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فلسطين على هامش االنتخابات اإلسرائيلية
هيئة تحرير الملحق

فــي االن ـت ـخــابــات اإلســرائـيـلـيــة األخ ـي ــرة عــام
 ،٢٠١٩ع ــزز رئ ـيــس ال ـح ـكــومــة اإلســرائـيـلـيــة
بنيامني نتنياهو مكانته قــائـ ًـدا للمعسكر
اليميني املـتـشــدد .اسـتـطــاع أن يـقــود حملة
ان ـت ـخ ــاب ـ ّـي ــة ض ــد م ـنــاف ـس ـيــه دون أن يـقـحــم
ّ
ّ
الفلسطينية .وهذا حال سريالي حني
القضية
ّ ً
تكون دولة محتلة ،ال يشغل االحتالل حيزا
ّ
االنتخابية سوى على الهامش.
في حمالتها
في االنتخابات األخيرة ،لم يكن هناك حديث
ّ
سلمية .ولم يعد الحديث عن
عن مفاوضات
ً
فلسطني كـكـيــان ،بــل شـغـلــت غ ــزة ح ـ ّـي ــزا في
كإشكالية ّ
ّ
أمنية ينبغي
الحمالت االنتخابية

ّ
حلها من خالل «القوة» و»املزيد من القوة».
فــي س ـنــوات حـكــم نـتـنـيــاهــو -ال ــذي يتباهى
ّ
عربية -بدأت
بأنه يتمتع بعالقات مع دول
ّ
ّ
الفلسطينية تتالشى مــن املعايير
القضية
ً
ّ
االنتخابية اإلسرائيلية وتجلى هذا واضحا
فـ ــي االنـ ـتـ ـخ ــاب ــات األخ ـ ـ ـيـ ـ ــرة .ولـ ـع ــل إعـ ـ ــادة
انـتـخــابــات نتنياهو ،تـبـ ّـن أن األغـلـبـ ّـيــة في
ً
وتحديدا تلك التي تدعم نتنياهو
إسرائيل،
ً
رئـيـ ًـســا للحكومة ،ال تـعـتــرف أســاســا ال في
ّ
ّ
القضية في سلم
فلسطينية وال تضع
دولة
أولوياتها .وسعى نتنياهو (ومـعــارضــوه)
م ــن خ ــال االن ـت ـخــابــات ن ـحــو ال ـتــرك ـيــز على
ق ـض ــاي ــا إس ــرائـ ـيـ ـل ـ ّـي ــة داخـ ـل ـ ّـي ــة وال ـ ـحـ ــد مــن
ّ
القضائية وامل ـحــاوالت
صــاحـيــات السلطة

ملـنــح حـصــانــة لنتنياهو كــي ال يـحــاكــم في
قضايا الفساد املتهم فيها.
مــع اع ـتــاء دونــالــد تــرامــب س ـ ّـدة الـحـكــم في
ال ـب ـيــت األبـ ـي ــض ،نـ ــال ن ـت ـن ـيــاهــو تـشـجـيـ ًـعــا
منقطع النظير .صعود ترامب حول الجدل
فــي إســرائـيــل ،وب ــدال مــن الـحــديــث عــن إقامة
دول ـ ــة ف ـل ـس ـط ـي ـنـ ّـيــة ،وسـ ــع ال ـث ـن ــائ ــي ت ــرام ــب
ونتنياهو مـ ًـن شــرعــة االح ـتــال ،حيث منح
ًّ
أميركيا للسيادة اإلسرائيلية
ترامب اعترافا
على منطقة الجوالن املحتل عام  ،١٩٦٧بعدما
كان اعترف بالقدس عاصمة إلسرائيل ونقل
إليها السفارة األميركية ،في ظل حديث عن
ّ
فلسطينية
س ـعــي نـتـنـيــاهــو ل ـضــم م ـنــاطــق
محتلة للسيادة اإلسرائيلية .وهــي مرحلة

جــديــدة تدخلها القضية الفلسطينية .من
حــالــة ال ـج ـمــود ووقـ ــف ال ـت ـفــاوض إل ــى حــال
الضم وتعزيز االحـتــال أكثر ولــأبــد .وهو
أم ــر ال تملك مـعــه السلطة الفلسطينية أي
خيارات ،في ظل حال من تآمر بعض الدول
ال ـعــرب ـيــة م ــع اإلدارة األم ـي ــرك ـي ــة وح ـكــومــة
بنيامني نتنياهو ،والــذي تباهى بعد فوزه
باالنتخابات بأنه تلقى اتصاالت تهنئة من
العديد من املسؤولني العرب.
ف ـل ـس ـطــن ب ـع ــد االنـ ـتـ ـخ ــاب ــات اإلس ــرائ ـي ـل ـي ــة
األخيرة باتت على مفترق طرق ،وخصوصًا
م ـ ــع ال ـ ـحـ ــديـ ــث ع ـ ــن «صـ ـفـ ـق ــة ال ـ ـ ـقـ ـ ــرن» ال ـت ــي
ستأتي ،مع كل هذه املعطيات ،على حساب
الفلسطينيني وحقوقهم.

فلسطين
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تبين االنتخابات اإلسرائيلية أن اليمين اإلسرائيلي المنضوي تحت معسكر
نتنياهو الذي يتمثل بالكنيست بـ 65مقعدًا ،حقق فوزًا غير مسبوق
لجهة تأكيد تغلبه على معسكر اليمين الناعم بقيادة الجنرال بني
غانتس ،وانهيار مطلق لمعسكر اليسار الصهيوني الذي يمثله حزبا
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العمل وميرتس مع حصولهما معًا على  10مقاعد فقط من أصل
 120مقعدًا في الكنيست ،أي أن هذا اليسار الذي بنى دولة االحتالل،
وقادها حتى العام  ،1977ولفترتين قصيرتين الحقًا لم تتجاوزا الـ7
أعوام ،ال يصل تمثيله إلى  10بالمائة في الكنيست

غلق الباب في وجه أي عملية تسـوية

االنتخابات اإلسرائـيلية

تآكل دور السلطة في الضفة الغربية (جعفر اشتيه/فرانس برس)

¶ هيمنة اليمين تنهي أي
حديث عن حل الدولتين

نضال محمد وتد

لــم تعكس نتائج انـتـخــابــات إسرائيلية
فــي املــاضــي ،حجم قــوة وانتشار اليمني
اإلسرائيلي (التقليدي) بشقيه العلماني
القومي والديني القومي كما عكستها
االنـ ـتـ ـخ ــاب ــات األخ ـ ـيـ ــرة الـ ـت ــي ج ـ ــرت فــي
ال ـت ــاس ــع م ــن إب ــري ــل /ن ـي ـس ــان الـ ـج ــاري،
سـ ـ ـ ــواء عـ ـل ــى مـ ـسـ ـت ــوى ع ـ ــدد األصـ ـ ـ ــوات
ال ـتــي حـصـلــت عـلـيـهــا ه ــذه األحـ ـ ــزاب ،أم
عـلــى مـسـتــوى ع ــدد املـقــاعــد فــي الـبــرملــان
اإلسرائيلي (الكنيست) .كما عكست إلى
ج ــان ــب ف ــرز مـعـسـكــر ي ـمــن وس ـط ــي ،في
أحسن حال ،معارض لبنيامني نتنياهو،
يمثل في البرملان قوة تصل إلى  %30من
مجمل أعضاء البرملان.
بـلــغ ع ــدد املـصــوتــن فعليا مــن أصـحــاب
ح ــق االق ـت ــراع ف ــي إســرائ ـيــل 4.340.253
(أربـعــة ماليني وثالثمائة ألــف ومائتان
وث ــاث ــة وخ ـم ـس ــون م ـص ــوت ــا) م ــن أصــل
ستة ماليني وثالثمائة وتسع وثالثون
ألفا وسبعمائة وتسع وعشرون مواطنا
هــم أصـحــاب حــق االق ـت ــراع .ومــع صــدور
ال ـن ـتــائــج الــرس ـم ـيــة وال ـن ـهــائ ـيــة ت ـبــن أن
أحــزاب اليمني التقليدي املؤيدة لرئيس
ال ـح ـكــومــة ب ـن ـيــامــن ن ـت ـن ـيــاهــو ،حصلت
ع ـل ــى م ـل ـي ــون ــن وأربـ ـ ـ ــع م ــائ ــة وث ـم ــان ــي
وعشرين ألفا ومائتني واثنني وخمسني
ص ــوت ــا ،أي  %56م ــن مـجـمــل األصـ ــوات،
علما أن نسبة التصويت بلغت هذا العام
 %68.46م ـقــابــل  %72ف ــي االن ـت ـخــابــات
التي جرت عام .2015
ل ـك ــن هـ ــذا ال ي ـع ـنــي أن ب ــاق ــي األص ـ ــوات
ذهبت ملعسكر اليسار ،بــل ذهــب مليون
ومــائــة وخمسة وعـشــرون ألـفــا وثمانية
مــائــة وواح ــد وثـمــانــون صــوتــا لتحالف
«ك ــاح ــول لـ ـف ــان» ب ـق ـي ــادة ال ـج ـن ــرال بـنــي
غــانـتــس ،وهــو الـحــزب الــذي يمثل بفعل
تـعــريــف ق ــادت ــه ل ــه ،ح ــزب الـيـمــن املـكـمــل
لـلـيـكــود ال ـتــاري ـخــي ،فـيـمــا ح ـصــل حــزبــا

أطروحة
معسكر اليمين
عززت الظروف اإلقليمية والتطورات في
سورية ،وترافقها مع وصول دونالد ترامب
إلى البيت األبيض ،من أطروحة معسكر اليمني
اإلسرائيلي واليمني املتطرف القائلة بسقوط
حل الدولتني وكل ما ترتب على اتفاق أوسلو
لصالح حل إقليمي مع بعض الدول العربية
يمنح حكمًا ذاتيًا للفلسطينيني .وهو ما توضح
من خالل محاوالت الوسط واليمني الناعم
التهرب من طرح تصور واضح للحل النهائي.
وقد تمثل ذلك بشكل كبير في إصرار املنافس
الرئيسي لنتنياهو ،الجنرال بني غانتس ،على
التهرب من أي مقولة واضحة بشأن تصور
ً
حزبه للحل النهائي ،والتشديد بدال من ذلك
على مقوالت «عدم وجود شريك فلسطيني
للمفاوضات حاليًا» ،وبالتالي وجوب التركيز
على تعزيز االستيطان في الكتل االستيطانية،
والعمل على إبقاء غور األردن تحت السيادة
اإلسرائيلية ،وعدم تقديم أي تنازل بشأن
القدس واإلبقاء على «القدس املوحدة» عاصمة
إلسرائيل واإلبقاء على هضبة الجوالن املحتلة
تحت السيادة اإلسرائيلية.
ولقد أكدت نتائج االنتخابات اإلسرائيلية
األخيرة أنه ال مكان ألنصار تسوية سلمية،
سواء مع الفلسطينيني أو مع سورية ،على
قاعدة األرض مقابل السالم.

الـيـســار :العمل ومـيــرتــس على  247ألف
صوت فقط ،وبلغ مجمل األصــوات التي
ح ـص ـلــت عـلـيـهــا ال ـقــائ ـم ـتــان الـعــربـيـتــان
 337أل ــف ص ــوت .أي أن أحـ ــزاب الـيـســار
مجتمعة لــم تحصل عـلــى أكـثــر مــن 584
ألف صوت من أصل  4ماليني وثالثمائة
وتسعة آالف ومائتني و 270ألف صوت.
كان ال بد من اإلشارة إلى مجمل األصوات
الـ ـت ــي ح ـص ـل ــت ع ـل ـي ـهــا أحـ ـ ـ ــزاب مـعـسـكــر
نتنياهو ،ألن توزيع املقاعد في الكنيست
منح هذا املعسكر  65مقعدا ،مع أن القوة
االنتخابية التي تمثلها األص ــوات التي
م ـن ـحــت ألحـ ـ ـ ــزاب ال ـي ـم ــن أكـ ـث ــر مـ ــن ذل ــك
بــأرب ـعــة م ـقــاعــد أخـ ــرى ع ـلــى األقـ ــل إن لم
يكن ستة مـقــاعــد ،إذا أخــذنــا بالحسبان
أن ث ــاث ــة أح ـ ــزاب يـمـيـنـيــة ،ه ــي «الـيـمــن
الـجــديــد» بـقـيــادة نفتالي بينت وأيليت
شاكيد و»زهوت» بقيادة موشيه فيغلني،
و»غيشر» بقيادة أورلي ليفي أبو كسيس،
حصلت مجتمعة على ثالثمائة وواحــد
وث ــاث ــن ألـ ــف ص ـ ــوت ،ت ـك ـفــي لـلـحـصــول
على 7مقاعد إضافية ،لكن حــزب اليمني
الـجــديــد بـقـيــادة نـفـتــالــي بينت فـشــل في
اجتياز نسبة الحسم الفتقاره إلى 1350
صوتا فقط .أي أن معسكر اليمني بقيادة
نتنياهو خسر عمليا على األق ــل أربعة
م ـقــاعــد إضــاف ـيــة ك ــان ــت س ـتــذهــب لـحــزب
«اليمني الـجــديــد» .كما أدى عــدم اجتياز
حزب زهوت وحزب غيشر لنسبة الحسم
إلى حرق هذه األصوات وعدم احتسابها
في توزيع املقاعد.
وت ـ ـبـ ــن هـ ـ ــذه األرقـ ـ ـ ـ ــام الـ ـج ــاف ــة ب ـح ـســب
املـعـطـيــات الــرسـمـيــة للجنة االنـتـخــابــات
املركزية ،أن اليمني اإلسرائيلي املنضوي
ت ـح ــت م ـع ـس ـكــر ن ـت ـن ـيــاهــو ال ـ ــذي يـتـمـثــل
ب ــال ـك ـن ـي ـس ــت بـ ـ ـ ــ 65مـ ـقـ ـع ــدا ،حـ ـق ــق فـ ــوزا
غـيــر مـسـبــوق لـجـهــة تــأكـيــد تـغـلـبــه على
معسكر اليمني الـنــاعــم بـقـيــادة الجنرال
ب ـنــي غــان ـتــس ،وان ـه ـي ــار مـطـلــق ملعسكر
ال ـي ـســار الـصـهـيــونــي ال ــذي يـمـثـلــه حــزبــا
ال ـع ـم ــل وم ـي ــرت ــس م ــع ح ـصــول ـه ـمــا مـعــا
عـ ـل ــى  10مـ ـق ــاع ــد فـ ـق ــط مـ ــن أصـ ـ ــل 120
مقعدا فــي الكنيست ،أي أن هــذا اليسار
الــذي بنى دولــة االحـتــال ،وقــادهــا حتى
العام  ،77ولفترتني قصيرتني الحقا لم
تتجاوزا الـ 7أعــوام ،ال يصل تمثيله إلى
 10باملائة في الكنيست ،علما أن قائمة
بني غانتس اليمينية التي حصلت على
 35م ـق ـعــدا ت ـضــم ف ــي ص ـفــوف ـهــا عـ ــددا ال
يتجاوز أصابع اليد الواحدة ممن يمكن
وصفهم بأنهم أصـحــاب ميول يسارية،
أبرزهم الوزيرة السابقة يعيل غيرمان.
هذه النتائج تعكس عمليا فوزا ساحقا
ل ـل ـي ـمــن اإلس ــرائ ـي ـل ــي ف ــي ال ـح ـك ــم ،وف ــي
امل ـع ــارض ــة ع ـلــى ح ــد س ـ ــواء ،إذ سـيـكــون
رئـ ـي ــس ال ـح ـك ــوم ــة م ــن الـ ـيـ ـم ــن ،وزع ـي ــم
املعارضة الرسمي الجنرال بني غانتس
مـ ــن الـ ـيـ ـم ــن أي ـ ـضـ ــا ،وإن كـ ـ ــان اإلعـ ـ ــام
اإلســرائـيـلــي ي ـحــاول تصنيفه فــي خانة
ي ـمــن ال ــوس ــط أو وسـ ــط ال ـي ـس ــار .وهــي
حـ ــالـ ــة ت ـت ـش ـك ــل ألول مـ ـ ــرة فـ ــي امل ـش ـه ــد
اإلس ـ ــرائـ ـ ـيـ ـ ـل ـ ــي ال ـ ـحـ ــزبـ ــي وال ـ ـس ـ ـيـ ــاسـ ــي.
ص ـح ـيــح أن ال ـك ـن ـي ـســت ال ـس ــاب ـق ــة كــانــت
ت ـ ـحـ ــوي ه ـ ــي األخـ ـ ـ ـ ــرى أغـ ـلـ ـبـ ـي ــة ع ــددي ــة
ألعضاء اليمني ،ســواء أعضاء االئتالف
الحكومي الـســابــق ،أو أعـضــاء يمني في
املـ ـع ــارض ــة ض ـم ــن حـ ــزب «ي ـي ــش عـتـيــد»
ب ـق ـي ــادة ي ـئ ـيــر ل ـب ـي ــد ،ال ـ ــذي انـ ـخ ــرط فــي
ه ــذه االن ـت ـخــابــات ف ــي تـحــالــف «كــاحــول
ل ـفــان» بـقـيــادة بـنــي غــانـتــس ،إال أن هــذه
امل ــرة هــي األول ــى ال ـتــي ي ـكــون فـيـهــا عــدد
الـنــواب اليهود املحسوبني على اليسار
الـصـهـيــونــي أق ــل مــن عـشــريــن نــائـبــا ،وال
سيما أن تحالف حــزب العمل مع حركة
تسيبي ليفني كــان ممثال في الكنيست
املاضية بـ 24مقعدا ،كانت تضاف إليها

¶ تعزيز طروحات الحكم
الذاتي للفلسطينين بعد
التطبيع مع العرب

ضم الضفة
الغربية إلسرائيل
ينتظر إعالن
صفقة القرن
(تومس كوكس/
فرانس برس)

تهم الفساد
لم تقلل من
شعبية نتنياهو
بين الناخبين
اإلسرائيليين (جاك
غوز/فرانس برس)

تـلـقــائـيــا  5م ـقــاعــد ل ـحــزب م ـيــرتــس و13
مقعدا للقائمة العربية املشتركة ،أي أن
معسكر اليسار تراجع من  42مقعدا في
الدورة املاضية إلى  20مقعدا في الدورة
الحالية.
قاعدة للتحول في طروحات
التسوية مع الفلسطينيين

تكرس هــذه النتائج وتعكس في الوقت
ذاتـ ـ ــه ح ـج ــم اتـ ـس ــاع وانـ ـتـ ـش ــار مـعـسـكــر
اليمني ويمني الوسط في إسرائيل ،بما
يعني تلقائيا وج ــود مـعــارضــة واسـعــة
لفكرة التسوية اإلقليمية وفــق معادلة
األرض مقابل السالم ،وانتصار املعادلة
الـتــي يطرحها اليمني بـقـيــادة نتنياهو
ح ــول س ــام إقـلـيـمــي مــع ال ــدول الـعــربـيــة
يـ ـك ــون ال ـج ـس ــر إلـ ــى ت ـس ــوي ــة ع ـل ــى حـكــم
ذاتي ودولة ناقصة للفلسطينيني ،وفق
تـعـبـيــر نـتـنـيــاهــو ن ـف ـســه ،ث ــم إع ــان ــه في
األي ــام الثالثة األخـيــرة قبل االنتخابات
عن اتجاهه لسياسة جديدة تتجه لضم
امل ـس ـتــوط ـنــات اإلســرائ ـي ـل ـيــة ف ــي الـضـفــة
الـغــربـيــة وتـطـبـيــق الـسـيــادة عـلــى جميع
املستوطنات بغض النظر عــن موقعها
أو حجمها ملنع إقامة دولة فلسطينية.
ويـ ـمـ ـك ــن ال ـ ـقـ ــول إن هـ ـ ــذه الـ ـنـ ـت ــائ ــج هــي
ن ـت ــاج ع ـم ـل ـيــة وس ـ ـيـ ــرورة ت ــاري ـخ ـي ــة فــي
إسرائيل لجهة رفض فكرة حل الدولتني
واالنـ ـق ــاب ع ـلــى مـ ـس ــارات أوس ـل ــو كليا
لجهة االتجاه للحديث عن «االنفصال»:
نحن هنا وهم هناك ،وفق معادلة إيهود

بـ ـ ـ ــراك ،وص ـ ـ ــوال إل ـ ــى املـ ـج ــاه ــرة بــرفــض
ح ــل الــدول ـتــن نـهــائـيــا ف ــي ه ــذه املـعــركــة
االنتخابية .وعكست املعركة االنتخابية
شـعــور الـيـمــن اإلســرائـيـلــي بـفــائــض من
الثقة بالنفس في هذا املضمار بالركون
إل ــى ال ــدع ــم املـطـلــق ال ــذي تـلـقــاه حـكــومــة
نـتـنـيــاهــو م ــن إدارة الــرئ ـيــس األم ـيــركــي
دونالد ترامب.
كانت أولى نقاط التحول في هذا املضمار
هي اعتراف ترامب في ديسمبر /كانون
األول  2017بــال ـقــدس امل ـح ـت ـلــة عــاصـمــة
إلسـ ــرائ ـ ـيـ ــل ،ت ـب ـع ـه ــا افـ ـتـ ـت ــاح الـ ـسـ ـف ــارة
األميركية في الشطر الغربي من القدس
املحتلة في أيار /مايو من العام املاضي.
وقد رافق االحتفال بافتتاح السفارة ،في
أجواء الحديث عن صفقة القرن واملديح
الــذي كاله ترامب في خطابه في مراسم
اف ـت ـت ــاح الـ ـسـ ـف ــارة ف ــي الـ ـق ــدس امل ـحـتـلــة
لكل مــن ملك السعودية سلمان بــن عبد
الـعــزيــز وولــي العهد محمد بــن سلمان،
اع ـ ـتـ ــراف إس ــرائـ ـيـ ـل ــي ،م ــر ب ـش ـكــل ع ــاب ــر،
مــن مــديــر ديـ ــوان نـتـنـيــاهــو ومـسـتـشــاره
املقرب نتان إيشل ،بأن خطاب نتنياهو
ف ــي ي ــون ـي ــو /ح ــزي ــران م ــن الـ ـع ــام 2009
فــي جامعة بــار إي ــان ،ال ــذي تـحــدث فيه
نتنياهو ألول مرة في قلب جامعة التيار
الــديـنــي الـصـهـيــونــي االسـتـيـطــانــي ،كــان
مجرد مناورة إعالمية وسياسية ال غير
للتخلص من ضغوط اإلدارة األميركية
ت ـح ــت ق ـ ـيـ ــادة ال ــرئـ ـي ــس بـ ـ ـ ــاراك أوبـ ــامـ ــا.
واتـصــل هــذا التصريح بتصريح سابق

لـعـضــو الـكـنـيـســت م ــن الـلـيـكــود تسيبي
حــوط ـي ـب ـي ـلــي ،نــائ ـبــة وزي ـ ــر ال ـخــارج ـيــة،
ب ــأن ت ـعــاون نـتـنـيــاهــو مــع م ـب ــادرة جــون
كيري هو أيضا في سياق محاولة كسب
الوقت وتكريس مزيد من الحقائق على
األرض ،ولتفادي إقدام إدارة أوباما على
ع ــرض خ ـطــة رس ـم ـيــة يــدع ـم ـهــا االت ـح ــاد
األوروبــي والسلطة الفلسطينية تكرس
مبدأ حل الدولتني.
إدارة ترامب في مساندة
اليمين اإلسرائيلي

ت ـع ـكــس هـ ــذه ال ـت ـص ــري ـح ــات أع ـ ــاه وم ــا
تـ ــاهـ ــا مـ ــن خ ـ ـطـ ــوات إس ــرائـ ـيـ ـلـ ـي ــة م ـنــذ
انـ ـتـ ـخ ــاب ال ــرئـ ـي ــس تـ ــرامـ ــب ،أن ال ـي ـمــن
اإلسـ ــرائ ـ ـي ـ ـلـ ــي ب ـ ـق ـ ـيـ ــادة ن ـت ـن ـي ــاه ــو ك ــان
يناور طيلة السنوات األخـيــرة بانتظار
ف ـ ــرص ـ ــة م ـ ــواتـ ـ ـي ـ ــة تـ ـمـ ـكـ ـن ــه مـ ـ ــن الـ ـجـ ـه ــر
ب ـن ـظــرتــه الــرس ـم ـيــة ل ـل ـحــل ال ـن ـهــائــي مــع
ال ـف ـل ـس ـط ـي ـن ـيــن ،مـ ــع الـ ـقـ ـي ــام ب ـخ ـط ــوات
عـ ـل ــى األرض ،لـ ـي ــس فـ ـق ــط عـ ـل ــى ش ـكــل
زي ــادة البناء االستيطاني فــي األراضــي
الفلسطينية املحتلة بما فيها الـقــدس،
وإن ـ ـمـ ــا أيـ ـض ــا ت ـع ــدي ــل س ـج ــل ال ـق ــوان ــن
فــي إســرائـيــل لتشريع االسـتـيـطــان .وقــد
ت ـج ـلــت هـ ــذه ال ـع ـم ـل ـيــة ب ـت ـشــريــع ق ــان ــون
شرعنة االستيطان في  6فبراير /شباط
 ،2017الـ ــذي ي ـت ـيــح اإلبـ ـق ــاء ع ـلــى ال ـبــؤر
االسـتـيـطــانـيــة ال ـتــي أقـيـمــت عـلــى أراض
ف ـل ـس ـط ـي ـن ـيــة خ ــاص ــة ودفـ ـ ــع ال ـت ـعــويــض
ألصحاب األراضــي ،أو إعطائهم أراضي

بديلة .بـمــوازاة ذلــك ،أقــرت وزيــرة العدل
الـســابـقــة أيـلـيــت شــاكـيــد ،فــي  4ديسمبر
من العام ،قانونا يمنع الفلسطينيني من
الـتــوجــه ملحكمة ال ـعــدل الـعـلـيــا مـبــاشــرة
لـ ــاع ـ ـتـ ــراض عـ ـل ــى مـ ـ ـص ـ ــادرة األراض ـ ـ ــي
وإق ــام ــة ال ـبــؤر االسـتـيـطــانـيــة ،ويـلــزمـهــم
بـ ــدايـ ــة ب ــال ـت ــوج ــه ل ـل ـم ـح ـك ـمــة ال ـل ــوائ ـي ــة
ف ــي ال ـ ـقـ ــدس ،ع ـن ــد ان ـع ـق ــاده ــا كـمـحـكـمــة
للشؤون اإلدارية ،وفقط بعد ذلك التوجه
للمحكمة اإلسرائيلية العليا.
هذه التغيرات في املواقف املعلنة لليمني
اإلســرائـيـلــي مــع مــا رافـقـهــا مــن خـطــوات
ت ـشــري ـع ـيــة وت ـن ـف ـيــذيــة ،وال ــدع ــم املـطـلــق
الــذي قدمته إدارة تــرامــب ،ومــا تبع ذلك
مــن سـبــاق عــربــي للتطبيع مــع إسرائيل
وتلقف دول عربية لصفقة الـقــرن حتى
قبل طرحها ،عزز من طروحات نتنياهو
السياسية املتطرفة ،وال سيما مقولته
بأن السالم مع العرب قبل الفلسطينيني
هو الذي سيأتي بالفلسطينيني لطاولة
املـ ـف ــاوض ــات ،م ــن ج ـه ــة ،وأن الـ ـع ــرب لــن
ي ـس ـل ـمــوا ب ــإس ــرائ ـي ــل إال وهـ ــي ف ــي أوج
قوتها العسكرية والسياسية.
عززت األحداث املختلفة ،في هذا السياق،
وب ـلــوغ الـتـنـسـيــق اإلســرائ ـي ـلــي الــروســي
أوجه في سورية ،مصحوبا بفتح أبواب
ال ـع ــال ــم ال ـع ــرب ــي أم ـ ــام ن ـت ـن ـيــاهــو ،س ــواء
زيارته لسلطنة عمان وتشاد والحديث،
قبل الثورة الشعبية في السودان أخيرا،
عــن قــرب إقــامــة عــاقــات دبلوماسية مع
ال ـخ ــرط ــوم ،وال ـت ـســري ـبــات املـخـتـلـفــة عن
ت ـعــاون أم ـنــي واس ـت ـخ ـبــاراتــي وث ـيــق مع
كل من السعودية واإلم ــارات ،من مكانة
نتنياهو في إسرائيل ،والتفاف اليمني
اإلسرائيلي بشكل واسع حول قيادته.
لـ ـك ــن أهـ ـ ــم مـ ــا نـ ـت ــج عـ ــن هـ ـ ــذا االلـ ـتـ ـف ــاف
وال ـ ـتـ ــرويـ ــج لـ ـص ــدق ط ـ ــروح ـ ــات ال ـي ـمــن
ب ـق ـيــادة نـتـنـيــاهــو ه ــو ت ــراج ــع الـحــديــث
عــن حــل الــدولـتــن فــي الـســاحــة الحزبية
اإلسرائيلية ،ومحاوالت الوسط واليمني
الـنــاعــم الـتـهــرب مــن طــرح تـصــور واضــح
للحل النهائي.
وقــد تمثل ذلــك بشكل واضــح في إصــرار
املـنــافــس الــرئـيـســي لـنـتـنـيــاهــو ،الـجـنــرال
بني غانتس ،على التهرب من أي مقولة
واضـ ـ ـح ـ ــة ب ـ ـشـ ــأن ت ـ ـصـ ــور حـ ــزبـ ــه ل ـل ـحــل
الـنـهــائــي ،والـتـشــديــد ب ــدال مــن ذل ــك على
مـقــوالت «ع ــدم وج ــود شــريــك فلسطيني
لـلـمـفــاوضــات حــالـيــا» وبــالـتــالــي وجــوب
ال ـت ــرك ـي ــز ع ـل ــى ت ـع ــزي ــز االس ـت ـي ـط ــان فــي
الكتل االستيطانية ،والعمل على إبقاء
غــور األردن تحت السيادة اإلسرائيلية،
وع ـ ــدم ت ـقــديــم أي تـ ـن ــازل ب ـش ــأن ال ـقــدس
واإلبقاء على «القدس املوحدة» عاصمة
إلسرائيل واإلبقاء على هضبة الجوالن
املحتلة تحت السيادة اإلسرائيلية.
ت ــؤك ــد ال ـن ـتــائــج الــرس ـم ـيــة لــان ـت ـخــابــات
اإلس ــرائ ـي ـل ـي ــة ،ل ـي ــس ف ـق ــط ت ـك ــري ــس ف ــوز
اليمني اإلسرائيلي التقليدي على اختالف
أط ـي ــاف ــه (ال ـق ــوم ــي ال ـع ـل ـمــانــي امل ـت ـطــرف،
الديني القومي والحريدي) بأغلبية في
مقاعد االئتالف الحكومي ( 65عضوا في
حال نسخ ائتالف الحكومة السابقة) بل
أيـضــا ف ــوز «الـيـمــن الـنــاعــم والـلـيـبــرالــي»
بــأغ ـل ـب ـيــة م ـق ــاع ــد املـ ـع ــارض ــة أي ـض ــا (35
مقعدا لحزب «كاحول لفان» من أصل 55
في املعارضة).
هـ ـ ــذا ال ـ ـفـ ــوز ال يـ ـت ــرك ألن ـ ـصـ ــار ت ـســويــة
س ـل ـم ـي ــة ،س ـ ـ ــواء مـ ــع ال ـف ـل ـس ـط ـي ـن ـيــن أو
م ــع س ــوري ــة ع ـلــى ق ــاع ــدة األرض مـقــابــل
السالم ،إال  20مقعدا ( 10منها للقائمتني
العربيتني ،و 10لليسار الصهيوني) من
أصل  120مقعدا في البرملان اإلسرائيلي،
وبالتالي إقفال الباب اإلسرائيلي كليا
في وجه أي مبادرة أو فكرة يمكن لها أن
تطلق «عملية سلمية» أيا كانت.

خيارات السلطة
في ضوء النتائج
أحمد عبد الهادي

عـلــى غـيــر رغـبــة السلطة الفلسطينية التي
تمنت صعود تحالف يمني الــوســط بقيادة
قــائـمــة ال ـج ـنــراالت ،وكـمــا هــو مـتــوقــع صعد
اليمني الديني والعلماني بجرعة تطرف أكثر
من الحكومة املنصرفة في انعكاس للمزاج
ال ـع ــام اإلس ــرائ ـي ـل ــي وم ــواق ـف ــه م ــن الـقـضـيــة
الفلسطينية ،رغـبــة السلطة لــم تكن قناعة
ف ــي ت ـمــايــز ت ـيــار ي ـمــن ال ــوس ــط ف ــي املــوقــف
مــن مـشــروع الـتـســويــة وإمـكــانـيــة استئناف
الـعـمـلـيــة ال ـت ـفــاوض ـيــة ع ـلــى أس ــس ج ــدي ــدة،
ولـكــن السلطة وبـعــد أن هــدمــت الحكومات
اإلســرائـيـلـيــة املتعاقبة كــل أشـكــال السيادة
بمحدوديتها ،وكل األسس التي قامت عليها
عملية الـتـســويــة ،بحاجة مــاســة إلــى فضاء
سياسي ،وإلى عناوين بمسحة وطنية ولو
فارغة من املضمون ،وإلى عملية بديناميكية
معينة ولــو لــن ت ــؤدي إلــى أي نتيجة ،لتبرر
وجودها وتحافظ على شيء من شرعيتها
على األقــل أمــام الشعب الفلسطيني ،حتى
لو شكل نتنياهو حكومة وحدة وطنية بني
ح ــزب الـلـيـكــود و قــائـمــة أزرق-أبـ ـي ــض يمني
الوسط في املستقبل نتيجة انفراط تحالف
اليمني لسبب ما فإن نتنياهو أو من يخلفه
سيفرض منطق اليمني ورؤيته فيما يخص
القضية الفلسطينية وطــريـقــة التعامل مع
ال ـس ـل ـطــة الـفـلـسـطـيـنـيــة .س ـت ــواج ــه الـسـلـطــة
الفلسطينية عدة تحديات في املرحلة املقبلة،
وهــي تحديات مصيرية بما يحمله اليمني
اإلســرائ ـي ـلــي امل ـت ـطــرف م ــن أج ـن ــدات ورؤى
تتعلق بحسم القضية الفلسطينية من خالل
شطب املسائل املصيرية (القدس ،الالجئني،
ال ـح ــدود ،املـسـتــوطـنــات) ،مـسـنــودة فــي ذلــك
مــن إدارة أميركية متصهينة لديها القليل
مما تعرفه عن القضية الفلسطينية ولكنها
مـنـســاقــة بــالـكــامــل لـصــالــح ب ــرام ــج أج ـنــدات
أح ـ ــزاب ال ـي ـمــن الـصـهـيــونــي ف ــي إســرائ ـيــل،
ال ـت ـحــدي األول يـتـمـثــل ف ــي مـخـطــط صفقة
القرن لتصفية القضية الفلسطينية ،والثاني
في سياسات األمر الواقع التي تسير بوتيرة
متسارعة في الضفة الغربية والقدس.
مخطط صفقة القرن والتحدي
الوجودي

من الواضح من التسريبات الصحافية ،ومن
بـعــض تـصــريـحــات الـفــريــق األمـيــركــي الــذي
أعد املخطط عن بعض فحوى صفقة القرن،
أن املخطط ال يـعــدو كــونــه إم ـ ً
ـاء صهيونيًا
أم ـيــرك ـيــا لـتـصـفـيــة الـقـضـيــة الـفـلـسـطـيـنـيــة،
ومــن الــواضــح أيضًا أن هناك أطــرافــا عربية
متواطئة في ذلك ،وهو ما يؤشر على حجم
الـتـحــدي ال ــذي سـتــواجـهــه السلطة فــي حــال
اإلعـ ــان عــن الـصـفـقــة املـتــوقــع فــي الصيف
ستعلن
ال ـق ــري ــب ،وبــال ـتــأك ـيــد ف ــإن الـسـلـطــة
ً
مــوق ـف ـهــا امل ـت ــوق ــع ب ــرف ــض ال ـص ـف ـقــة جـمـلــة
ً
وتفصيال ،وقــد يقوم الرئيس الفلسطيني
محمود عباس ببعض التحركات السياسية
مــن قبيل دعــوة الجامعة العربية لالنعقاد،
ورفــع وتـيــرة االتـصــاالت والـتـشــاور مــع ملك
األردن عبدالله الثاني ،والسعي على الصعيد
األوروبـ ــي السـتـصــدار ق ــرار عــن املفوضية
بــرفــض الـصـفـقــة ،أو ال ـل ـجــوء إل ــى الجمعية
العامة لألمم املتحدة ،وال يوجد لدى السلطة
أكثر من ذلــك إال إذا لجأت إلــى قلب الطاولة
على الجميع بتطبيق قرارات املجلس املركزي
التي تم إقرارها قبل أكثر من عام ونصف
العام ،وعلى رأسها وقف التنسيق األمني ،أو

التوجه نحو املصالحة بــروح ورؤيــة جديدة
على قاعدة إنقاذ املشروع الوطني والتصدي
لصفقة القرن وتبعاتها ،ولكن بالنظر إلى
سلوكيات السلطة خــال السنوات املاضية
فمن املستبعد أن تقدم على خطوات متقدمة
ك ـهــذه ،ألن ال ــرد اإلســرائـيـلــي قــد ي ــؤدي إلــى
نهاية السلطة .ولـكــن األم ــر ال يتوقف عند
مجرد رفض السلطة ملشروع صفقة القرن،
فاليمني اإلســرائـيـلــي استعد لـهــذه الخطوة،
برد ال يتجاوز جوهر الصفقة ،فمن املتوقع،
وهــو مــا ملــح بــه نتنياهو فــي خضم الدعاية
االنـتـخــابـيــة وبـعــض أع ـضــاء ح ــزب الليكود
الـحــاكــم ،إق ــدام حكومة اليمني املقبلة بدعم
ت ــرام ــب وإدارتـ ـ ـ ــه ،ع ـلــى ض ــم ال ـج ــزء األك ـبــر
م ــن ال ـض ـفــة ال ـغــرب ـيــة ت ـحــت ق ــان ــون «ف ــرض
الـقــانــون املــدنــي اإلســرائـيـلــي على املواطنني
اإلســرائـيـلـيــن فــي الـضـفــة الـغــربـيــة» ،وتبلغ
مساحته حوالي  %61من مساحة الضفة
الـغــربـيــة ،وه ــي املـســاحــة ال ـتــي تـضــم شبكة
املستوطنات ومحيطها في الضفة ،واملناطق
امل ـص ـن ـفــة ع ـس ـكــريــة ،ب ــاإلض ــاف ــة إلـ ــى غــور
األردن الذي يشكل حوالي  %28من مساحة
الضفة الغربية اإلجمالية.
سياسة األمر الواقع
في الضفة والقدس

بـغــض الـنـظــر عــن صفقة ال ـقــرن ومضمون
مــا يـمـكــن أن تــأتــي ب ــه ،وسـ ــواء أت ــم اإلع ــان
عـنـهــا أم ال ،فـ ــإن ه ـن ــاك م ـخ ـط ـطــات أخ ــرى
ت ـت ـع ـلــق بــال ـض ـفــة ال ـغ ــرب ـي ــة وال ـ ـقـ ــدس ت ـكــاد
تجمع عليها كل األحــزاب اإلسرائيلية ،رغم
أن ائ ـتــاف الـيـمــن بـقـيــادة نتنياهو أشــرف
على هــذه السياسة منذ تسلمه الحكم عام
 ،2009وبـمــا أن الـحـكــومــة املـقـبـلــة ستكون
ام ـت ــدادا لـتـحــالــف الـيـمــن املـتـطــرف الـســابــق،
فإن السياسة املقبلة بجوهرها االستيطاني
ال ــدي ـم ـغ ــراف ــي ال ـخ ــاص ــة بــال ـض ـفــة وال ـق ــدس
ً
سـتــأتــي اسـتـكـمــاال وب ـن ـ ًـاء عـلــى مــا سبقها
ولكن ربما بوتيرة أكبر وبشكل أكثر فظاظة
دون أي اعتبار لرأي عام إقليمي أو دولي ،أو
القانون الدولي ،أو تداعيات ذلك على السلطة
الـفـلـسـطـيـنـيــة وق ــدرت ـه ــا ع ـلــى االس ـت ـم ــرار.
تخطط إسرائيل أن يرتفع عدد املستوطنني
في الضفة الغربية والقدس إلى نحو مليون
مستوطن ،مع العلم أن عدد املستوطنني في
الضفة وصل مع نهاية عام  2018إلى 448
أل ــف مـسـتــوطــن ،و 220ألـفــا فــي ال ـقــدس في
حــوالــي  250مستوطنة وب ــؤرة استيطانية
فـ ــي ال ـض ـف ــة وال ـ ـق ـ ــدس .وت ـق ـط ـي ــع أوص ـ ــال
الضفة الغربية إلى معازل وكانتونات بفعل
املـسـتــوطـنــات وال ـطــرق االلـتـفــافـيــة ،واملـنــاطــق
العسكرية ،وتحويل املناطق الفلسطينية إلى
جزر متناثرة معزولة في دولــة املستوطنني
ال ـت ــي تـتـمـتــع ب ـتــواصــل ج ـغــرافــي وبـشـبـكــة
ضخمة من الطرق والجسور واألنفاق.
وحـ ـ ـ ـس ـ ـ ــم ق ـ ـض ـ ـيـ ــة الـ ـ ـ ـ ـق ـ ـ ـ ــدس ،بـ ـتـ ـح ــوي ــل
الفلسطينيني إل ــى أقـلـيــة ال تـتـجــاوز %12
في القدس بشقيها ،واستكمال بناء جدار
الفصل العنصري الذي سيترك خلفه 120
ألــف فلسطيني في مخيم شعفاط وعناتا
وال ـ ـ ــرام وس ـم ـيــرام ـيــس وض ــاح ـي ــة ال ـبــريــد،
سيصار إلى إزاحتهم نحو الضفة الغربية.
تـكــريــس واقـ ــع سـيــاســي ودي ـن ــي للمسجد
األق ـصــى جــديــد ،بتقسيم زمــانــي ومكاني
بحيث يضمن للمستوطنني تواجدا دائما في
املسجد األقصى مع حرية إقامة شعائرهم
التوراتية ،وتخصيص أماكن محددة خاصة
باليهود ال يسمح للمسلمني بدخولها.

فلسطين
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التمثيل العربي في فخ اليمـين اإلسرائيلي
تعرض الفلسطينيون في إسرائيل خالل السنوات األخيرة لعمليات «غسيل
دماغ» قادها رئيس الحكومة اإلسرائيلية ،بنيامين نتنياهو ،تقول إن ال شرعية
سياسيّة للمواطنين العرب ،وقد وصل ذلك إلى ذروته في االنتخابات األخيرة
رامي منصور

ال ـ ـشـ ــيء اإليـ ـج ــاب ــي ال ــوحـ ـي ــد فـ ــي ن ـتــائــج
انتخابات الكنيست األخيرة في ما يخص
األحـ ّـزاب العربية هو الصدمة ،التي أكدت
ما حذر منه العديد من الكتاب والناشطني
خــال الـسـنــوات الـثــاث املــاضـيــة ،وهــو أن
أداء ال ـقــائ ـمــة امل ـش ـتــركــة وخ ـطــاب ـهــا ليس
خطوة إلــى األمــام بل خطوات إلــى الــوراء،
وأن املجتمع صار أكثر انفتاحا وعصرنة
من األحزاب العربية قاطبة ،على الرغم من
ً
وتحديدا العنف
املنزلقات التي وقع فيها،
والجريمة املنظمة.

خلفية ال بد منها
املجتمع الفلسطيني في إسرائيل لم يعد
ذاك امل ـج ـت ـمــع ال ـت ـق ـل ـيــدي ق ـبــل ع ـقــديــن أو
ثــاثــة ،ولـلـمـفــارقــة ،ســاهــم انـفـتــاح العالم
ال ـع ــرب ــي أم ــام ــه ب ـع ــد ات ـف ــاق ـي ــات ال ـس ــام،
ً
وتحديدا مع األردن ،إلى تدفق آالف الطالب
الفلسطينيني مــن الــداخــل إلــى الجامعات
األردنية والفلسطينية في جنني ونابلس
وب ـي ــر زي ـ ــت ،م ــا ان ـع ـكــس ارت ـف ــاع ــا بنسب
األك ــادي ـم ـي ــن ف ــي ال ـت ـخ ـص ـصــات الـطـبـيــة
وال ـه ـنــدســة ،بــالـتــزامــن مــع نـمــو ج ــدي في
االقـتـصــاد اإلســرائـيـلــي فــي الـعـقــد األخـيــر
وحــاجـتــه ل ـقــوى عــامـلــة بـشــريــة فــي قطاع
الصحة والطب والصيدلة والتكنولوجيا
املتقدمة ،وقــد استفاد الفلسطينيون في
الــداخــل بشكل غير مباشر (ألنـهــم ليسوا
امل ـس ـت ـهــدفــن ب ـه ــذا ال ـن ـمــو) م ــن بـحـبــوحــة
اقتصادية وارت ـفــاع فــي مستوى املعيشة
والدخل ،بحيث أصبح أقرب إلى مستوى
الدخل األوروبي ،لكن الواقع املادي للبلدات
الفلسطينية فــي إســرائـيــل لــم يـتـطــور في
م ــوازاة ذلــك ،ألن مـصــادرة األراض ــي طيلة
عقودّ ،
حولتها إلى بلوكات سكنية أشبه
بــأح ـيــاء ف ـقــر ع ـلــى هــامـشـهــا أح ـي ــاء فيها
بـ ـي ــوت ف ـخ ـم ــة ،ب ـع ـض ـهــا م ـس ـت ــوح ــى مــن
تصاميم املنازل في املسلسالت التركية.
ً
هذا كله خلق ً
واقعا ً
ً
طبقيا،
مركبا وتمايزا
ّ
ولــم يقلل مــن نسب الـفـقــر ،إذ وصـلــت في
أوساط العائالت العربية إلى نحو  50في
املئة في العام  %18.6( 2016املعدل العام)،
ول ــم يمنع ه ــذا الــواقــع عـمـلـيــات التشريد

صـ ّـرح نتنياهو بأنه توجد في إسرائيل
م ـ ـ ـسـ ـ ــاواة م ــدنـ ـي ــة ف ـ ــي ال ـ ـح ـ ـقـ ــوق ل ـك ــاف ــة
املــواطـنــن ،ولـكــن ال مـســاواة فــي الحقوق
الـقــومـيــة ،الـتــي هــي حصرية لليهود في
م ــا ت ـسـ ّـمــى «أرض إس ــرائـ ـي ــل» ،وتـبــاهــى
من على كل منصة دولية بــأن املواطنني
الـ ـع ــرب ف ــي إس ــرائ ـي ــل ي ـح ـظــون بـحـقــوق
مدنية ومستوى معيشي وحــريــة دينية
غير متوفرة في ّ
أي دولة عربية.
وق ــد س ـبــق نـتـنـيــاهــو إل ــى ه ــذا ال ـخ ـطــاب،
ضــو
ن ــائ ــب رئ ـي ــس ج ـه ــاز «الـ ـش ــاب ــاك» وعـ ً
ال ـك ـن ـي ـســت ع ــن حـ ــزب «ك ــاديـ ـم ــا» ســابــقــا،
غدعون عزراّ ،
بادعائه أن األحزاب العربية
ال تهتم بقضايا املواطنني العرب املدنية
والخدماتية ،بل إن كل مجهودها ينصب
عـ ـل ــى الـ ـقـ ـض ــاي ــا الـ ـق ــومـ ـي ــة ،أي ال ـق ـض ـيــة
الفلسطينية واالحتالل واالستيطان ،وهو
ك ــذب تثبته تـقــاريــر الكنيست الــرسـمـيــة،
التي أظهرت أن معظم القضايا التي يهتم
بـهــا ال ـن ــواب ال ـع ــرب ه ــي قـضــايــا حياتية

ال ـي ــوم ـي ــة فـ ــي الـ ـنـ ـق ــب ،املـ ـنـ ـك ــوب بــال ـف ـقــر،
ويعاني غياب مقومات تحتية أساسية.
ً
عمليا،
هــذا الــواقــع املعيشي الجديد هــو،
ّ
تطور قسري بال أداة أو مؤسسة وطنية
ناظمة ،بل هو تطور عشوائي لم ينعكس
على ّ
ً
سياسيا
تطور املجتمع الفلسطيني
من خالل بناء مؤسسات قومية ووطنية،
وال على تحسن مكانتهم السياسية في
إسرائيل ،بل بالعكس ،ازدادت العنصرية
وأصـبـحــت دس ـتــوريــة عـلــى غ ــرار «قــانــون
ّ
القومية» .والتحسن في الوضع املعيشي
رافقه خطاب إسرائيلي مفاده أن اقبلوا بما
أنتم عليه ،ألن حولكم محيطا عربيا يهيج
بالقتل والـفـقــر وال ــدم ــار .اقـبـلــوا بالفتات
االقـتـصــادي واتــركــوا السياسة وأحزابكم
الوطنية التي «تضر» برفاهيتكم ،رفاهية
الـفـتــات واملـهـمـشــن ،أي نحن أق ــوى منكم
وصادرنا وطنكم وتسلوا بحرية التعبير
والتسوق .هذه العصا ،وهذه الجزرة.

استبطان الدونية
تعرض الفلسطينيون في إسرائيل خالل
السنوات األخيرة لعمليات «غسيل دماغ»
ق ــاده ــا رئـ ـي ــس ال ـح ـك ــوم ــة اإلس ــرائ ـي ـل ـي ــة،
بـنـيــامــن ن ـت ـن ـيــاهــو ،ت ـق ــول إن ال شــرعـيــة
سـيــاسـ ّـيــة لـلـمــواطـنــن ال ـع ــرب ،وق ــد وصــل
ذلــك إلــى ذروت ــه فــي االنـتـخــابــات األخـيــرة
ّ
عندما اتهم قائمة «كاحول الفان» بقيادة
ب ـي ـنــي غ ــان ـتــس ب ــأن ـهــا س ـت ـش ـكــل حـكــومــة
يسارية تستند إلى أصوات النواب العرب؛
ّ
ّ
متحدثي قائمة غانتس ّ
صرحوا،
ورغم أن
ّ
ّ
ً
ً
مرارا وتكرارا ،بأنهم لن يضموا أية قائمة
عــربـيــة لــائ ـتــاف الـحـكــومــي املستقبلي،
إال أن املهم في هــذا السياق هو أن دعاية
ن ـت ـن ـي ــاه ــو هـ ــدفـ ــت إل ـ ـ ــى ن ـ ـ ــزع ال ـش ــرع ـي ــة
السياسية للمواطنني الفلسطينيني في
إســرائـيــل وأحــزاب ـهــم الــوطـنـيــة ،حـتــى تلك
ال ـتــي مـثــل الـجـبـهــة الــديـمـقــراطـيــة للسالم
واملـســاواة (الـحــزب الشيوعي اإلسرائيلي
فــي صـلـبـهــا) ،ال ـتــي ت ـعـ ّـرف نفسها حركة
يهودية – عربية وأبدت استعدادها مرارا
ْ
أن تـكــون كتلة مـســانــدة الئـتــاف غانتس
بـهــدف إس ـقــاط نـتـنـيــاهــو ،عـلــى الــرغــم من
رفض غانتس املتكرر لهذه الفكرة.
وقبل ذلك ،وبعد إقرار «قانون القومية»،

خطاب الخدمات المنزوع من السياق
السياسي النضالي خلق وعيًا سياسيًا
جديدًا يرتكز على المواطنة المنقوصة

«غسيل دماغ» ونزع شرعية
تعرض الفلسطينيون في إسرائيل خالل السنوات األخيرة لعمليات «غسيل دماغ» قادها
ّ
سياسية
رئيس الحكومة اإلسرائيلية ،بنيامني نتنياهو (الصور) ،تقول إن ال شرعية
للمواطنني العرب ،وقد وصل ذلك إلى ذروته في االنتخابات األخيرة عندما ّاتهم قائمة
«كاحول الفان» بقيادة بيني غانتس بأنها ستشكل حكومة يسارية تستند إلى أصوات
صرحواً ،
النواب العرب؛ ورغم ّأن متحدثي قائمة غانتس ّ
مرارا
ّ
ً
يضموا ّأية قائمة عربية لالئتالف الحكومي
وتكرارا ،بأنهم لن
ّ
املستقبلي ،إال أن املهم في هذا السياق هو أن دعاية نتنياهو
هدفت إلــى نــزع الشرعية السياسية للمواطنني الفلسطينيني
في إسرائيل وأحزابهم الوطنية ،حتى تلك التي مثل الجبهة
الديمقراطية للسالم واملساواة (الحزب الشيوعي اإلسرائيلي
في صلبها) ،التي ّ
تعرف نفسها حركة يهودية – عربية وأبدت
ْ
اسـتـعــدادهــا م ــرارا أن تـكــون كتلة مـســانــدة الئـتــاف غانتس
بهدف إسقاط نتنياهو ،على الرغم من رفض غانتس املتكرر
لهذه الفكرة.

خ ــدم ــات ـي ــة .وفـ ــي ذلـ ــك ع ـن ـصــريــة وفــوق ـيــة
واضـحـ ّـة ،إذ يقول منطق عــزرا ونتنياهو
إنه يحق للنائب اليهودي تناول القضايا
الـسـيــاسـيــة والـقــومـيــة ،فيما عـلــى النائب
ال ـع ــرب ــي أن يـهـتــم بــال ـق ـضــايــا الـحـيــاتـيــة،
مـثــل قـضــايــا ال ـصــرف الـصـحــي والـبـطــالــة
وغـيــرهــا ،الـتــي هــي أصــا نـتــاج سياسات
الحكومات املتعاقبة العنصرية.

األحزاب العربية تقع بالفخ
ف ــي م ـحــاول ـت ـهــا مل ــواج ـه ــة ل ـه ــذا ال ـخ ـطــاب،
وبعدما دفع أفيغدور ليبرمان لرفع نسبة
ال ـح ـســم ف ــي ان ـت ـخــابــات الـكـنـيـســت بـهــدف
إس ـقــاط األح ـ ــزاب الـعــربـيــة ،اض ـطــرت هــذه
األح ــزاب إلــى التوحد في قائمة انتخابية
مشتركة ،شملت التيار الشيوعي اليهودي
العربي ممثال بالجبهة ،والتيار القومي
الــدي ـم ـقــراطــي مـمـثــا بــال ـت ـج ـمــع ،وال ـت ـيــار
اإلسـ ــامـ ــي م ـم ـثــا ب ــال ـح ــرك ــة اإلس ــام ـي ــة
الـجـنــوبـيــة ،وال ـت ـيــار الـشـعـبــوي امل ــؤســرل،
ً
ممثل بأحمد طيبي .فــرح الـنــاس بوحدة
ّ
كثيرون،
األحـ ــزاب العربية أخ ـي ـ ًـرا ،وع ــول
َ
ُ
وأنــا منهم ،على أن تعيد الــوحــدة الهيبة
للعمل السياسي والوطني نتيجة انعدام
امل ـن ــاف ـس ــة ال ـح ــزب ـي ــة ال ـض ـي ـقــة وال ـت ـنــاحــر
ال ـف ـئــوي وال ـح ـســابــات الـ ّـص ـغ ـيــرة ،وتــدفــع
ّ
إل ــى تــوف ـيــر م ـنــاخ وط ـنــي ت ــواف ـق ــي ،ي ـعــزز
ال ـت ـ ّ
ـوج ـه ــات ل ـب ـن ــاء امل ــؤسـ ـس ــات ال ـقــوم ـيــة
وعـلــى رأس ـهــا لجنة املـتــابـعــة الـعـلـيــا .لكن
سرعان ما انكشفت حقيقة الوهم ،وجرى
طمس الخطاب الوطني وصعود الخطاب
الـخــدمــاتــي امل ــؤس ــرل ،وب ــدال مــن تسييس
ق ـضــايــا وه ـم ـ ّـوم ال ـن ــاس وت ـحــوي ـل ـهــا إلــى
ن ـض ــال ـي ــة ،ف ــإن ــه يـ ــذررهـ ــا وي ـح ــول ـه ــا إل ــى
قضايا فردية منزوعة السياق السياسي
ً
حزبيا
والنضالي ،ليصبح التنافس ليس
فحسب ،بل أســوأ من ذلك بكثير ،فيصبح
فـ ً
ـردي ــا و»حـ ــرب ن ـج ــوم» ب ــن بـعــض ن ــواب
«املـشـتــركــة» ،مــن الـتـقــى الــوزيــر ف ــان ومــن
ً
ّ
شارعا في قرية نائية ،ومن سب عضو
عبد
كنيست يميني في الهيئة العامة للكنيست

من تصويت فلسطينيي الداخل في االنتخابات اإلسرائيلية (أحمد غرابلي/فرانس برس)

(امل ـس ـبــات غـيــر مـكـلـفــة سـيــاسـيــا ووطـنـيــا
وجـ ــزء م ــن الـلـعـبــة الـسـيــاسـيــة الـبــرملــانـيــة
الـ ـشـ ـعـ ـب ــوي ــة) ،وأصـ ـ ـب ـ ــح بـ ـع ــض ال ـ ـنـ ــواب
منافسني لشبكة  +AJفي نشر الفيديوهات
ال ـ ـق ـ ـص ـ ـيـ ــرة ع ـ ـلـ ــى ف ـ ـي ـ ـس ـ ـبـ ــوك .ووص ـ ـلـ ــت
الشعبوية إلى درجة أن «سد نيعك» ،التي
قالها نائب عربي شعبوي لنائب يهودي
شـعـبــوي ،تـحـ ّـولــت إل ــى فـيــديــو «نـضــالــي»
على غــرار فيديو من البرملان األردنــي قال
فيه أحد النواب لزميلته «اقعدي يا هند».
هـكــذا تـتـحـ ّـول الـسـيــاســة إل ــى بهلوانيات.
وق ـع ــت م ـع ـظــم األح ـ ـ ــزاب ال ـعــرب ـيــة ف ــي فخ
ال ـي ـمــن اإلس ــرائ ـي ـل ــي ،وص ـ ــارت تـتـنــافــس
ف ــي خ ـط ــاب ال ـخ ــدم ــات ب ــدال م ــن الـخـطــاب
الوطني والحقوق القومية ،وبلغت ذروة
ذلــك فــي الـتــرويــج لخطة خمسية لتطوير
االقتصاد العربي املعروفة بالخطة ،922
ال ـتــي ه ــي حــاجــة لــاقـتـصــاد اإلســرائـيـلــي

أكثر مــن كونها اعترافا بالتمييز والغنب
التاريخي للمواطنني الفلسطينيني ،ألن
فرص استمرار النمو في إسرائيل منوطة
ب ـت ـش ـغ ـيــل الـ ـنـ ـس ــاء الـ ـع ــربـ ـي ــات وال ـي ـه ــود
األرثوذكس املتزمتني (الحريديني).
خـ ـط ــاب الـ ـخ ــدم ــات امل ـ ـنـ ــزوع ع ــن ال ـس ـيــاق
السياسي النضالي والحقوق الجماعية،
في موازاة خطاب رئيس القائمة املشتركة،
النائب أيمن عــودة (الجبهة) ،الــذي ّ
روج،
منذ اليوم األول ،إلى مشروع بناء معسكر
دي ـم ـق ــراط ــي إس ــرائ ـي ـل ــي ي ـش ـمــل الـجـبـهــة
والـقــوى الليبرالية اإلسرائيليةّ ،أدى إلى
خ ـلــق وعـ ــي س ـيــاســي ج ــدي ــد يــرت ـكــز على
املواطنة املنقوصة ،أي املساواة املدنية في
ّ
مضح ًيا بالبعد الجوهري
دولــة اليهود،
لنضال املــواطـنــن الفلسطينيني مــن أجل
املواطنة الكاملة في دولة جميع مواطنيها،
ّ
ويشدد على املساواة القومية قبل املدنية،

ألن امل ـســاواة القومية فــي حــالــة املواطنني
ّ
جوهرية ،ألنهم أصحاب
الفلسطينيني هي
الـبــاد األصـلـ ّـيــون ،وألن هويتهم القومية
العربية العصرية جــزء من معركتهم .من
دون ذلك ،يصبح نضالهم نضال أقلية أو
جالية مهاجرة في دولة طبيعية.
خـطــاب الـخــدمــات واالس ـت ـعــداد للتحالف
م ـ ــع ق ـ ــوى لـ ـيـ ـب ــرالـ ـي ــة ص ـه ـي ــون ـي ــة ل ـب ـنــاء
معسكر «ديمقراطي» ال أحد يعلم أهدافه
الحقيقية ،وبدعم من السلطة الفلسطينية
ورئيسها محمود عـبــاس ،أع ــاد الخطاب
الـسـيــاســي فــي ال ــداخ ــل إل ــى فـتــرة حكومة
إسحق راب ــن ،بعد اتفاقية أوسـلــو ووهــم
إمكانية املساواة في دولة اليهود ،من دون
تـســويــة حـقـيـقـيــة لـلـقـضـيــة الفلسطينية،
تشمل مكانة الفلسطينيني فــي إسرائيل
السياسية والثقافية وحقوقهم الجماعية.
رغ ــم ذلـ ــك ،ل ــم يــرحــم اإلع ـ ــام اإلســرائ ـي ـلــي

األحزاب العربية ونوابها ،بل حاول اللعب
ع ـلــى وتـ ــر امل ـع ـتــدلــن (ال ـج ـب ـهــة وط ـي ـبــي)
واملتطرفني (التجمع) ،وهــو إعــام يدخل
كل بيت فلسطيني في الداخل ،بعد تراجع
هيمنة قـنــاة «ال ـجــزيــرة» على املشاهدين
ف ــي الـ ــداخـ ــل ب ـع ــد الـ ـش ــرخ ال ـع ـم ـيــق ال ــذي
حـصــل فــي الـعــالــم الـعــربــي .ول ــم ي ــواز هــذا
الـتـحــريــض اإلع ــام ــي اإلســرائ ـي ـلــي جبهة
إعالمية عربية تصده ،ألن اإلعالم العربي
امل ـح ـلــي مـعـتـمــد ف ــي مـعـظـمــه ع ـلــى ســوق
اإلعــانــات اإلسرائيلية ،وفشلت األحــزاب
العربية فــي خــوض «ح ــرب ش ــوارع» على
وعي الناس والتواصل امليداني معهم ،بل
إنها انساقت مع توجه اإلعالم اإلسرائيلي
وتنافس بعض الـنــواب مــن يكون األقــرب
واألكثر تحببا لدى هذا اإلعالم.
ف ــي م ـ ــوازاة الـتـحــريــض وت ـشــويــه الــوعــي،
الـ ــذاتـ ــي والـ ـخ ــارج ــي ،ج ـ ــاءت ان ـت ـخــابــات

ال ـك ـن ـي ـس ــت األخ ـ ـ ـيـ ـ ــرة ل ـت ـف ـج ــر «ال ـق ـن ـب ـل ــة
املوقوتة» هذه ،بل جرى الهروب إلى األمام،
فـقــد أصـبــح م ـشــروع تـحــالــف الـجـبـهــة في
املعركة االنتخابية هو إسقاط «الفاشية»
ونتنياهو (إسرائيل ليست فاشية ،ففيها
ت ـعــدديــة حــزبـيــة وح ــري ــة تـعـبـيــر ومعتقد
وس ــوق ح ــرة وص ـحــافــة مـسـتـقـلــة وقــويــة،
بــل هــي استعمار استيطاني وأبرتهايد
لكن االئتالف الحاكم فاشي) ،لدرجة إبداء
االستعداد املهني لدعم تحالف الجنراالت
بقيادة غانتس (الذي رفض هذا الدعم في
كل مناسبة).
وقد سبق ذلك إعالن أحمد طيبي االنشقاق
ع ــن امل ـش ـتــركــة ،وقـ ــدم طـلـبــا رسـمـيــا بــذلــك
للكنيست ،وه ــو مــن ســاهــم فــي اسـتـمــرار
إفـســاد الحالة السياسية ،الرديئة أصــا،
وتحويلها إلــى منزوعة الكرامة الوطنية
وإلى أنانية فئوية وحسابات صغيرة.

فلسطين

االنتخابات وانعكاسها
على الوعي الفلسطيني
حيّان جابر

طرحت االنتخابات اإلسرائيلية والتغيرات الدولية العديدة مجموعة من األسئلة
املشروعة حول مستقبل القضية والحقوق الفلسطينية ،ألننا في خضم مرحلة
عــاملـيــة تتسم بــالــوضــوح ال ــذي يـصــل حــد الــوقــاحــة ،متمثلة بـتــوجـهــات الرئيس
األم ـيــركــي ت ــرام ــب ون ـظ ـيــره ال ــروس ــي ب ــوت ــن ،وطـبـعــا بــرئـيــس حـكــومــة االح ـتــال
نتنياهو .وعليه لن يصعب علينا التأكد من استمرار االحتالل وداعميه الدوليني
في محاوالتهم الرامية إلــى تصفية القضية الفلسطينية غير مبالني بالقانون
الدولي وحقوق اإلنسان ،أو بأي من الحقائق التاريخية والسياسية التي تثبت
أحقية الفلسطينيني وتفضح إجــرام االحتالل غير املـحــدود .األمــر الــذي يجب أن
يدفعنا نحو مراجعة أخطائنا وتصحيح مسارنا كي نستمد منه قوة املواجهة
ويقني االنتصار مستقبال.
فقد ثبت عمليا فشل حل الدولتني ،بحكم جدار الفصل العنصري ،ونمو وتضخم
املستوطنات ،واستمرار التهامها أراضي الدولة الفلسطينية املزعومة ،واحتجاز
وتدمير االقتصاد الفلسطيني ،وتقويض مظاهر السيادة الفلسطينية ،وتحويل
السلطة ومــؤسـســاتـهــا األمـنـيــة والـعـسـكــريــة إل ــى خــط الــدفــاع األول عــن االحـتــال
ومؤسساته .كما فشل سياسيا وفق التوجهات األميركية والروسية التي تدعم
انتهاكات االحـتــال وتجعل منه أمــرا واقعا ال مفر منه ،عبر االعـتــراف األميركي
بــالـقــدس عــاصـمــة ل ــه ،وبـشــرعـيــة سـيـطــرتــه عـلــى ال ـج ــوالن ال ـســوري املـحـتــل ،ومــن
خالل التواطؤ مع جميع الغارات والضربات اإلسرائيلية داخل فلسطني وسورية
ولـبـنــان ،وتنفيذ جميع ال ـشــروط اإلســرائـيـلـيــة املتعلقة بطبيعة وهــويــة الـقــوى
املسيطرة على مقربة من الحدود املشتركة مع سورية ،وتحديد أعــداد األسلحة
ونوعيتها فيها ،فضال عن استعادة رفات جنود إسرائيليني قتلوا في سورية أو
لبنان أثناء اعتداءاتهم اإلجرامية التاريخية ،وغيرها من السياسات التي تدعم
االحتالل وإجرامه عموما ،وتحصن وتحمي نتنياهو خصوصا ،وهو ما أفضى
إلى انتصاره االنتخابي أخيرا.
لــذا حــان الوقت كي نتساءل عن تداعيات االنـجــرار الفلسطيني خلف سراب
حل الدولتني والتعلق بأوهام نتائج االنتخابات اإلسرائيلية املتعاقبة ،على
القضية والشعب والنضال الفلسطيني .إذ أدى تبني حل الدولتني إلى تشويه
القضية الفلسطينية وطـمــس أبـعــادهــا الحقيقية محليا وعــاملـيــا ،وه ــو ما
انعكس سلبا على دور التضامن العاملي وحجمه معها ،إلى أن تمكنت حركة
املقاطعة العاملية  BDSمن استعادة نسبية لفاعلية التضامن الشعبي العاملي
مــع قضية الفلسطينيني الـعــادلــة ،وإن شابته بعض الخالفات حــول طبيعة
هذه الحقوق وجذريتها .وهو انعكاس مباشر للتغير الحاصل في التعبير
الفلسطيني الرسمي عــن جوهر الـصــراع ودواف ـعــه ،مــن صــراع شعب مظلوم
ومطرود من أرضه تعرض إلى واحدة من أبشع جرائم التطهير العرقي ،إلى
صراع حدود ،ثقافات ،حضارات ،وأحيانا ديانات؛ وبالتالي أصبحت جميع
الحقوق قابلة للتفاوض والتباحث والتمحيص والقص وحتى اإللغاء ،في
سبيل تـجــاوز هــذه الـخــافــات غير الـحـضــاريــة .كما ســاهــم هــذا الـحــل املشوه
في تفكيك البنية االجتماعية الفلسطينية ،وتقسيمها بعوامل إضافية كان
لها أثر أقوى وأفدح من تأثير االنقسام الجغرافي ،حيث تخلى البرنامج عن
عرب  48كليا ،بل ودفعهم نحو القبول بسيطرة االحتالل املطلقة والحتمية،
واالنـخــراط في مؤسساته والتعامل مع قوانينه وقواعده كأمر واقــع وخيار
وحـيــد ال مـفــر مـنــه .بينما ألـقــى بــالــاجـئــن الفلسطينيني فــي مـتــاهــات غاية
في التعقيد السياسي والقانوني واإلعــامــي ،بغرض دفعهم نحو مواجهة
مصيرهم منفردين ،والحد من مشاركتهم النضالية ولو البسيطة ،وتحويل
فضال عن تغذية مئات
ملف العودة إلى بازار سياسي وربما اقتصادي كبير،
ً
االنقسامات االجتماعية بني سكان القدس والقطاع والضفة ،وبني العائدين
حديثا والالجئني داخل فلسطني والصامدين في مدنهم وبلداتهم األصلية،
وص ــوال إل ــى ن ــزاع سـيــاســي غـيــر وطـنــي وال إنـســانــي بــن ال ـقــوى السياسية،
وخصوصا فتح وحماس ،يؤخذ كمبرر ألبشع وأقذر املمارسات املدانة من كال
الطرفني غالبا واألحادية أحيانًا.
تحل كــل هــذه الـكــوارث الناجمة عــن تبني القيادة الفلسطينية
لكن ولــأســف لــم ُ
لحل الدولتني والسير في طريقه الوعرة ،دون استمرار تعلق البعض في أوهامه،
فضال عن إصرار آخرين ممن تنطلق مصالحهم الذاتية من فرض هذا الحل املشوه
ً
علينا ،لذا قد يكون لالنتخابات األخيرة ،وللسياسات األميركية خصوصا ،دور
بارز في التأكيد على استحالة تحقيق حل الدولتني ،واقعيا وسياسيا .وهو ما
قد يدفعنا نحو البحث عن برنامج سياسي يطرح الصراع بصورته الحقيقية
والكاملة ،ويعمل على اسـتـعــادة جميع حقوقنا املستلبة ،عبر جميع الوسائل
املتاحة والـضــروريــة وفــق الظرف والحاجة واإلمكانيات املوضوعية ،وبسواعد
جميع الفلسطينيني داخلها وخارجها ،في األراض ــي املحتلة عــام  48و ،67وفي
القدس والضفة وغزة ويافا وصوال إلى جميع املدن والبلدات الفلسطينية ،وبدعم
ومؤازرة جميع األحرار واملناضلني العرب وغير العرب ،داخل فلسطني وخارجها
بغض النظر عن دياناتهم وأعراقهم ،من أجل إقامة الدولة الفلسطينية الواحدة
على مجمل األراضي الفلسطينية املحتلة منذ النكبة ،وتشييد نظامها السياسي
واالجـتـمــاعــي واالق ـت ـصــادي ،ال ــذي يكفل حـقــوق جميع أبنائها ،ويـســاوي بينهم
في الحقوق والواجبات دون أي تمييز ألي سبب كان ،ويصون الحقوق الثقافية
لجميع مكونات الدولة القادمة ال محالة.
فبذلك تكون االنتخابات اإلسرائيلية والظروف الدولية البائسة قد ساهمت في
تسريع عجلة استيقاظ الوعي والنقاش الفلسطيني بعد سبات طويل كان للقيادة
والفصائل والقوى السياسية الفلسطينية والعربية دور مهم ببقائه حتى اللحظة،
جاعلني من جميع املبادرات الوطنية الصادقة واملخلصة والواضحة بمثابة العدو
الــذي يجب القضاء عليه قبل نموه واستفحاله ،وهــو ما يفسر حمالت الهجوم
والتنكيل بجميع األصوات الوطنية الداعية إلى مراجعة البرنامج الوطني وإعادة
إحياء خيار الدولة الفلسطينية الــواحــدة الديمقراطية والعلمانية على أنقاض
املؤسسات الصهيونية اإلجرامية.

الحركة الوطنية ومواجهة األسرلة :المجتمع أكثر تقدمًا من األحزاب
المطلوب أن تدرك الحركة
الوطنية في الداخل ،أنها إذا
لم تعمل على تطوير حزب
سياسي عصري وديمقراطي
يتسع لكل أبناء الحركة
الوطنية ،وأن تدرك ،كذلك،
أن المجتمع صار أكثر عصرية
منها ،فإن مصيرها االندثار
والمكوث في هامش
الهامش في المجتمع

تــراجـعــت نسبة التصويت الـعــربــي في
االنـتـخــابــات اإلســرائـيـلـيــة األخ ـيــرة إلــى
قرابة  50في املائة ،بعدما ارتفعت إلى
 63في املائة في انتخابات  2015نتيجة
تشكيل القائمة املـشـتــركــة .ويـعـ ّـبــر هذا
ال ـت ــراج ــع ،أس ـ ً
ـاس ــا ،ع ــن خـيـبــة أم ــل من
األحـ ـ ــزاب ال ـعــرب ـيــة وق ـي ــادات ـه ــا نتيجة
ت ـف ـك ــك املـ ـشـ ـت ــرك ــة ك ــانـ ـعـ ـك ــاس لـ ـت ــردي
الحالة السياسية والوطنية .فقد سبق
ه ــذا ال ـت ــراج ــع ،ت ــراج ــع األح ـ ــزاب بشكل
عام في االنتخابات املحلية في تشرين
األول /أكـ ـت ــوب ــر امل ـ ــاض ـ ــي ،وك ـ ـ ــان ذل ــك
بمثابة جرس إنذار ،إذ خسرت األحزاب
التي دعمت مرشحا توافقيا في مدينة
الناصرة ،االنتخابات لرئاسة البلدية
ل ـ ـصـ ــالـ ــح م ـ ــرش ـ ــح غ ـ ـيـ ــر حـ ـ ــزبـ ـ ــي ،ع ـلــي
ســام ،الــذي قـ ّـدم نفسه على أنه شعبي
وخــدمــاتــي غـيــر سـيــاســي .وه ــذا يثبت،
عـلــى ال ــرغ ــم م ــن ال ـظ ــروف املــوضــوعـيــة،
أنه إذا تبنت األحزاب خطاب الخدمات
واإلن ـ ـ ـجـ ـ ــازات وتـ ـن ــازل ــت ع ــن ال ـخ ـط ــاب
الـ ـسـ ـي ــاس ــي الـ ــوط ـ ـنـ ــي ،فـ ـ ــإن هـ ـن ــاك مــن

يـ ـن ــافـ ـسـ ـه ــا بـ ـشـ ـك ــل أفـ ـ ـض ـ ــل ومـ ـتـ ـح ــرر
م ــن املـ ـح ــاذي ــر ال ـح ــزب ـي ــة وال ـس ـيــاس ـيــة
الوطنية ،وهــذا يعني استعادة عقلية
الجهوية والوساطة والحلول الفردية
ال ـســري ـعــة وك ـســر امل ـح ــرم ــات الــوطـنـيــة،
أي تــرسـيــخ الـعــائـلـيــة والـحـمــائـلـيــة في
ال ـس ـيــاســة .وه ـن ــاك مـعـطــى مـقـلــق آخ ــر،
ه ــو ت ــراج ــع ن ـس ـبــة ال ـت ــأي ـي ــد ل ــأح ــزاب
العربية ،أي تحالف املوحدة والتجمع
وتـ ـح ــال ــف ال ـج ـب ـه ــة وطـ ـيـ ـب ــي ،مـ ــن 85
فــي املــائــة للقائمة املـشـتــركــة فــي 2015
إل ــى  70فــي املــائــة فــي  .2019أي أن ما
يقارب  30في املائة من الناخبني أدلوا
ب ــأص ــوات ـه ــم ألح ـ ـ ــزاب ص ـه ـيــون ـيــة (40
أل ـفــا صــوتــوا لـقــائـمــة «م ـيــرتــس» ،الـتــي
نـجـحــت بـفـضــل ال ـعــرب ،ونـحــو  33ألفًا
ص ــوت ــوا لـتـحــالــف ال ـج ـن ــراالت بــرئــاســة
غــان ـتــس) ،وذل ــك بـعــد نـحــو عـقــديــن من
كنس األحزاب الصهيونية من البلدات
الـ ـع ــربـ ـي ــة بـ ـع ــد تـ ـص ــاع ــد قـ ـ ــوة خ ـط ــاب
التجمع واالنتفاضة الثانية.
وتــراجــع نسبة التصويت لم يكن ً
تأثرا

بحملة املقاطعة األيديولوجية (تحول
امل ـقــاط ـعــة ألي ــدي ــول ــوج ـي ــة مـشـكـلــة بحد
ذاتها) ،بل هي تعبير عن عدم الثقة في
أداء األحزاب العربية ،ودليل على تراجع
السياسة والتسييس لدى الفلسطينيني
في الــداخــل ،والمـبــاالة وتــراجــع الشعور
ب ــاالن ـت ـم ــاء وال ـ ـهـ ـ ّـم ال ـج ـم ــاع ــي ،نـتـيـجــة
ع ــوام ــل م ـتــراك ـمــة ،الـتـحــريــض الــرسـمــي
واإلع ـ ـ ــام ـ ـ ــي عـ ـل ــى األحـ ـ ـ ـ ـ ــزاب وخـ ـط ــاب
«العصا والجزرة»ُ ،
ويضاف إليه تقعير
العمل السياسي وتحويله إلى خدماتي
أش ـب ــه بــال ـع ـمــل ال ـب ـل ــدي ،واألخـ ـط ــر هو
ق ـبــول ال ــدون ـي ــة والـتـهـمـيــش الـسـيــاســي
وتعويضه بتحسني مستوى املعيشة،
أي القبول بالفتات مهما كــان قليال أو
كثيرا لكنه يبقى فتاتا.
ال ـ ـق ـ ـبـ ــول ب ــال ـت ـه ـم ـي ــش والـ ـ ـ ـع ـ ـ ــزوف عــن
السياسة والقضايا العامة ليست ميزة
خ ــاص ــة بــال ـف ـل ـس ـط ـي ـن ـيــن ف ــي ال ــداخ ــل،
فهي ظــاهــرة عاملية تـتــرافــق مــع تحسن
االقـتـصــاد وات ـســاع الطبقات الوسطى،
لكنها تـكــون خطيرة ومقلقة فــي حالة

أص ـح ــاب قـضـيــة وط ـن ـي ــة .وه ـ ــذا يبعث
إل ــى االسـتـنـتــاج ب ــأن هـنــاك ن ـ ً
ـذرا لـعــودة
األسـ ـ ــرلـ ـ ــة ال ـ ـتـ ــي ان ـ ـت ـ ـشـ ــرت ف ـ ــي أعـ ـق ــاب
الـبـحـبــوحــة االق ـت ـصــاديــة ب ـعــد اتـفــاقـيــة
أوس ـ ـ ـلـ ـ ــو .واألس ـ ـ ــرل ـ ـ ــة لـ ـيـ ـس ــت ص ـه ـي ـنــة
بــالـكــامــل وتـخـلـيــا ع ــن ال ـهــويــة الـعــربـيــة
بــال ـكــامــل ،ب ــل عـ ّـرف ـهــا د .عــزمــي ب ـشــارة،
ّ
التسعينيات ،بأنها االكتفاء
في أواسط
ب ـن ـص ــف املـ ــواط ـ ـنـ ــة وبـ ـنـ ـص ــف ال ـه ــوي ــة
ّ
تشوه ثقافي وقومي،
القومية ،أي أنها
ينتج عنه تشوه سياسي ووطني.

أكثر «نـعــومــة» .لكنه استطاع فعل ذلك
بإمكانيات أقل من اليوم و»مشى عكس
ال ـت ـي ــار» الـفـلـسـطـيـنــي وال ـع ــرب ــي ال ـعــام
ب ـعــد أوسـ ـل ــو ،م ــن خ ــال خ ـطــاب وطـنــي
واقعي مؤسس له فكريا ،في موازاة أداء
سياسي وبرملاني متطور على ما سبقه.
وق ــد تـمـكــن ه ــذا ال ـح ــزب ،وه ــو الــوحـ ّيــد
فــي الــداخــل الــذي يعرف نفسه على أنــه
جــزء من الحركة الوطنية الفلسطينية،
وليس امتدادا لتيار سياسي يساري أو
إسالمي فلسطيني أو عربي ،أن يهيمن

لن أكرر دعوة األحزاب ملراجعة خطابها
وممارساتها ،وهــذا إلــزامــي وضــروري،
وسأكتفي بالقول إن حزبا مثل التجمع
استطاع محاصرة مظاهر األسرلة بعد
أوسـلــو ،حــن كــان املجتمع الفلسطيني
أقل عصرية وحداثة من اليوم ،وبال طبقة
وسطى وبال مقومات اقتصادية ،وكانت
نسب املتعلمني واألكاديميني فيه أقــل،
وكــانــت مـمــارســات إســرائـيــل العنصرية

ما يقارب  30في
المائة من الناخبين العرب
أدلوا بأصواتهم ألحزاب
صهيونية

ما المطلوب؟

على الخطاب السياسي في الداخل منذ
أواخر التسعينيات حتى سنوات قليلة
مـضــت ،لكنه تجمد ول ــم يـطــور خطابه
ومـمــارسـتــه ،بــل دخــل فــي حــرب أجنحة
داخ ـل ـي ــة وص ـ ـ ــراع ن ـف ــوذ ع ـل ــى ال ش ــيء،
فـيـمــا امل ــؤس ـس ــة اإلس ــرائ ـي ـل ـي ــة ،األمـنـيــة
وال ـس ـيــاس ـيــة واألك ــادي ـم ـي ــة ،تـسـتـهــدفــه
وتريد القضاء عليه .التجمع ،في نهاية
املـطــاف ،حــزب صغير يعمل فــي ظــروف
م ـع ـقــدة وم ــرك ـب ــة ،لـيـســت ل ــدي ــه رفــاهـيــة
ص ــراع ــات األجـنـحــة ب ــاألح ــزاب الكبيرة
والحاكمة.
وكلمة الـســر فــي تجربة التجمع ،بأنه
ـزبــا عـصـ ً
ك ــان حــزبــا اب ــن ع ـصــره ،حـ ً
ـريــا
ً
وح ــدي ــث ــا اس ـت ـق ـط ــب ن ـخ ـب ــة امل ـج ـت ـمــع،
وق ـ ـ ــدم ل ـل ـن ــاس أم ـ ــا وأف ـ ـقـ ــا ل ـل ـت ـغ ـي ـيــر،
وأنقذ أجياال من خطر األسرلة وتشوه
الهوية القومية ،وبنى حوله مجتمعا
مــدن ـيــا ،وأكـ ــد أن ال ـحــركــة الــوط ـن ـيــة لن
ت ـ ـقـ ــوى وتـ ـهـ ـيـ ـم ــن م ـ ــن دون ت ــأس ـي ــس
حـ ــزب س ـي ــاس ــي ع ـص ــري ودي ـم ـق ــراط ــي
ي ــدرك واق ــع الفلسطينيني فــي الــداخــل

املـ ــركـ ــب ،وفـ ـي ــه مـ ـك ــان ل ـك ــل ال ــوط ـن ـي ــن.
وف ـشــل الـتـجـمــع فــي تـحــديــث وعـصــرنــة
نفسه وتوسيع صفوفه وإجــادة قــراء ة
الـتـحــوالت املجتمعية وأبــرزهــا اتساع
الـطـبـقــة الــوس ـطــى ،أت ــاح امل ـجــال لـبــروز
وعودة خطاب األسرلة.
لــذا ،املطلوب لتغيير الواقع الحالي ،أن
تدرك الحركة الوطنية في الداخل ،حتى
بمعزل عن مراجعات األح ــزاب األخــرى،
أن ـه ــا إذا ل ــم ت ـع ـمــل ع ـلــى ت ـطــويــر حــزب
س ـيــاســي ع ـص ــري ودي ـم ـق ــراط ــي يتسع
لكل أبـنــاء الحركة الوطنية ،وأن تــدرك،
كــذلــك ،أن املـجـتـمــع ص ــار أك ـثــر عصرية
م ـنــه ،ف ــإن مـصـيــرهــا االن ــدث ــار وامل ـكــوث
فــي هــامــش الـهــامــش فــي املـجـتـمــع ،ألنــه
يسبقها حاليا حداثة وتـطـ ً
ـورا ،فنسبة
امل ـت ـع ـل ـمــن واألك ــاديـ ـمـ ـي ــن ف ـي ــه أع ـل ــى،
ون ـســب ال ـش ـبــاب فـيــه أع ـل ــى .ه ــذه مهمة
ال ـحــركــة الــوط ـن ـيــة ف ــي املــرح ـلــة املـقـبـلــة:
بـنــاء حزبها السياسي ليكون عصريا
وحديثا وسباقا وديمقراطيا.
رامي...

تصويت
عربي ألحزاب
إسرائيلية
(جالل مرعي/
فرانس برس)
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عن دعوات مقاطعة االنتخابات
من البديهي أن يكون الحدس
هو مقاطعة االنتخابات في
حالة كحالة الفلسطينيين
الذين يرون في إسرائيل حكمًا
استعماريًا عنيفًا نشأ على
أنقاض مجتمعهم ،إال أن
الحسابات ليست بهذه البساطة
مازن المصري

مــع أن الـنـقــاش فــي مــا يتعلق بمشاركة
ف ـل ـس ـط ـي ـن ـي ــي  ١٩٤٨ف ـ ــي االنـ ـتـ ـخ ــاب ــات
الـبــرملــانـيــة اإلســرائـيـلـيــة هــو نـقــاش قديم
يـتـجــدد عـنــد كــل ان ـت ـخــابــات ،إال أن ــه عــاد
في هــذه االنتخابات بزخم أكبر وتوسع
لـيـشـمــل دوائ ـ ــر ج ــدي ــدة .وق ــد س ــاه ــم في
ذلـ ــك عـ ــدد م ــن األس ـ ـبـ ــاب ،أه ـم ـهــا انـهـيــار
ال ـق ــائ ـم ــة امل ـش ـت ــرك ــة لـ ــأحـ ــزاب ال ـعــرب ـيــة
ب ـس ـبــب ان ـس ـح ــاب أح ـم ــد ال ـط ـي ـبــي مـنـهــا
بذرائع واهية ،إضافة إلى أن أداء القائمة
امل ـش ـتــركــة  -ال ـت ــي ك ــان ــت ول ـي ــدة اإلج ـب ــار
ولـيــس الـخـيــار االسـتــراتـيـجــي  -جــاء أقل
من التوقعات .كما أن عدم قــدرة األحــزاب
العربية ،بعدما حازت على أكبر عدد من
امل ـقــاعــد ف ــي تــاري ـخ ـهــا ،عـلــى ص ــد أم ــواج
الـقــوانــن الـعـنـصــريــة كــانــت مــؤشــرا على
انـســداد أي طريق للتأثير السياسي في
املؤسسة اإلسرائيلية.
من البديهي أن يكون الحدس هو مقاطعة
االنتخابات في حالة كحالة الفلسطينيني
الذين يرون في إسرائيل حكما استعماريا
ع ـن ـي ـف ــا نـ ـش ــأ عـ ـل ــى أن ـ ـقـ ــاض مـجـتـمـعـهــم
وحولهم من أصحاب األرض إلى ضيوف
ف ـي ـه ــا .ف ــال ـت ـص ــوي ــت ،وإن كـ ــان تـصــويـتــا
ســريــا ،هــو تعبير علني عــن قـبــول سلطة
الــدولــة ال ــذي يساهم فــي شرعنة عالقات
ال ـقــوة فـيـهــا .ويـمـكــن اسـتـخــدامــه كتعبير
علني عن قبول شرعية الدولة وسلطتها
ح ـتــى وإن ل ــم يـقـصــد ال ـنــاخــب ذلـ ــك .وقــد
كــانــت االن ـت ـخــابــات إحـ ــدى ال ـح ـجــج الـتــي
ساقتها إسرائيل عندما طلبت االنضمام
إل ـ ــى األم ـ ــم املـ ـتـ ـح ــدة .إال أن ال ـح ـس ــاب ــات
ليست بهذه البساطة ،إذ إن االنتخابات
واملـشــاركــة فيها أو مقاطعتها هــي عامل
مــن عــوامــل ع ــدة ،بعضها ،مثل البقاء في
الــوطــن ،هــو عامل أشــد قــوة .لذلك نــرى أن
أع ـلــى نـسـبــة تـصــويــت كــانــت ف ــي سـنــوات
الخمسينيات ،عندما كان خطر التهجير
خطرا حقيقيا وملموسا .لم تكن املشاركة
في االنتخابات في ذلــك الوقت عن إيمان
بديمقراطية إسرائيل أو تنورها  -فقد كان
الفلسطينيون آنذاك يعانون تحت الحكم
العسكري ويصوتون كرها لألحزاب التي
أقامت ومددت هذا الحكم العسكري  -لكن
ال ـت ـصــويــت ،أو ل ـعــب دور «ال ـكــوم ـبــرس»
ف ــي «الــدي ـم ـقــراط ـيــة اإلســرائ ـي ـل ـيــة» اق ـتــرن
بــالـبـقــاء عـلــى األرض .إال أن املـشــاركــة في
االنتخابات أنتجت ،على الهامش ،بعض
ال ـن ـخــب ال ـس ـيــاس ـيــة ال ـت ــي أص ـب ـحــت بعد
عدة سنوات املمثل الحقيقي لفلسطينيي
الداخل .وبالرغم من وجود تيار سياسي
ق ــوم ــي ،وال ـ ــذي دع ــا بــاس ـت ـمــرار ملقاطعة
االن ـت ـخ ــاب ــات ال ـت ــي رأى ف ـي ـهــا ن ــوع ــا من
قـ ـب ــول الـ ــواقـ ــع االسـ ـتـ ـعـ ـم ــاري وش ــرع ـن ــة
ال ـن ـظــام ال ـس ـيــاســي ،إال أن ه ــذا ال ـت ـيــار ال
ي ـح ـظ ــى ب ـح ـض ــور بـ ـ ـ ــارز ،وال ي ـم ـك ــن أن
نعزو انخفاض نسبة التصويت لدعوة
هــذا التيار إلــى املقاطعة املبدئية .توجد
أسـبــاب أكـثــر إقـنــاعــا ،مثل ع ــزوف الناس

التصويت في «الديمقراطية اإلسرائيلية» اقترن بالبقاء على األرض (مناحيم كاهانا/فرانس برس)

عن السياسة والعمل السياسي لصالح
الـتــركـيــز عـلــى األمـ ــور ال ـفــرديــة وامل ــادي ــة،
وهـ ـ ــو نـ ـت ــاج لـ ـتـ ـح ــوالت اج ـت ـم ــاع ـي ــة فــي
أوسـ ــاط الفلسطينيني فــي إســرائ ـيــل في
الـعـقــديــن املــاضـيــن .كـمــا أن ان ـفــراط عقد
الـقــائـمــة امل ـش ـتــركــة ،وح ــال ــة م ــن االقـتـنــاع
بأنه ال فائدة من العمل السياسي في ظل
ال ـظــروف الحالية لعبا دورا فــي امتناع
ال ـن ــاس ع ــن ال ـت ـصــويــت .يـمـكــن ال ـق ــول إن
هذا االنخفاض هو امتناع أكثر مما هو
مقاطعة مبدئية.
ومــع أنـنــا نتحدث عــن امـتـنــاع ولـيــس عن
م ـقــاط ـعــة ،إال أنـ ــه ي ـجــب م ـق ــارب ــة الـحـجــج
والـقــرائــن الـتــي يسوقها أنـصــار املقاطعة
والداعون إلى التصويت .أنصار املقاطعة
املشرعن لالنتخابات،
واعون جيدا للدور
ِ
ومن وجهة نظرهم فإن رفض االستعمار
وم ـق ــاوم ـت ــه ي ـع ـنــي أي ـض ــا رفـ ــض أي نــوع
م ــن تـطـبـيــع وجـ ــود إس ــرائ ـي ــل وإعـطــائـهــا
الشرعية .إنه رفض ألسرلة الفلسطينيني
التي تتم عن طريق انخراطهم في العملية
ال ـس ـي ــاس ـي ــة الـ ـت ــي ت ـت ـض ـمــن ب ــالـ ـض ــرورة
اع ـت ــراف ــا ب ــال ــدول ــة وس ـي ــادت ـه ــا وال ـ ــى حد
مــا شرعيتها ،عـلــى األق ــل مــن وجـهــة نظر
متفرج خارج العملية.
هذا املوقف مبدئي متماسك داخليا يجب
احترامه لتمسكه بمبادئه على األقــل من
ناحية نظرية .إال أن هذا املوقف الطهراني
ال يطرح بدائل عملية أخرى لعمل سياسي
واسـ ــع ،وي ـص ـطــدم بـشـكــل مـبــاشــر بـجــدار

هذا الموقف الطهراني
ال يطرح بدائل عملية أخرى
لعمل سياسي واسع

الواقع السياسي .فليس صدفة أن التيار
الــذي ينادي بهذا املوقف لم يحظ في أي
وقت بمستوى تأييد عال (تجدر اإلشارة

امتناع

هنا إلى أن القمع األمني الــذي لحق بهذا
التيار وأعضائه كان أشد من القمع الذي
ل ـح ــق بـ ـتـ ـي ــارات س ـيــاس ـيــة أخ ـ ـ ــرى ،وه ــذا
القمع والتضييق ساهما فــي محدودية
انتشاره) .الواقع السياسي املعقد هو أن
الكثير مــن األم ــور الحياتية والنشاطات
الـيــومـيــة ال ـتــي ي ـقــوم بـهــا الـجـمـيــع بشكل
يومي هي أيضا شكل من أشكال التطبيع
وال ـ ـق ـ ـبـ ــول بـ ــالـ ــواقـ ــع .فـ ـقـ ـب ــول الـ ـخ ــدم ــات
الحيوية ،مثل التعليم والصحة ،هو أيضا
نوع من االعتراف .االنخراط في العمل في
هذه املجاالت والتي في غالبيتها العظمى

بالرغم من وجود تيار سياسي قومي،
والذي دعا باستمرار ملقاطعة االنتخابات
التي رأى فيها نوعا من قبول الواقع
االستعماري وشرعنة النظام السياسي،
إال أن هذا التيار ال يحظى بحضور
بارز ،وال يمكن أن نعزو انخفاض نسبة
التصويت لدعوة هذا التيار إلى املقاطعة
املبدئية.
توجد أسباب أكثر إقناعا ،مثل عزوف
الناس عن السياسة والعمل السياسي

هي مجاالت قطاع عام ،هو أيضا شكل من
أشـكــال التطبيع والـقـبــول بــالــواقــع .كذلك
ه ــو األمـ ــر بــالـنـسـبــة ل ـق ـبــول املـخـصـصــات
والـ ـت ــأمـ ـيـ ـن ــات االجـ ـتـ ـم ــاعـ ـي ــة .ال ـت ـق ــاض ــي
والـتــرافــع فــي املـحــاكــم اإلســرائـيـلـيــة أيضا
يكسب النظام القضائي والدولة نوعًا من
الشرعية ،خاصة للمتفرج من الخارج.
ق ــد ي ـق ــول امل ـ ــرء إن هـ ــذه امل ـ ـجـ ــاالت كـلـهــا
ل ـي ـســت اخ ـت ـي ــاري ــة وال ي ـم ـكــن تـجـنـبـهــا،
لكن التصويت للكنيست هــو اختياري.
لكن كــذلــك هــو األم ــر بالنسبة للمشاركة
ف ــي ان ـت ـخــابــات الـسـلـطــات املـحـلـيــة ،فهي

لصالح التركيز على األمور الفردية
واملادية ،وهو نتاج لتحوالت اجتماعية
في أوساط الفلسطينيني في إسرائيل
في العقدين املاضيني .كما أن انفراط
عقد القائمة املشتركة ،وحالة من االقتناع
بأنه ال فائدة من العمل السياسي في
ظل الظروف الحالية لعبا دورا في امتناع
الناس عن التصويت .يمكن القول إن
هذا االنخفاض هو امتناع أكثر مما هو
مقاطعة مبدئية.

نتنياهو الخامس ...ما كان سيكون
اختيارية ،لكننا نــرى أن نسبة املشاركة
فيها عالية جدا تصل في بعض املناطق
ألكـ ـث ــر م ــن  ،%٩٠وذلـ ـ ــك ل ـل ـت ـصــويــت فــي
انـ ـتـ ـخ ــاب ــات ت ـ ـلـ ــزم امل ــرشـ ـح ــن ب ـتــوق ـيــع
ت ـع ـه ــدات م ـشــاب ـهــة ل ـل ـت ـع ـهــدات ل ـخــوض
انتخابات للكنيست ،والنتخاب مجلس
ب ـلــدي ال ــذي يـلــزمــه ال ـقــانــون بــرفــع العلم
اإلسرائيلي على مبانيه .لكننا لم نسمع
بمطالبات ملقاطعة هذه االنتخابات.
ال ـ ــواق ـ ــع إذا هـ ــو أن ق ـط ــاع ــا واس ـ ـعـ ــا مــن
الفلسطينيني ال يــرى في املقاطعة موقفا
مبدئيا ،وجــزء ال بــأس به ســوف ينتخب،
وبعضهم سوف ينتخب كمحاولة لتغيير
واقـ ـع ــه ،أو ب ـس ـبــب إغـ ـ ـ ــراءات ووعـ ـ ــود من
األحـ ـ ــزاب ال ـص ـه ـيــون ـيــة .إذا ك ــان ه ــذا هو
الـ ــواقـ ــع ،ف ـم ــن األفـ ـض ــل ك ـخ ـي ــار سـيــاســي
مـشــاركــة أحـ ــزاب عــربـيــة تـعـتــز بعروبتها
وفلسطينيتها في االنتخابات ومشاركة
ُ
ال ـج ـم ـهــور ف ــي ال ـت ـصــويــت ح ـتــى ال ت ـتــرك
الساحة ألعضاء في األحزاب الصهيونية
أو أفـ ــراد ان ـت ـهــازيــن ال يـمـثـلــون ت ـي ــارا أو
مبادئ سياسية معينة غير حب الزعامة،
وحتى ال يصبح هؤالء املمثلون املنتخبون
لـجـمـهــور واس ــع يـتـعــدى املـلـيــون ونصف
امل ـل ـيــون ش ـخــص يـتـحـلــى مـعـظـمــه بحس
ّ
ويعرف نفسه كفلسطيني .تمثيل
وطني
األحزاب العربية املوجودة ،على عالتها -
وهــي كثيرة  -أفـضــل مــن أن يـكــون تمثيل
الفلسطينيني فــي يــد أحـ ــزاب صهيونية
أو أف ــراد يعبرون عــن نــزعــات مناطقية أو
طائفية وال عالقة لهم بالعمل السياسي.
ومن شأن انتخاب ممثلني ينتمون ألحزاب
س ـيــاس ـيــة عــرب ـيــة ي ـت ـم ـس ـكــون بـحـقــوقـهــم
ال ـق ــوم ـي ــة وق ـض ـي ـت ـهــم ال ــوط ـن ـي ــة الـتـقـلـيــل
مــن أثــر الـشــرعـنــة الـتــي تنتجها املـشــاركــة
ف ــي االن ـت ـخــابــات .تـبـقــى ه ــذه ه ــي الحجة
األق ــوى لـعــدم املقاطعة ،خــاصــة فــي غياب
ب ــدائ ــل لـلـعـمــل ال ـس ـيــاســي ال ــواس ــع خ ــارج
الكنيست ،مثل تأسيس مجلس تمثيلي
مـنـتـخــب ومـسـتـقــل أو مــؤس ـســات وطنية
أخ ــرى .أم ــا الـحـجــج األخ ــرى مـثــل التأثير
على موازين القوى السياسية ،أو التأثير
عـلــى الـتـشــريـعــات ،فـهــي غـيــر مـقـنـعــة ،ألن
النظام السياسي اإلسرائيلي محصن ملثل
هــذه الـتــأثـيــرات ،والــدلـيــل هــو السياسات
والقوانني التي سنت في السنوات األربع
املاضية عندما كان الوجود العربي على
أعلى مستوى كميا.
ُ
نزه وجهة النظر هذه األحزاب العربية
ال ت ِ
من إخفاقاتها وعللها .فهي تعاني اليوم
مــن حالة غياب األفــق السياسي وتقوقع
فكري .هذا الغياب أدى إلى نشوء أنماط
ع ـمــل وتـفـكـيــر أص ـبــح فـيـهــا الـ ـص ــراخ في
الكنيست (ال ــذي هــو أق ــرب إلــى التمثيل)
أقـ ـ ــرب إلـ ــى ب ــدي ــل ع ــن ال ـع ـم ــل ال ـس ـيــاســي
الـ ـتـ ـعـ ـب ــوي ،وأصـ ـبـ ـح ــت ف ـي ـه ــا ن ـجــوم ـيــة
م ــواق ــع ال ـتــواصــل االج ـت ـمــاعــي بــديــا عن
الشرعية األهم وهي شرعية االلتحام مع
الـشـعــب ومـشــاكـلــه وه ـمــومــه .الـخـطــابــات
فـ ــي ال ـك ـن ـي ـســت وامل ـ ـقـ ــابـ ــات فـ ــي وس ــائ ــل
اإلع ــام اإلسرائيلية لــن تــؤدي إلــى إقناع
اإلسرائيليني بعدالة القضية ،وليس هذا
هو دور النواب العرب أصــا .فالكنيست
يجب أن تكون دائما كوسيلة للقول نحن
هنا ،ونرفض وصاية األحزاب الصهيونية
ون ـس ـجــل اع ـت ــراض ـن ــا ع ـلــى الـصـهـيــونـيــة
ونتحداها ،وليس كهدف بحد ذاته .مع أن
هــذا املــوقــف فيه بعض مــن التناقض ،إال
أن هــذا التناقض هــو وليد الــواقــع املليء
بــالـتـنــاقـضــات ،وف ــي غ ـيــاب بــدائــل أخــرى
يصبح التفكير السياسي هو اختيار أو
صنع الخيار السياسي (إن أمكن) األقرب
إلى األهــداف السياسية املنشودة في ظل
التناقضات التي يفرضها الــواقــع ،وذلــك
بهدف تغيير الواقع.

تفاهمات التهدئة ومستقبل غزة بعد االنتخابات اإلسرائيلية
يرجح أن تواصل
حكومة نتنياهو سياسة
التهدئة المؤقتة مع
قطاع غزة ،مع إبقاء
األولوية لمزيد من
التطبيع مع العالم
العربي ومجابهة إيران
أسامة يوسف

شكوك حول جدوى القوة المفرطة مع قطاع غزة (محمد مسعود)SOPA/

تـنـطـلــق س ـيــاســة ال ـي ـمــن الـصـهـيــونــي من
ق ـطــاع غ ــزة وامل ــرج ــح أن يـشـكــل الـحـكــومــة
املقبلة ،والـتــي ربـمــا تـكــون األكـثــر يمينية
في تاريخ الكيان العبري ،من أرضية بدأت
تـتـبـلــور خ ــال األعـ ـ ــوام الـقـلـيـلــة املــاض ـيــة،
بــاإلضــافــة إلــى بعض املـتـغـيــرات الظرفية
التي فرضت نفسها إما العتبارات خاصة
باملؤسسة األمنية والعسكرية أو بوحي
مــن شخصية رئـيــس الـ ــوزراء اإلسرائيلي

بنيامني نتنياهو نفسه ال ــذي ســاهــم في
إض ـفــاء مسحة مــن شخصيته لـيــس فقط
على العالقة مع قطاع غزة ولكن من مجمل
املـلـفــات اإلقـلـيـمـيــة والــدول ـيــة ذات الصلة،
وهـ ــذه األرض ـي ــة حــاف ـظــت ع ـلــى رســوخـهــا
حتى اآلن ومن املتوقع أيضا أن تبقى كذلك
فــي األم ــد املـنـظــور إن لــم تـحــدث متغيرات
كبرى ،تتمثل هــذه األرضية في جملة من
األه ـ ــداف امل ـح ــوري ــة ال ـت ــي تـفـســر الـسـلــوك
الصهيوني تجاه غزة وفصائل املقاومة:
¶ إخ ــراج ســاح املـقــاومــة فــي الـقـطــاع من
امل ـع ــادل ــة ،بــالـتـخـلــص أو تــدم ـيــر الـبـنـيــة
التحتية لفصائل املقاومة بكل ملحقاتها،
أو ع ـلــى األقـ ــل تـقـلـيـصـهــا إل ــى ح ــدوده ــا
الدنيا.
¶ عـ ـ ـ ـ ـ ـ ــودة امل ـ ـ ـف ـ ـ ـقـ ـ ــوديـ ـ ــن ال ـ ـع ـ ـس ـ ـكـ ــريـ ــن
اإلسرائيليني األربعة والتي تحتفظ بهم
املقاومة الفلسطينية منذ العام .2014
¶ اإلبـقــاء على حالة االنقسام السياسي
والجغرافي بني جناحي الوطن ،وعرقلة
أي جهود ألي مصالحة حقيقية.
أمـ ــا امل ـت ـغ ـي ــرات ال ـظــرف ـيــة والـ ـت ــي أضــافــت
أه ــداف ــا ث ــان ــوي ــة أخ ـ ــرى فـتـتـعـلــق بــالـ ُـبـعــد
امل ـيــدان ــي ،فــاملــؤسـســة الـعـسـكــريــة وضعت

س ـق ـفــا زم ـن ـي ــا ح ـت ــى ن ـه ــاي ــة الـ ـع ــام 2019
الس ـت ـك ـم ــال ج ـ ـ ــدار أرض ـ ـ ــي إلـ ـكـ ـت ــرون ــي ال
مـثـيــل ل ــه ف ــي ال ـعــالــم ح ــول ق ـطــاع غ ــزة في
سياق خطة إلبطال إحــدى أدوات فصائل
امل ـقــاومــة االس ـتــرات ـي ـج ـيــة .وتــرج ـمــت هــذه
األه ــداف إلــى سياسات وإجـ ــراءات عملية
تمثلت في فرض حصار مشدد منذ العام
 ،2007تفاقم بشكل تـصــاعــدي منذ آذار/
م ــارس  2017بعقوبات فرضتها السلطة
الفلسطينية فــي إط ــار تحركها ملــا سمته
«ع ـ ــودة ال ـشــرع ـيــة إل ــى ق ـط ــاع غ ـ ــزة» ،وفــي
ت ــوج ـي ــه ض ــرب ــات م ــوض ــوع ـي ــة م ــن ال ـجــو
ضد أهــداف للمقاومة في جوالت تصعيد
م ـ ـحـ ــدودة زمـ ــانـ ــا ومـ ـك ــان ــا ،ل ـك ــن ف ـصــائــل
املقاومة لم تعدم وسائلها وإبداعاتها في
مــواج ـهــة ال ـح ـصــار اإلســرائ ـي ـلــي وانـتـظــار
امل ــوت الـبـطــيء فــابـتـكــرت وسـيـلــة مـقــاومــة
ذات ط ــاب ــع س ـل ـمــي تـمـثـلــت ف ــي م ـس ـيــرات
العودة وكسر الحصار ثم تبعتها وسائل
أخرى أقل نعومة من قبيل فعاليات اإلرباك
الـلـيـلــي وال ـبــالــونــات ال ـحــارقــة واملـتـفـجــرة،
وخـ ــال ع ــام م ــن م ـس ـيــرات الـ ـع ــودة وعـلــى
خلفية األحـ ــداث املـيــدانـيــة نتيجة ال ــردود
اإلسرائيلية تصاعدت املواجهة على شكل
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جوالت تصعيد ،كان من الواضح أن ّأيًا من
الطرفني لم يرغب بكسر القواعد والذهاب
نـحــو ح ــرب مـفـتــوحــة ،وتـمـثــل ال ـبــديــل في
تدخل الوسيط املصري لوقف إطالق النار.
اتفاق التهدئة
واالنتخابات اإلسرائيلية

أدركت فصائل املقاومة أن هامش املناورة
لــدي ـهــا ات ـس ــع ب ـمــا ي ـك ـفــي لـتـفـعـيــل أدوات
ضـغــط إضــافـيــة فــي سـيــاق كـســر الحصار
بعد اإلعــان عن تبكير موعد االنتخابات
التشريعية فــي إســرائـيــل مــع بــدايــة العام
الحالي ،لذلك ّ
فعلت أدوات الضغط الخشنة
على مناطق التماس في قطاع غزة ،وكادت
ً
تتدحرج معها األحــداث وصــوال إلى حالة
الحرب ،غير أن رئيس الــوزراء اإلسرائيلي
نتنياهو كان يرى في االنتخابات الفرصة
ال ــوحـ ـي ــدة إلنـ ـق ــاذ مـسـتـقـبـلــه ال ـس ـيــاســي،
واألهـ ــم مــن ذل ــك اإلفـ ــات مــن تـهــم الـفـســاد
التي ستنتهي به إلى اإلدانة بتهم جنائية
قد توصله إلــى االعتقال .اختار نتنياهو
مسنودًا من املؤسسة العسكرية واألمنية
التوصل إلى اتفاق تهدئة على األقل حتى
ت ـمــريــر االن ـت ـخ ــاب ــات وت ـش ـك ـيــل الـحـكــومــة

خطوات وممارسات
نتنياهو تستند إلى
القاعدة السياسية
المركزية للحفاظ
على الوضع الراهن
قدر اإلمكان ـ إذا لم
تكن فرصه لتغييره
لصالحه ،-وعدم
كسره أو تغييره بشكل
جذري ال في غزة وال
في الضفة الغربية
ماجد عزام

حـ ـق ــق رئ ـ ـيـ ــس ال ـ ـ ـ ـ ـ ــوزراء اإلس ــرائـ ـيـ ـل ــي
بنيامني نتنياهو وحلفاؤه في معسكر
اليمني املتطرف فوزًا معتبرًا وحاسمًا
ف ــي االن ـت ـخــابــات ال ـبــرملــان ـيــة األخ ـي ــرة،
حاز على  65مقعدًا من أصل  ،120وهو
ف ــي ط ــري ـق ــه ،رغـ ــم ب ـعــض ال ـص ـعــوبــات
االئتالفية املعتادة والتقليدية لتشكيل
حـكــومـتــه الـخــامـســة ،ولـيـصـبــح رئيس
ال ـ ـ ــوزراء اإلســرائ ـي ـلــي األك ـث ــر ب ـقــاء في
السلطة.
ق ـبــل ال ـح ــدي ــث ع ــن س ـيــاســة نـتـنـيــاهــو
فــي فترته الخامسة ال بــد مــن االنتباه
إل ـ ــى أن االنـ ـتـ ـخ ــاب ــات األخ ـ ـيـ ــرة ج ــرت
كما الـعــادة فــي الـسـنــوات األخـيــرة بني
اليمني واليمني املتطرف ،وتحديدًا منذ
تشكيل أرئيل شــارون  - 2005 -لحزب
كديما الــذي أطــاح بالليكود وحلفائه
نـحــو الـيـمــن املـتـطــرف ،ووض ــع كديما
وورثـ ـت ــه ف ــي خ ــان ــة ال ـي ـم ــن  -الــوس ــط
بــامل ـع ـيــار اإلس ــرائ ـي ـل ــي -ال ـخ ــان ــة الـتــي
م ــأه ــا ل ـس ـن ــوات ح ــزب كــدي ـمــا نـفـســه،
ثـ ــم ب ـت ـح ــال ـف ــه مـ ــع ال ـع ـم ــل  -امل ـع ـس ـكــر
ال ـص ـه ـيــونــي  -ومـ ــع ن ـهــايــة الـتـحــالــف
وان ــدث ــار ال ـحــزبــن تـقــريـبــا م ــأ ال ـفــراغ
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ف ــي ح ـكــوم ـتــه ال ــراب ـع ــة وب ـت ـحــال ـفــه مع
حلفائه الطبيعيني في اليمني املتطرف
أف ـي ـغ ــدور ل ـي ـبــرمــان  -حـ ــزب إســرائ ـيــل
ب ـي ـت ـهــم  -ون ـف ـت ــال ــي ب ـي ـن ـيــت  -ال ـب ـيــت
اليهودي  -رفقة األحــزاب الدينية التي
شكلت بعد انتخابات  - 2015وحــرب
غــزة األخـيــرة ،سعى نتنياهو لتجاوز
خطاب بــار إيــان الــذي قبل فيه بقيام
دولـ ـ ـ ــة ف ـل ـس ـط ـي ـن ـيــة وإف ـ ـ ـشـ ـ ــال ع ـم ـل ـيــة
ال ـت ـس ــوي ــة وامل ـ ـفـ ــاوضـ ــات ب ـش ـكــل ع ــام،
وتـبـنــى سـيــاســة واض ـحــة تستند إلــى
إدارة ال ـصــراع وإدامـ ــة الــوضــع الــراهــن
عـبــر ال ـح ـفــاظ عـلــى الـتـهــدئــة مــع غ ــزة ،
والعمل على إدام ــة االنـقـســام والفصل
بني الضفة الغربية وغــزة ،بل تعميقه
وتأبيده.
بتفصيل أكـثــر فـقــد اسـتـفــاد نتنياهو
ال ــراب ــع م ــن ان ـش ـغــال إدارة أوب ــام ــا في
عــام ـي ـهــا األخـ ـي ــري ــن ،ب ــامل ـل ــف ال ـن ــووي
اإلي ــران ــي بـعــد سـحــب يــدهــا م ــن املـلــف
الفلسطيني ،وم ــع ق ــدوم إدارة تــرامــب
املـ ـنـ ـح ــازة بـ ــدا م ــرت ــاح ــا وس ــاع ـي ــا إل ــى
تحسني الوضع الــراهــن أكثر علمًا أنه
ً
يميل لصالحه أصال.
رغم مسيرة العودة املستمرة ألكثر من
ع ــام وال ـت ــي أع ـقـبــت ث ــاث س ـن ــوات من
ال ـهــدوء ،لــم يـســارع نتنياهو للضغط
على الزناد ،كانت التهدئة هي القاعدة
لسياسته مع توظيف العبني إقليميني
ودول ـ ـيـ ــن مل ـن ــع االنـ ـفـ ـج ــار ،وم ـح ــاول ــة
تحسني األوض ــاع وتخفيف االحتقان
ف ــي غ ــزة ،الـتـمـســك بــالـتـهــدئــة ب ـم ــوازاة
ال ـح ـفــاظ ع ـلــى االن ـق ـس ــام واالن ـف ـص ــال،
ووضـ ـ ـ ــع الـ ـع ــراقـ ـي ــل أمـ ـ ـ ــام امل ـص ــال ـح ــة
الفلسطينية ،واستخدام سياسة لئيمة
ّ
تلحظ تـقــويــة نسبية ل ـغــزة وإضـعــافــا
نسبيًا للضفة ،في سياق معقد مركب
إلضعاف السلطتني معًا ،وإشغالهما
بتحدياتهما اآلنية والحياتية ،وبقاء
االنفصال واالنقسام والتباعد بينهما.
خطوات وممارسات نتنياهو تستند
إلى القاعدة السياسية املركزية للحفاظ
على الــوضــع الــراهــن قــدر اإلمـكــان  -إذا

أخيرًا حزب الجنراالت  -كاحول الفان
 اليميني الــذي عجز عــن بـلــورة بديلسـ ـي ــاس ــي جـ ـ ــدي ل ـن ـت ـن ـي ــاه ــو وتـ ـه ــرب
زعيمه الجنرال بني غانتس من طرح
رؤي ـ ـتـ ــه تـ ـج ــاه ال ـ ـصـ ــراع فـ ــي فـلـسـطــن
مكتفيًا بــالــدعــوة إلــى إسـقــاط منافسه
لفساده ،كما ملا أثاره منهجيًا ومتعمدًا
ف ــي الـ ـش ــارع اإلس ــرائ ـي ـل ــي م ــن انـقـســام
واستقطاب.
فــي حكومته األول ــى تـســاوق نتنياهو
م ــرغ ـم ــا مـ ــع ال ــرئـ ـي ــس األمـ ـي ــرك ــي بـيــل
كلينتون وج ـهــوده ،مــن أجــل التوصل
إلــى ات ـفــاق س ــام نـهــائــي فــي فلسطني،
تفاوض حتى مع الشهيد ياسر عرفات،
توصل معه الى اتفاق واي ريفير حول
ً
مدينة الخليل ،نتنياهو راعــى شكال
األج ــواء الـعــامــة فــي إســرائـيــل -املــؤيــدة
ألوسـلــو -وإصــرار إدارة كلينتون على
ً
العمل مــن أجــل اتـفــاق نـهــائــي ،وصــوال
حـتــى إل ــى إسـقــاطــه ول ــو غـيــر مـبــاشــرة
ع ـبــر دعـ ــم وم ـس ــاع ــدة خ ـص ـمــه إي ـهــود
باراك في انتخابات .1999
ً
تساوق نتنياهو الثاني والثالث شكال
كذلك مع مساعي الرئيس باراك أوباما
السـتـئـنــاف امل ـفــاوضــات ،تبنى كالميًا
ح ــل ال ــدولـ ـت ــن ف ــي خ ـط ــاب بـ ــار إي ــان
ولكن مع وضــع العصي في الدواليب،
ً
ً
وص ــوال إلــى تفجيرها نهائيًا مفشال
مـســاعــي وزي ــر ّالـخــارجـيــة ج ــون كيري
 -2014التي مثلت آخــر جهد أميركيج ـ ّـدي لــان ـخــراط فــي عملية التسوية
وفق األسس التي استندت إليها عملية
م ــدري ــد -أوس ـل ــو ال ـقــائ ـمــة ع ـلــى قــاعــدة

سنكون أمام استمرار
لسياسة الوضع الراهن،
الحفاظ عليه ،وعدم
كسره ضمن سياسة
إدارة الصراع

سيمضي نتنياهو  -الخامس  -قدمًا في التطبيع مع الدول العربية (توماس كوكس/فرانس برس)

اختار نتنياهو التوصل
إلى تهدئة مرحلية حتى
تمرير االنتخابات وتشكيل
الحكومة الجديدة

الجديدة ،االتفاق الذي لم يتم تبنيه رسميًا
م ــن إس ــرائ ـي ــل يـتـعـلــق ب ـج ــوان ــب حـيــاتـيــة
وب ـعــض امل ـش ــاري ــع االق ـت ـصــاديــة والـبـنـيــة
التحتية على املــديــن القريب واملتوسط،
م ـث ــل ت ــوس ـي ــع م ـس ــاح ــة ال ـص ـي ــد ،وزيـ ـ ــادة
الحركة التجارية على املعابر ،ومشاريع
تـتـعـلــق بــالـكـهــربــاء ل ـت ـجــاوز أزم ــة الـطــاقــة
فــي الـقـطــاع ،ومنطقة صناعية لتقليص
الـبـطــالــة ،غـيــر أن االت ـف ــاق لــم يـتـطــرق إلــى
قضايا استراتيجية مثل امليناء واملطار أو
مشاريع بنية تحتية ضخمة ،وتم ربطها
بالجنود اإلسرائيليني األربعة املفقودين
في القطاع وبمستقبل سالح املقاومة.
مصير التهدئة بعد تشكيل
حكومة اليمين الصهيوني

رغــم أن ظــاهــر أرضـيــة اتـفــاق التهدئة هي
االنـ ـتـ ـخ ــاب ــات اإلس ــرائـ ـيـ ـلـ ـي ــة وش ـخ ـص ـيــة
نتنياهو امل ـتــرددة بتأجيل أي حــرب إلى

أط ــول ف ـتــرة مـمـكـنــة ،إال أن ه ـنــاك أسـبــابــا
أخرى تتجاوز البعد الداخلي اإلسرائيلي،
وترتبط بشكل أو بآخر بأسباب ميدانية
عملياتية ،ويتقدم البعد الخارجي أولوية
املـلــف اإليــرانــي لــدى نتنياهو واملؤسسة
العسكرية التي تصنف إيــران ومحاوالت
تــرس ـيــخ وج ـ ــوده ف ــي س ــوري ــة ،بــاإلضــافــة
إلــى تعظيم تــرســانــة حــزب الـلــه اللبناني
الـصــاروخـيــة الخطر االستراتيجي امللح
في املرحلة الحالية ،ويلحق بهذه األولوية
تـمـهـيــد األرضـ ـي ــة لـتـحــالــف إس ــرائ ـي ــل مع
بعض الــدول العربية في سياق مواجهة
إي ــران ،وإزال ــة أي معيقات يمكن أن تفسد
م ـش ــروع الـتـطـبـيــع وإدم ـ ــاج إســرائ ـيــل في
املنطقة الذي يسير على قدم وساق.
أما االعتبارات امليدانية التي رجحت خيار
ال ـت ـهــدئــة ع ـلــى الـ ـح ــرب فـتـتـعـلــق بتجنب
امل ــواجـ ـه ــة ح ـت ــى ت ـح ـج ـيــم إحـ ـ ــدى أدوات
امل ـق ــاوم ــة االس ـتــرات ـي ـج ـيــة مـمـثـلــة بـســاح
األنفاق والتي وضــع الجيش اإلسرائيلي
س ـق ـف ــا زم ـن ـي ــا ال يـ ـتـ ـج ــاوز ن ـه ــاي ــة ال ـع ــام
الحالي ،واألهم من ذلك الشكوك الحقيقية
ل ـ ــدى الـ ـقـ ـي ــادة ال ـس ـي ــاس ـي ــة وال ـع ـس ـك ــري ــة
اإلس ــرائ ـي ـل ـي ــة ف ــي ق ـ ــدرة اآلل ـ ــة الـعـسـكــريــة

ومـنـطــق ال ـقــوة امل ـفــرطــة فــي الـتـعــاطــي مع
مـســألــة غ ــزة ،فــالـضــربــات الـجــويــة لــم تعد
تكفي ،والــدخــول الـبــري الــواســع فــي عمق
قطاع غــزة له محاذير وتداعيات خطيرة
س ــواء مــن ناحية عــدد الخسائر البشرية
وق ــدرة املـجـتـمــع اإلســرائـيـلــي عـلــى تحمل
خسائر وانعكاسات ذلك على الرأي العام
اإلســرائ ـي ـلــي الـ ــذي ي ـبــدو أن ــه فـقــد ال ـقــدرة
والقوة الكامنة التي ميزت الجيل املؤسس،
أو من ناحية املحصلة النهائية ألي تدخل
عسكري كبير فــي غــزة وال ــذي قــد يفضي
إلى بدائل أكثر سوءًا أقلها فوضى السالح
واملـ ـجـ ـم ــوع ــات امل ـس ـل ـح ــة .ولـ ـك ــن بــالـنـظــر
إل ــى املــرح ـلــة وإم ـكــان ـيــة تـمــاســك الـتـهــدئــة
واالس ـ ـت ـ ـمـ ــرار فـ ــي ت ـط ـب ـي ـق ـهــا ب ـج ــداول ـه ــا
الزمنية فإن هناك عوامل أخرى قد تعيق
أو تطيح باتفاق التهدئة بالكامل:
أول هــذه الـعــوامــل يتعلق بخبرة الشعب
الفلسطيني وفـصــائـلــه الــوطـنـيــة فــي عــدم
ال ـتــزام إســرائ ـيــل بــاالتـفــاقـيــات الـتــي توقع
عليها أو املماطلة والتسويف إال إذا كان
هناك مــا تخسره ،وهــذه الـقــاعــدة تحولت
إلى مسألة بديهية بعد حوالي ربع قرن من
اتفاق أوسلو ونمط الحكومات الصهيونية

لم تكن فرصه لتغييره لصالحه ،-وعدم
كسره أو تغييره بشكل جذري ال في غزة
وال في الضفة الغربية.
رغـ ــم م ـبــال ـغــة اف ـي ـغ ــدور ل ـي ـبــرمــان ورف ــع
الـ ـ ـسـ ـ ـق ـ ــف فـ ـ ـ ــي مـ ـ ـ ـف ـ ـ ــاوض ـ ـ ــات االئ ـ ـ ـتـ ـ ــاف
الحكومي الـجــديــد ،إال أن مطالب اتحاد
أح ـ ــزاب الـيـمــن  -ورثـ ــة الـبـيــت الـيـهــودي
 كـ ــانـ ــت واض ـ ـح ـ ــة وتـ ـعـ ـط ــي ف ـ ـكـ ــرة عــنسياسة نتنياهو في حكومته الخامسة،
املتضمنة عدم القبول بدولة فلسطينية،
ع ــدم تـفـكـيــك م ـس ـتــوط ـنــات  -م ــع مـطــالــب
ائتالفية حزبية فئوية تقليدية  -كونهم
يعرفون أن الحديث عن ضم مستوطنات
ال ـض ـف ــة ك ـ ــان ان ـت ـخ ــاب ـي ــا  -م ـث ــل ت ـشــريــع
امل ــاريـ ـج ــوان ــا  -وع ـل ـي ــه ي ـم ـكــن الـ ـق ــول إن
السياسة نفسها ستستمر حيث التهدئة
فى غزة ،والتنسيق غير املباشر ،والهدوء
ف ــي ال ـض ـفــة والـتـنـسـيــق امل ـبــاشــر وإب ـق ــاء
االت ـصــاالت السياسية فــي حدها األدنــى
ل ـل ـف ـصــل ب ـي ـن ـه ـم ــا ،ك ـم ــا بـ ــن م ـن ــاط ــق ج
ومناطق أ وب في الضفة الغربية.
ببساطة سنكون أمــام استمرار لسياسة
ال ــوض ــع الـ ــراهـ ــن ،ال ـح ـف ــاظ ع ـل ـيــه ،وع ــدم
كسره ضمن سياسة إدارة الـصــراع ،غير
القابل للحل ،كما يؤمن نتنياهو واليمني
امل ـت ـط ــرف وح ـت ــى ال ـي ـمــن ال ـت ـق ـل ـيــدي في
«ك ــاح ــول الف ـ ــان» ك ــون ال ـج ـن ــرال مــوشـيــه
ي ـع ـل ــون ه ــو أحـ ــد رم ـ ــوز هـ ــذه ال ـس ـيــاســة
وصـ ــاحـ ــب ع ـ ـبـ ــارة لـ ـن ــدع س ـ ــاح األعـ ـ ــداء
يصدأ في مخابئه.
ب ـم ــوازاة الـتـهــدئــة ،مـنــع االن ـف ـجــار ،وعــدم
كسر الوضع الراهن فلسطينيًا ،سيمضي
نتنياهو  -الخامس  -قدمًا في التطبيع
م ــع ال ـ ــدول ال ـعــرب ـيــة ،ل ــو بـشـكــل س ــري أو
بمستوى منخفض معلن رياضي تجاري
مع تهميش القضية الفلسطينية لصالح
التركيز على الخطر اإليــرانــي باعتباره
ال ـخ ـطــر األك ـب ــر وامل ــرك ــزي ع ـلــى اس ـت ـقــرار
امل ـن ـط ـقــة ،ول ـي ــس االحـ ـت ــال اإلســرائ ـي ـلــي
لفلسطني ومناطق عربية أخرى.
ف ــي األخـ ـي ــر واخـ ـتـ ـص ــارًا ،فـ ــإن نـتـنـيــاهــو
الـ ـخ ــام ــس سـ ـيـ ـك ــون هـ ــو ن ـف ـس ــه ت ـقــري ـبــا
نتنياهو الرابع ،حيث ال حرب مع غزة ال
مفاوضات أو اتفاق مع الضفة الغربية ،مع
تهويد للقدس وتــوسـيــع للمستوطنات
الكبرى والعشوائية النائية أيضًا وعدم
ضمها رسميًا مع سعي لتغيير الوضع
الــراهــن ،والــواقــع بشكل تدريجي ،وكلما
س ـن ـحــت الـ ـ ـظ ـ ــروف ،ك ـم ــا ه ــو الـ ـح ــال فــي
ال ـح ــرم ال ـق ــدس ــي ال ـش ــري ــف ،أو ح ـتــى مع
األس ــرى فــي السجون ،األمــر يعتمد على
ردة الفعل الفلسطينية ،إال أن السوابق
تظهر تراجع نتنياهو ملنع التصعيد أو
االنفجار ،والعودة إلى املربع األول الذي
ً
يخدمه أصال ويصب في مصلحته.
ال حـ ــرب أي ـض ــا ع ـلــى ال ـج ـب ـهــة ال ـس ــوري ــة
م ــع ال ـت ـفــاه ـمــات اإلســرائ ـي ـل ـيــة الــروس ـيــة
ال ــراسـ ـخ ــة ،وت ـح ـج ـيــم مــوس ـكــو ل ـط ـهــران
خشية مــن ضياع مكتسباتها بما فيها
ّ
الجدي
بقاء نظام بشار األسد ،االحتمال
الوحيد للحرب هو على الجبهة اللبنانية
مع هيمنة حزب الله على مقاليد السلطة
ومفاصل القرار في الدولة اللبنانية ،ربما
تسعى تل أبيب الستغالل املــدى الزمني
املـتـبـقــي عـلــى حـقـبــة ت ــرام ــب إلزالـ ــة خطر
الـ ـح ــزب ،ب ـعــد إض ـعــافــه ع ـبــر ال ـع ـقــوبــات،
وبعد الخطأ الكارثي له باالنخراط إلى
ج ــان ــب ال ـن ـظ ــام ف ــي ج ــرائ ـم ــه ض ــد ث ــورة
الشعب السوري ،وعلى عكس التضخيم
اإلع ــام ــي امل ـت ـع ـمــد تـعـتـقــد ت ــل أب ـي ــب أن
ً
الـ ـح ــزب بـ ــات م ـس ـت ـنــزفــا م ـ ـعـ ــزوال عــربـيــا
إس ــامـ ـي ــا ،خ ــاص ــة م ــع ه ــروب ــه ال ـك ــارث ــي
إلــى األم ــام وهيمنته تمامًا على مقاليد
الـسـلـطــة ف ــي ل ـبـنــان الـ ــذي سـيـتـحــول هو
اآلخ ــر  -لــأســف -إل ــى ه ــدف آلل ــة البطش
اإلسرائيلية في أي حرب محتملة مقبلة.

املـتـعــاقـبــة فــي الـتـعــاطــي م ـعــه ،وبــالـتــأكـيــد
اتفاق التهدئة األخير ال يشكل استثناء من
هــذه البديهية .ثاني هــذه العوامل يتمثل
فــي الــوضــع امل ـيــدانــي املـتـقـلــب خــاصــة في
املـنــاطــق ال ـحــدوديــة ،وال ــذي مــن املـمـكــن أن
يتغير بمجرد حدث أو اشتباك مسلح أو
سقوط شهداء بما قد يفضي إلى تدحرج
ً
األحداث وصوال إلى حالة صدام واسعة ال
يرغب ٌّ
أي من األطراف في وقوعها .وثالثها
مرتبط بــالــداخــل اإلســرائـيـلــي ،والتنافس
الـحــزبــي والـشـخـصــي أحـيــانــا بــن اليمني
الديني أو العلماني ،واليمني األشد تطرفًا،
وبـمــا أن نتنياهو يــراقــب ويـتــأثــر بــالــرأي
ال ـع ــام وم ــول ــع بــوســائــل اإلع ـ ــام ف ــإن ذلــك
قد يــؤدي إلــى تآكل متدرج للتهدئة حتى
إفراغها من محتواها.
وال ــراب ــع وه ــو األهـ ــم؛ يـتـعـلــق بـمــا يطلق
عليه صفقة ال ـقــرن واإلعـ ــان عنها ربما
فــي حزيران/يونيو املقبل ،ونـظـرًا ملــا قد
تـحــدثــه مــن زلـ ــزال سـيــاســي ملــا تتضمنه
من إهدار واجحاف بالحقوق التاريخية
لـلـشـعــب الـفـلـسـطـيـنــي ،ف ـمــن امل ـت ــوق ــع أن
يتسبب ذلــك فــي احتجاجات ضخمة قد
تفجر األوضاع وتضع حدًا للتهدئة.

فلسطين
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ال حدود لفاشية نتنياهو ،هذه المرة من خالل خرقه سرية االقتراع مستهدفًا فلسطينيي  ،1948وذلك عندما
قامت حملته بوضع كاميرات مراقبة وأجهزة تسجيل في مراكز االقتراع الخاصة بهم دون غيرهم

نتنياهو والقضيّة
الفلسطينيّة
قيس إبراهيم

البيان المشترك لألحزاب العربية ومركز «عدالة» اعتبر الكاميرات استمرارًا لنفس النهج التحريضي (أمير ليفي)Getty/

كاميرات مراقبة
الناصرة ــ العربي الجديد

كشفت القناة اإلسرائيلية «حداشوت ،»13
مؤخرًا أن رئيس الحكومة اإلسرائيلية،
بنيامني نتنياهو ،هو الذي بادر بنفسه
إل ــى الـحـمـلــة ال ـت ــي ت ــم بـمــوجـبـهــا نصب
ك ــام ـي ــرات ت ـصــويــر خـفـيــة ف ــي صـنــاديــق
االقـ ـت ــراع ف ــي ال ـب ـل ــدات ال ـعــرب ـيــة ف ــي يــوم
االنتخابات ،التاسع من الشهر الجاري.
وبحسب وثــائــق داخـلـيــة ،مكونة مــن 40
صفحة ،فإن نتنياهو أعلن في أول جلسة
لطاقم الليكود االنتخابي أنــه سيتولى
رعـ ــايـ ــة ه ـ ــذه ال ـح ـم ـل ــة ،ب ــزع ــم «ال ـح ـف ــاظ
عـلــى نــزاهــة االن ـت ـخــابــات» ،وال ـتــي تولى
تنظيمها مركز «كيزلر عينبار» للعالقات
العامة .وشملت الحملة زرع  1200كاميرا
وأجـهــزة تسجيل في صناديق االقـتــراع،
ّ
كما شملت توظيف  40مركز عناقيد ،و
 10طــواقــم مــن ال ـقــوى األمـنـيــة املـســاعــدة.
كما تم تعيني  5ضباط ألوية كمسؤولني
عن الحملة ،وتبني أيضا أن وزير الهجرة
واالستيعاب ،يوآف غاالنت ،كان املسؤول
امليداني عن الحملة.
ون ـق ــل ع ــن م ـص ــادر ف ــي ال ـل ـي ـكــود زعـمـهــا
أنهم «منعوا سرقة االنتخابات ،وعززوا
الديمقراطية» ،وأنهم ينوون سن «قانون
الكاميرات» في الكنيست الجديد ،حيث
يتم نصب كاميرا في كل صندوق.
وكـ ـ ــان م ــرك ــز «ع ـ ــدال ـ ــة» ق ــد ط ــال ــب بـفـتــح
تحقيق جـنــائــي ح ــول االن ـت ـهــاكــات التي
ح ـص ـلــت ب ــواس ـط ــة أنـ ـص ــار ال ـل ـي ـكــود في
مـ ــراكـ ــز االق ـ ـ ـتـ ـ ــراع ب ــالـ ـبـ ـل ــدات ال ـع ــرب ـي ــة،
ومـ ــن ض ـم ـن ـهــا وضـ ــع ك ــام ـي ــرات مــراق ـبــة
س ــري ــة ،وذل ـ ــك ف ــي رس ــال ــة بـعـثـهــا املــركــز
الحقوقي للمستشار القضائي للحكومة
اإلسرائيلية واملــدعــي الـعــام اإلسرائيلي
والشرطة.
وج ـ ــاء فـ ــي رسـ ــالـ ــة «ع ـ ــدال ـ ــة» أن امل ــرك ــز
ي ـطــالــب ب ــال ـش ــروع ف ــي تـحـقـيــق جـنــائــي
ب ـم ــوج ــب ال ـب ـن ــدي ــن ( 119أ 1 -و 119أ
  )3ف ــي ق ــان ــون االنـ ـتـ ـخ ــاب ــات لـفـحــصتـشــويـشــات عـلــى الـعـمـلـيــة االنـتـخــابـيــة،
بما في ذلك تضييقات وتشويشات على

الناخبني ،ومنعهم من اإلدالء بأصواتهم
ب ــواس ـط ــة ال ـت ـع ــدي ع ـل ــى الـخـصــوصـيــة
بما يضر بالتصويت الديمقراطي في
العملية االنـتـخــابـيــة .وأوض ــح «عــدالــة»
أن ق ــان ــون االن ـت ـخ ــاب ــات ي ـنــص ع ـلــى أن
التشويش على التنظيم السليم للعملية
االن ـت ـخــاب ـيــة وم ـن ــع أو ال ـت ـشــويــش على
أحد الناخبني خالل عملية االقتراع يعد
مخالفة جنائية.
بدوره ،أكد املحاضر في كلية الحقوق في
جامعة تل أبيب ،البروفيسور ميخائيل
بيرنهاك ،أن إدخال أعضاء في صناديق
االقتراع ينتمون لحزب الليكود كاميرات
إلـ ـ ــى الـ ـصـ ـن ــادي ــق فـ ــي املـ ـ ـ ــدن والـ ـبـ ـل ــدات
الـعــربـيــة ،فــي ي ــوم انـتـخــابــات الكنيست،
هــو أم ــر «م ــرف ــوض مــن أس ــاس ــه ،ويشكل
مسا واضحا بنزاهة االنتخابات .وثمة
مكان لتحقيق شرطي ضد املسؤولني عن
إدخال هذه الكاميرات».

نسبة التصويت العربي انخفضت إلى ( %49جاال ماري/فرانس برس)

ّ
لحث الناس غلى التصويت في الساعات األخيرة (أحمد غرابلي/فرانس برس)
اضطر ناشطو األحزاب إلى الخروج بمكبرات الصوت

الجمهور لم يعد مقتنعًا بالتغيير من داخل الكنيست (أحمد غرابلي/فرانس برس)

ترامب كان حاضرًا أيضًا (برونو تيفنون)Getty/

جرت االنتخابات في ظل جدل كبير بين المشاركة والمقاطعة (أحمد غرابلي/فرانس برس)

ّ
يقسم حكم رئيس الوزراء
اإلسرائيلي بنيامني نتنياهو إلى
فترتني ،األولى :بدأت حني هزم
شمعون بيرس عام  ١٩٩٦وخسر
منصبه لصالح إيهود باراك عام
 .١٩٩٩أما الفترة الثانية فقد
بدأت عام  ،٢٠٠٩وال يزال يحتفظ
باملنصب حتى يومنا هذا .بني
نتنياهو التسعينيات ،ونتنياهو ما
بعد األلفني يكمن فرق شاسع في
األداء (وليس املواقف).
تلقى نتنياهو («الشاب الواعد»)
ّ
الجامعي في الواليات
«تعليمه
املتحدة ،وأطلق على نفسه اسم
«بنجامني نتاي» استطاع أن يبني
ّ
الدولية
اسمه من خالل املحافل
وتمثيل إسرائيل في األمم املتحدة
في ثمانينيات القرن املاضي وامتاز
ّ
ّ
اإلنكليزية
اإلعالمي ولغته
بظهوره
الرشيقة ،وعاد بعدها إلى إسرائيل
واستطاع أن يكون ضمن قيادة
حزب ليكود ،إلى أن وصل إلى ّقمة
الحزب وفوزه برئاسة الحكومة.
لكن نتنياهو ،صاحب التصريحات
ّ
النارية املعارضة ألوسلو وقيام دولة
فلسطينية ،لم يملك استراتيجيةّ
ّ
ّ
العبرية ،ولم
واضحة لقيادة الدولة
ّ
الدولي املؤيد
يصمد أمام املناخ
ّ
فلسطينية (دون تحديد
إلقامة دولة
شكل هذه الدولة) لم ينجح في
معادلة «األمن» من جهة ،و»السالم»
من جهة أخرى ،كما وعد في
ّ
االنتخابية .عارض ،وال يزال
حملته
ّ
يعارض ،إقامة دولة فلسطينية ،لكنه
وجد نفسه أمام خيارات صعبة بني
رغبته وقناعاته كشخص تربى في
بيت يميني ويعارض قيام الدولة
ّ
ّ
الدولية
الفلسطينية ،وبني االلتزامات
التي تجبره على األقل على مواصلة
مفاوضات السالم مع الفلسطينيني
ً
تحديدا بعد «صدمة» اغتيال رابني.
فواصل نتنياهو محادثات طابا
وواي بالنتيشن ووقع ما عرف
باتفاق الخليل ،ما منح معارضيه
في حزبه سببا للهجوم املباشر
ضدهَّ .
عرض نتنياهو السالم
اإلسرائيلي مع األردن للخطر عام
 ١٩٩٨بعد أن فشل املوساد في
اغتيال القيادي في حماس خالد
ّ
رش مادة ّ
سامة
مشعل من خالل
َ
على عنقه .واحتجزت األردن عميلي
موساد مقابل أن ترسل إسرائيل
ً
ًّ
مضادا إلنقاذ حياة مشعل
سما
ّ
األردنية،
القابع في أحد املشافي
إضافة إلى مطالبة امللك حسني
بإطالق سراح مؤسس حماس أحمد
ياسني من السجن مقابل العميلني..
ّ
اإلسرائيلية من
وكشف أحد الكتب
ّ
الصحافي نيسيم مشعال،
تأليف
تصريحات ألرييل شارون قال فيها
َّإن نتنياهو ال يصمد في وضعيات
الضغط ،وإنه خالل أزمة مشعل
«تحطم إلى قطع ،وكان علينا إعادة
تركيبه من جديد».
انتهت والية نتنياهو األولى بشكل
دراماتيكي ،مع حل الكنيست
وانهيار حكومته واعتزاله السياسة
لفترة وجيزة وتحطم ليكود ،سافر
من خاللها إلى الواليات املتحدة،
ً
دون أن يترك ً
واضحا في
أثرا
ّ
السياسة اإلسرائيلية وتولى أرييل
شارون مهمة ترميم الحزب .في
واليته األولى ،لم يحقق نتنياهو
خطوات سوى كونه رئيس الوزراء
ً
األصغر سنا في تاريخ إسرائيل،
والوحيد الذي ولد في إسرائيل بعد
قيامها.
لكن في العام  ،٢٠٠٩وصل
نتنياهو إلى ّ
سدة الحكم في
وضعيات مغايرة ،بعد أن راكم
ّ
سياسية واضحة في
خبرة
االقتصاد والسياسة .وفهم أنّ
ّ
اإلسرائيلية ينبغي
في السياسة
الحديث عن السالم وال يهم تطبيق
هذه الرؤية .وألقى خطاب بار إيالن
بعد انتخابه ،الذي وصف بأنه
ّ
فلسطينية
«اعتراف» بإقامة دولة
منزوعة السالح دون القدس
ودون الالجئني .دولة أشبه ببلدية
ال يمكن للفلسطينيني -حتى
«املعتدلني» بنظر اإلسرائيليني-
قبولها .وعمل نتنياهو بشكل
مدروس وتصميم واضح على
ّ
ّ
الفلسطينية على
القضية
وضع
ّ
هامش الجدل السياسي والحمالت
ّ
االنتخابية.

