ،شكلت
الكيبوتسات نخبة ال يمكن جتاهلها ،ثقافية
وعسكرية وإىل حد ما سياسية ،ومرتبطة
بقوة بحزب العمل .إن صعود الليكود،
وحتول املشروع االستعماري إىل األراضي
ّ
الفلسطينية ،وأخيراً التوجه نحو االقتصاد
جردت هذا القطاع
النيوليبرايل ،أمور كلها ّ
من كثير من رأس ماله السياسي والثقايف.
ونظراً إىل خلفية الكيبوتسات االشتراكية،
وصلتها الطويلة األمد بمعسكر حزب العمل،
فإنها (الكيبوتسات) اقترنت باليسار
الصهيوين .وقد وصل تدهورها السياسي
متدن جديد يف انتخابات
إىل مستوى
ٍ
 ،2013ألنه ،وألول مرة يف تاريخ إسرائيل،
لن يكون لسكان الكيبوتسات ممثل يف
الكنيست.
وعلى الرغم من ذلك ،فإن صوت
الكيبوتسات ما زال ملحوظ ًا ،ألنه يمثل

التصويت يف مستوطنات الضفة الغربية ،وتظهر تفوق البيت اليهودي
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التصويت يف الكيبوتسات ،وتظهر تفوق حزب العمل

القطاع الريفي املتنامي بسرعة ،والضواحي
البعيدة للغربيين (األشكنازيين) والطبقات
الوسطى املستغربة .كما أن الكيبوتسات
تستمر يف امتالك أكثر األراضي الزراعية
الغنية يف الدولة.
الصورة واضحة :نحو  %55يدعمون
األحزاب الليبرالية الداعمة للسالم ،و%24
يدعمون الكتلة اإلثنوقراطية الوسطية.
وبقيت األمور ثابتة هكذا منذ انتخابات
 ،2009مظهرة مرة ُأخرى قوة سياسة
الهوية ،لكن هذه املرة يف إحدى اجملموعات
األشكنازية الرئيسية يف إسرائيل.
الصوت العربي :بما أن األقلية
الفلسطينية موجودة باستمرار على هامش
السياسة اإلسرائيلية ،فإنها تشكل  %16من
القوة الناخبة ،وبالتايل لها قدرة على الترجيح
يف الصراع القائم بين الكتل االستعمارية
والالاستعمارية ،وقد اقترب صوتهم يف
هذه االنتخابات من إمكان تأسيس "كتلة
معارضة" كان من شأنها منع عودة احلكومة
االستعمارية .فهذه احلكومة ،ودعونا نتذكر،

ش ّنت هجمات متواصلة على قيمة املواطنة
العربية ،وبادرت إىل تقديم موجة من القوانين
املناهضة للديمقراطية ولألقليات ،وطبعت
النقاش العام باملصطلحات العرقية .ويبدو
أن هذه املعاملة سببت زيادة يف األصوات
بلغت  ،%55بارتفاع نسبته  %2بعد نحو
عقدين من التدهور .وخالل األسبوع السابق
لالنتخابات ،حثّت قيادات جميع األحزاب
شعاري
العربية اجملتمع على التصويت حتت
َ
"حماية حقوق مواطنيتنا" ،و"أوقفوا نتنياهو
وليبرمان" .وكانت هذه احلملة ضرورية ،ألن
عدة جمموعات ،وخصوص ًا احلركة اإلسالمية
يف الشمال التي يقودها الشيخ رائد صالح،
وعدة جمموعات علمانية راديكالية صغيرة،
أعادت إطالق حملة ملقاطعة االنتخابات
التي يزعمون أنها تعطي شرعية عربية للحكم
الصهيوين املستبد.
وحين انطلقت احلملة ،بذل اجملتمع
املدين واملفكرون القياديون وقيادات
سياسية حملية ،جهداً كبيراً لتوحيد األحزاب
العربية ،وكانت وجهة نظرهم أن كتلة أكبر
ستبعث احلماسة ،وتزيد يف عدد الناخبين،

االستعمار الليبرايل؟

مقاالت
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الدعاية االنتخابية ّ
للئحة العربية املتحدة

ال أكبر يف الكنيست .لكن ،تلك
وتنتج تمثي ً
اجلهود باءت بالفشل بسبب االنقسامات
الداخلية وغياب القيادة الفاعلة ،األمر
الذي دفع باألحزاب العربية الرئيسية
الثالثة إىل التنافس فيما بينها ،وإن كانت
براجمها كلها متشابهة ،وال سيما ما يتعلق
بمعارضتها لالستعمار اليهودي ،ورغبتها
املشتركة يف جعل دولة إسرائيل دولة مدنية
أو ديمقراطية متعددة الثقافات .ونظراً
إىل تلك االرتباكات ،فإن احلملة كانت
خجولة نسبي ًا ،تنقصها أفكار أو شخصيات
جديدة .وأكثر املمثلين العرب سيعودون إىل
دورتهم الثالثة أو الرابعة ،بغض النظر عن
االنتقادات التي ُوجهت إليهم لعدم مبادرتهم
إىل أخذ دورهم يف دعم جمتمعاتهم.
وأظهرت الهيكلية احلزبية واحلملة جموداً
ونقص ًا شديدين يف الرؤية القيادية.
ُسجل يف حملة االنتخابات العربية غياب
ملحوظ للنقاش بشأن شعار "حل الدولة
الواحدة"  ،مع أن هذا األمر من أكثر املفاهيم
الصاعدة سريع ًا بين املفكرين العرب،

وخصوص ًا بين الشباب ،كما أن كثيرين من
املنظّ رين الرئيسيين واملروجين لهذا األفق
يف حل القضية الفلسطينية ،يأتون من
عرب  ،48بينهم :أسد غانم ،ونديم روحانا،
وسلمان ناطور ،وعزمي بشارة األكثر شهرة
بينهم ،والذي نفى نفسه اختياري ًا إىل خارج
البلد .ومع ذلك ،فإن ال حزب وال حركة
4
روج هذه الفكرة خالل احلملة.
وال مرشح ّ
عالوة على ذلك ،فإن حملة "حركة املقاطعة
العاملية إلسرائيل وسحب االستثمارات
وفرض العقوبات عليها" ( )BDSاملشهورة
جداً بين فلسطينيي الداخل واخلارج ،نادراً
ال من طرف
ما ُذكرت ،وكانت مرفوضة أص ً
األحزاب العربية الرئيسية التي كانت تخشى
على مراكزها القيادية بعد تفعيل "قانون
ال عن ذلك ،مل يحدث
املقاطعة" اجلديد .فض ً
سوى قليل من التعاون بين العرب واليهود
يف حمالتهم االنتخابية يف حماولة جزئية
لطمس املنطق الرئيسي لإلثنوقراطية
اليهودية .وهذه الثغرات تؤكد انحباس جميع
املواطنين اإلسرائيليين ،بمن يف ذلك العرب،
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داخل األفق اجليوسياسي املسدود.
وكما يف القطاعات األُخرى ،فإن النتائج
بين فلسطينيي الداخل أعطت مؤشراً إىل
االستمرارية .فجميع األحزاب العربية الثالثة
سجلت نتائج مماثلة لالنتخابات السابقة
وانتهت باحلصول على اجملموع عينه وهو
 11مقعداً (أحدها لدوف حنين ،نائب يهودي
عن جبهة حداش) ،كما أن عربي ًا آخر دخل
ال
إىل الكنيست من خالل ميرتس ،موص ً
اجملموع إىل  11نائب ًا ،أقل بثالثة مقاعد
من الكنيست املاضي عندما ضمت كاديما
و"إسرائيل بيتنا" ثالثة نواب من العرب
الدروز.
يبين الرسم البياين أدناه أن االنقسام
الهيكلي يف الصوت العربي بين األصوات
الصهيونية والالصهيونية ،والذي تأسس
بثبات بعد اغتيال رابين يف سنة ،1995
استمر مع تقلص خفيف يف الدعم لألحزاب
غير الصهيونية .فالتصويت لألحزاب
الصهيونية جاء يف األغلب من العرب الدروز
الذين اصطفوا مع الدولة اليهودية ،وكذلك

بسبب دعم حملي (مستند إىل عالقات
القرابة) رسمه كل من شاس وميرتس .فأكثر
من  %80من املواطنين الفلسطينيين يف
صوتوا ضمن خط اإلجماع القومي
إسرائيل ّ
التف خالل العقد
والذي
،
ا
ّ
الثابت نسبي ً
املاضي حول "وثيقة الرؤية" لألقليات ،التي
تصور أن أهداف العرب يف إسرائيل تتمحور
ّ
حول :النضال لنزع الطابع الصهيوين
عن بنية الدولة ،وترويج احلقوق املدنية
واجلماعية لألقليات؛ االعتراف بقرى البدو؛
سد الثغرات االقتصادية؛ التأسيس الفوري
لدولة فلسطينية ذات سيادة .هذا اإلجماع
وجه أكثر من  %90من األصوات
الثابت ّ
غير الدرزية إىل األحزاب العربية الثالثة،
ممثلة بذلك مرة ُأخرى قوة سياسة الهوية.
وعلى الرغم من ذلك ،فإن تمثيل العرب
يف الكنيست يستمر ضعيف ًا ،نظراً إىل أنهم
يشكلون نصف نسبتهم قياس ًا إىل تعدادهم.
ال هم العرب البدو من
إن األقل تمثي ً
جنوبي النقب .فهذا اجملتمع األكثر تهميش ًا،
يفوق تعداده  200.000شخص ،ومع ذلك

اجتاه أصوات الناخبين العرب  1977ـ  ،2013وتظهر تفوق التصويت
للوائح العربية
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يحصل على ممثل واحد فقط ،كما كانت
احلال يف أثناء العقدين املاضيين .لقد كان
البدو يف "القرى غير املعترف بها" حول بئر
السبع ،يف طليعة الصراع العربي من أجل
األرض وحقوق السكن ،وهم يعانون سياسة
نزع امللكية ،وإعادة التوطين ،وهدم عدد
ال ُيحصى من البيوت ،وعقود من الرفض.
ويف هذه االنتخابات أظهر البدو مزيداً من
االبتعاد عن الدولة عن طريق حتقيق أقل
نسبة ناخبين يف الدولة كافة ـ فقط %45
من األشخاص اخملولين صوتوا ،وأكثرهم
من البلدات واملدن البدوية .وضمن القرى
غير املعترف بها التي تستوعب نصف
الشعب البدوي (كثيراً ما تكون بلدات صغيرة
غير رسمية) ،وصل اإلقبال على االنتخاب
ال ابتعاداً واضح ًا عن
إىل  %31فقط ،ممث ً
ال عن األثر القوي للحركة
الدولة ،فض ً
اإلسالمية يف الشمال .لكن األمر كان أكثر
براغماتية فيما يتعلق باحلركة اإلسالمية
يف اجلنوب ،التي هي جزء من "املوحدة"
(القائمة العربية املوحدة) ،والتي كسبت
تقريب ًا ثلثي أصوات البدو ،بينما حصل
احلزب الديمقراطي القومي ـ بلد ،على الربع
تقريب ًا .وأظهر هذا ارتفاع ًا يف املشاعر
القومية للشعب الذي كان تقليدي ًا بعيداً
أما تصويت البدو
عن النضال الفلسطينيّ .
لسائر األحزاب ،بما فيها "حداش" اليهودية ـ
العربية ،فكانت قريبة من العدم.

الدالالت
ما هي دالالت تلك االنتخابات على
الصراع الصهيوين ـ الفلسطيني وعلى
اجملتمع اإلسرائيلي؟
على املستوى األكثر وضوح ًا ،بدا أن
ال على وضع
االنتخابات حافظت قلي ً
تغير طفيف :نتنياهو عاد إىل
راهن مع ّ
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السلطة؛ اليمين احلاكم بقي يف السلطة ،وإن
بصالحيات مقلصة؛ ثمة حتمال يف تشكيل
ائتالف حاكم أوسع يتضمن أشخاص ًا من
أحزاب الوسط الليبرايل .ومع أن بعض
التصدعات ظهر يف املنظومة احلاكمة
ال إنه من املنطقي
التي سنعود إليها ،إ ّ
توقّع استمرارية السياسات اإلسرائيلية
فيما يتعلق باستعمار الفلسطينيين،
والسياسات اإلثنوقراطية املتعلقة به،
واالستمرار يف التحوالت النيوليبرالية يف
تغيرات
االقتصاد واجملتمع .وقد حتدث ّ
ملحوظة يف العالقات ما بين اجملموعات
اليهودية ،وخصوص ًا بشأن قضايا اخلدمة
العسكرية الشاملة ،وكذلك يف امليزانيات
اخلاصة بمختلف القطاعات .ونظراً إىل
تراجع الليكود ،فإن وقع احلملة الليبرالية
ـ االستعمارية سيخبو يف األغلب ،وإن
كان يصعب توقع تغيير جذري يف أهداف
احلكومة .وهذا يعني طبع ًا ،استمرارية
عملية "الزحف األبارتهايدي" ،وال سيما
مع استقرار العالقات "االنفصالية وغير
املتساوية" بين اليهود والفلسطينيين
ال مؤسساتية
وتطبيعها وأخذها أشكا ً
بصورة متدرجة.
ُ
إن نتائج االنتخابات تمثل مرة أخرى
قوة "الفقاعة" اإلثنوقراطية اإلسرائيلية
التي يدور فيها معظم التحركات
واملناورات واملعارك السياسية بين
اجملموعات اليهودية ،مع تأثير قليل
للفلسطينيين .فهذه الفقاعة اإلثنوقراطية
تقوم على نأي إسرائيل معنوي ًا وسياسي ًا
عن جيرانها ،والشكوك يف شأن دور
اجملتمع الدويل .وقد أدت هذه املقاربة
إىل غلبة الصفة األحادية املتكررة على
السياسات اإلسرائيلية منذ اغتيال رابين يف
سنة  .1995ففي هذه احلملة االنتخابية،
أصبحت "الفقاعة اليهودية" أكثر وضوح ًا،
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نظراً إىل عدم االستقرار يف العامل العربي،
وصعود اإلسالم السياسي ،واجلدليات
العدائية مع إيران .غير أن هذا ال يعني
بالضرورة أن القضية الفلسطينية أصبحت
أقل أهمية ،لكن يف غياب الرؤية ،وبسبب
ضعف الفلسطينيين وتفرقهم ،فإن اإلنكار
أصبح أفضل تكتيك يف املدى القصير.
داخلي ًا ،أظهرت االنتخابات أن
سياسات الهوية هي وصفة نموذجية يف
اجملتمعات اإلثنوقراطية ،فبطاقات الهوية
استعملت ورقة رابحة يف جمال احلاجات
ُ
االجتماعية ـ االقتصادية كما يتضح من
تصويت أكثر اليهود اليمينيين ذوي الدخل
احملدود لألحزاب الدينية واالستعمارية
والنيوليبرالية .ومن املتوقع أن تستمر تلك
األحزاب [والتحالفات] ("الليكود بيتنا"؛
البيت اليهودي؛ يهدوت توراه؛ إلخ) يف
التوجه نحو اقتصاد نيوليبرايل ،ويف
استعمار الفلسطينيين على حساب اخلدمات
االجتماعية والفوارق االقتصادية .ومثلما
هو معروف عن الدول اإلثنوقراطية ،وكما
بينه منذ عدة أعوام العامل القومي واكر
ّ
كونور ،فإن "الدم يجري بكثافة أكثر من
املال" ،وهذا أمر واضح أيض ًا بين جمموعات
األشكنازيين الذين يصوتون تقليدي ًا حلزب
العمال ذي التوجهات االجتماعية ،ومليرتس
وحداش [اجلبهة الديموقراطية للسالم
واملساواة] ـ وهي أحزاب تقف ضد املنفعة
الظاهرة لتلك الطبقات.
دعونا نرجع إىل املنتصر الرسمي
يف هذه االنتخابات ،رئيس احلكومة
نتنياهو الذي كرر ترويج أهدافه الثنائية
املتعلقة بتخصيص االقتصاد و"حتريره"،
مع االستمرار يف سياسة االستيطان يف

األراضي الفلسطينية ،ويف تهويد الشعب
واألرض اإلسرائيليين .فنتنياهو ،أكثر من
أي شخص آخر ،يمثل رمز احلكم اإلسرائيلي
الراهن ،مع حماولة إنشاء مزيج غير قابل
لالستمرار بين النيوليبرالية واالستعمار .هذا
هو التناقض "االستعماري الليبرايل" الذي
يغلّف املزاعم اإلسرائيلية بالديمقراطية،
مضاف ًا إىل احلقيقة القاسية التي يكرسها
االحتالل العسكري الذي يسلب الفلسطينيين
ويهمش
يف األراضي احملتلة حقوقهم،
ّ
"الزعبيين" يف إسرائيل .وبوضوح ،فإن
ظهور كل من الليبرالية القومية والعلمانية
واالستعمارية الدينية يف هذه االنتخابات،
طياته توترات متزايدة من شأنها
يحمل يف ّ
أن تهدد بانفجار الفقاعة اإلثنوقراطية.
إذاً ،ألولئك الذين يطمحون إىل التغيير
يف هذه االنتخابات ،هناك بعض اإلشارات:
التفاف يف اجتاه اليسار بنسبة %4؛ بزوغ
فريق من املطالبين بالعدالة االجتماعية
بعد احتجاجات سنة2011؛ اقتراب اليسار
الوسط بشكل مفاجئ من تأسيس كتلة
معارضة خالف ًا لكل التوقعات ،وهذا كله
يكشف عن تصدعات يف النظام اإلثنوقراطي.
لكن من أجل استغالل تلك التأثيرات ،فإن
تلك االنتخابات أظهرت أيض ًا أنه ال بد من
ضغط خارجي .فالقوى الداخلية حمتبسة
داخل شبكة من الهوية ،واملادة ،واالعتبارات
العسكرية واأليديولوجية ،التي تمنع حدوث
اختراق الاستعماري رئيسي .وفقط املزيج
ما بين "التصدعات" يف الداخل ،والضغط
الالستعماري من اخلارج ،قد ينتجان اختراق ًا
ربما يسمح للفلسطينيين بأن يحصلوا
على حق تقرير املصير واالستقالل الذي
يستحقونه من دون شك.
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املصادر
 مع أن،2001 فاز شارون أيض ًا ببطاقة انتخابية شخصية كرئيس حكومة ورئيس لليكود يف سنة
.االنتخابات البرملانية مل جتر تلك السنة
.2013  يناير/  كانون الثاين11 ،" "يومان،القناة األوىل
 والذي اخترق الطوق االنتخابي،يشمل هذا "القوة إلسرائيل" اليميني الراديكايل واملؤيد للترانسفير
 مثل "الورقة، واألمر عينه ينسحب على أحزاب ُأخرى يف اليسار السياسي.للدخول إىل الكنيست
 وثمة حزب يميني وسطي آخر مهم هو "عام شاليم" الذي يمثل اليهود."اخلضراء" و"الدولة اجلديدة
 فإن ما يقارب، وبصورة إجمالية. وقد اخترق احلد األدنى لألصوات كي يدخل الكنيست،املزراحيين
. ُأعطيت إىل أحزاب فشلت يف اختراق الطوق االنتخابي،%9  أي نحو، صوت268.000
ّ  إ،احلركة اإلسالمية "يف الشمال" كانت صوت ًا ظاهر ًا داعم ًا حلل الدولة الواحدة
ال إنها مل تشارك
 كي تمهد الطريق لتطبيق الشريعة يف املستقبل يف جميع، وإنما نادت باملقاطعة،يف االنتخابات
. وما هو أبعد من ذلك،فلسطين التاريخية
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