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العالم

العالم

على الغالف تـخــوض  15قائمة رئيسة ًمــوزعــة على
معسكري اليمين والوسط واليسار ،اليوم ،نزاال انتخابيًا ّ
َ
تصب
التوقعات بخصوص نتائجه في مصلحة اليمين ،من دون
أن تغلق الباب على مفاجآت قد ّ
تبدل المعادالت التي
ّ
استقرت عليها استطالعات الــرأي .هذه المفاجآتُ ،التي
ّ
تشكل هاجسًا لبنيامين نتنياهو تحديدًا ،تجعل احتماالتها
المعركة محتدمة على مستويين :المقاعد المفقودة
من األحزاب الصغيرة ،وأصوات الكتلة العائمة .إزاء ذلك ،ال
يمكن الجزم بهوية رئيس الحكومة المقبل ،والتي لم
ّ
يتصدر نتائج االنتخابات حصرًا
تعد مرتبطة بهوية َمن

انتخابات الكنيست الـ:21

نتنياهو يخشى
المفاجآت
يحيى دبوق
ي ـت ـ ّ
ـوج ــه ال ـن ــاخ ـب ــون اإلس ــرائ ـي ـل ـي ــون،
اليوم ،إلى صناديق االقتراع ،الختيار
م ـم ـث ـل ـي ـه ــم ف ـ ــي ال ـك ـن ـي ـس ــت ال ـ ـحـ ــادي
والعشرين منذ قيام الــدولــة العبرية،
ف ــي ان ـت ـخــابــات م ـب ـكــرة ه ــي الـتــاسـعــة
ع ـل ــى ال ـ ـت ــوال ــي ،وس ـ ــط اس ـت ـح ـقــاقــات
إس ــرائـ ـيـ ـلـ ـي ــة عـ ـل ــى أكـ ـث ــر مـ ــن صـعـيــد
داخ ـل ــي وخ ــارج ــي ،تـضـفــي نــوعــا من
ال ــايـ ـق ــن عـ ـل ــى م ـس ـت ـق ـب ــل االئ ـ ـتـ ــاف
الـحـكــومــي املـقـبــل ،مـهـمــا كــانــت هوية
من فيه .وإن كانت استطالعات الرأي
تشير إلــى أن األوف ــر حظًا فــي تأليف
الحكومة املقبلة هو حــزب «الليكود»

برئاسة بنيامني نتنياهو ،فإنه أيضًا
ّ
ال يقني حول ما إذا كان سيحل أول في
ّ
سلم النتائج ،في واحدة من املفارقات
الـ ـ ـب ـ ــارزة فـ ــي ه ـ ــذه االنـ ـتـ ـخ ــاب ــات ،مــع
ًّ
التأكيد في املوازاة أن للمفاجآت محل
معتبرًا في التقديرات.
تـ ـخ ـ ّـي ــم عـ ـل ــى االن ـ ـت ـ ـخـ ــابـ ــات ن ـف ـس ـهــا
واملــراحــل الـ ًتــي تليها ،لــوائــح االتـهــام
بجنايات رشى وفساد ّ
ضد نتنياهو،
وال ـت ــي ق ــد ت ـك ــون جـ ــزءًا ال ي ـت ـجــزأ من
االت ـف ــاق ــات االئ ـتــاف ـيــة إن ت ـ ّـم تكليفه
بتأليف الحكومة ،وذلــك فــي محاولة
م ـن ــه ل ـت ـح ـصــن ن ـف ـســه مـ ــن امل ـس ــاء ل ــة
ال ـق ــان ــون ـي ــة ،ف ــي م ــا ب ـ ــات ُيـ ـع ــرف فــي
إسرائيل بـ«القانون الفرنسي» ،الذي

ً
رشى وفساد ّ
ّ
ضد نتنياهو (أ ف ب)
تخيم على االنتخابات نفسها والمراحل التي تليها ،لوائح االتهام بجنايات

يـ ـن ــص عـ ـل ــى ع ـ ــدم م ـح ــاك ـم ــة رئ ـي ــس
ّ
ال ـ ــوزراء خ ــال تــولـيــه منصبه إال في
جرائم متعلقة بمخالفات جنسية أو
ع ـنــف ،أو مـتـعـلـقــة ب ــاألم ــن ،م ــا يعني

لن تحسم النتائج األولية
هوية الرئيس المكلف تأليف
الحكومة المقبلة
تجنيبه املـحــاكـمــة بتهم فـســاد مالي
ً
ورشى.
وتـ ـخ ــوض االنـ ـتـ ـخ ــاب ــات رس ـم ـي ــا 42
قــائـمــة ،وه ــو ع ــدد قـيــاســي نسبة إلــى

مــا سـبــق مــن انـتـخــابــات ،فــي حــن أن
القوائم الجدية قد تصل إلى  15موزعة
عـ ـل ــى مـ ـعـ ـسـ ـك ــرات الـ ـيـ ـم ــن وال ــوس ــط
والـ ـيـ ـس ــار ،وم ـن ـهــا أحـ ـ ــزاب وت ـك ـتــات
سـيــاسـيــة تـ ّ
ـأس ـســت أو انــدم ـجــت قبل
مــوعــد االنـتـخــابــات لـغــرض خوضها.
وبـ ـن ـ ً
ـاء ع ـلــى ت ــوق ـع ــات ب ــارت ـف ــاع عــدد
امل ـصــوتــن ،إل ــى جــانــب ارت ـف ــاع نسبة
الـعـتـبــة االنـتـخــابـيــة إل ــى ( %3.25مــا
ي ـعــادل أرب ـعــة مـقــاعــد فــي الكنيست)،
تبقى درجــة الاليقني عالية إزاء عدد
من األحزاب التي تترنح بني السقوط
أو ال ـح ـص ــول ع ـلــى امل ـق ــاع ــد األربـ ـع ــة،
كما هي حال حزب «إسرائيل بيتنا»
ألفيغدور ليبرمان ،و«كوالنو» لوزير

كحلون.
املال موشيه
َ
هكذا ،يقود املنافسة «الليكود» ،الذي
يتقدم لوائح األح ــزاب والتكتالت في
مـعـسـكــر ال ـي ـمــن واألح ـ ـ ــزاب الــديـنـيــة،
م ـقــابــل «أزرق أبـ ـي ــض» ال ـ ــذي يـتـقــدم
ل ـ ــوائ ـ ــح أح ـ ـ ـ ـ ــزاب ال ـ ــوس ـ ــط والـ ـيـ ـس ــار
برئاسة رئيس أركان الجيش السابق،
َ
رئيسي أركان
بني َغانتس ،إلى جانب
ســابــقــن هما موشيه يعلون وغابي
أشكنازي .وطوال الحملة االنتخابية،
ت ـ ـنـ ــافـ ــس ال ـ ـ ـحـ ـ ــزبـ ـ ــان ع ـ ـلـ ــى ص ـ ـ ـ ــدارة
نـتــائــج اسـتـطــاعــات ال ــرأي مــع فــروق
بسيطة ،األمر الذي أثار الخشية لدى
«الليكود» ورئيسه نتنياهو من إمكان
ت ـق ــدم م ـنــاف ـســه ث ــم اح ـت ـم ــال تـكـلـيـفــه،

يمكن التصدي له بالركون
وهو ما ال
ّ
حـصـرًا إلــى تـعــذر قــدرة املنافس على
ال ـت ــأل ـي ــف ع ـل ــى خ ـل ـف ـيــة غ ـل ـبــة مـقــاعــد
اليمني؛ إذ باإلمكان «شــراء» عدد غير
قليل باملناصب ،على رغم تصريحات
األح ـ ـ ـ ــزاب ال ـي ـم ـي ـن ـيــة املـ ــؤكـ ــدة تــأي ـيــد
نتنياهو واالبتعاد عن منافسيه.
ّ
وفـ ــي ظـ ــل إم ـكــان ـيــة س ـق ــوط عـ ــدد مــن
األحـ ــزاب ،بــاتــت املـعــركــة عـلــى املقاعد
املفقودة مــن هــذه األخـيــرة هــي األكثر
حـ ـ ّـدة داخـ ــل امل ـع ـس ـكــر ال ــواح ــد ،األم ــر
َّ
واملهددة
الذي جعل األحزاب الصغيرة
ً
ت ـحــارب عـلــى الـبـقــاء الـسـيــاســي أوال،
وعلى فــوز معسكرها ثانيًا ،وهــو ما
يفسر زيــادة انتقاد اليمني لنتنياهو

أك ـثــر م ــن ان ـت ـق ــاده لـغــانـتــس وأحـ ــزاب
ال ـ ــوس ـ ــط والـ ـ ـيـ ـ ـس ـ ــار .ك ـ ــذل ـ ــك ،وب ـف ـع ــل
التقارب في نتائج استطالعات الرأي،
ثمة معركة أخرى بني املعسكرين على
أصوات الكتلة العائمة.
عدد مقاعد الكنيست  ،120وبطبيعة
ال ـح ــال األغ ـل ـب ـيــة امل ـط ـلــوبــة لـنـيــل ثقة
ال ـ ـح ـ ـكـ ــومـ ــة ب ـ ـعـ ــد ت ــألـ ـيـ ـفـ ـه ــا هـ ـ ــي 61
مـقـعـدًا عـلــى األقـ ــل .ولــرئ ـيــس ال ــدول ــة،
رؤفــن ريفلني ،تكليف مــن يــراه قــادرًا
عـلــى تــألـيــف الـحـكــومــة وف ـقــا لنتائج
االن ـت ـخ ــابــات ،م ــن دون ال ـت ــزام قــاعــدة
ّ
ت ـك ـل ـي ــف رئ ـ ـيـ ــس الـ ـ ـح ـ ــزب الـ ـ ـ ــذي ح ــل
فـ ــي امل ــرتـ ـب ــة األولـ ـ ـ ــى مـ ــن ح ـي ــث ع ــدد
املـ ـق ــاع ــد .مـ ــن هـ ـن ــا ،ت ـح ـت ــدم امل ـع ــرك ــة
ع ـل ــى م ـس ـت ــوي ــن :أولـ ـهـ ـم ــا ال ـ ـصـ ــدارة
بـ ــن «ال ـ ـل ـ ـي ـ ـكـ ــود» و«أزرق أب ـ ـيـ ــض»؛
عـ ـل ــى اعـ ـتـ ـب ــار أن حـ ـص ــول أح ــده ـم ــا
ع ـلــى امل ــرت ـب ــة األول ـ ــى ي ـسـ ّـه ــل ص ــدور
ق ـ ـ ــرار ت ـك ـل ـي ـفــه وإن لـ ــم يـ ـك ــن ري ـف ـلــن
ملزمًا بــذلــك .وثانيهما األغلبية بني
املـعـسـكــرات؛ بالنظر إلــى أن تحصيل
أح ــد امل ـع ـس ـكــريــن ،ال ـي ـمــن أو الـيـســار
والوسط ،األغلبيةّ ،
يؤمن للمكلف ثقة
ّ
الكنيست .وهــذان املستويان ال يقلن
أهمية عن بعضهما البعض.
يـ ـخ ــوض االنـ ـتـ ـخ ــاب ــات ،ف ــي مـعـسـكــر
الـ ـ ـيـ ـ ـم ـ ــن ،عـ ـ ـ ــدد مـ ـ ــن األحـ ـ ـ ـ ـ ـ ــزاب ع ـلــى
اخ ـ ـتـ ــاف درج ـ ـ ـ ــات ي ـم ـي ـن ـي ـت ـه ــا ،إل ــى
جانب «الليكود» واألح ــزاب الدينية.
ًّ
ّ
ويضم هذا املعسكر كل من «الليكود»
و«اليمني الجديد» و«إسرائيل بيتنا»
و«كــوالنــو» و«ات ـحــاد أح ــزاب اليمني»
و«ي ـه ــودت ه ـت ــوراه» و«ش ـ ــاس» .وفــي
املعسكر املـقــابــل ،ال ــذي يشمل أحــزابــا
وق ــوائ ــم م ــن ال ــوس ــط وال ـي ـس ــار ،تـبــرز
ُفــي املقدمة خلطة أح ــزاب واتجاهات
أط ـ ـلـ ــق ع ـل ـي ـهــا اس ـ ــم «أزرق أب ـي ــض»
برئاسة غانتس ،ومن بعدها «العمل»
وتـكـتــل «ح ـ ــداش» و«ب ـل ــد» و«الـحــركــة
اإلس ــام ـي ــة» (ال ـج ـنــوب ـيــة) و«ال ـحــركــة
الـعــربـيــة للتغيير» و«م ـيــرتــس» .فهل
«الليكود» برئاسة نتنياهو سيكون
رئـ ـي ــس ال ـح ـك ــوم ــة امل ـق ـب ــل ،أم «أزرق
أب ـي ــض» بــرئــاســة غــان ـتــس؟ ستظهر،
فــي ســاعــة مـتــأخــرة مــن م ـســاء ال ـيــوم،
النتائج األولية التي ربما تشير إلى
الفائز بها ،لكنها لن تحسم ،للمفارقة،
مــا إذا ك ــان املـكـلــف نـفـســه ،فــي نهاية
املطاف ،هو رئيس الحكومة املقبل.

مقالة تحليلية

ّ
ترامب والتطبيع يظلالن االنتخابات :اليمين أمام «فرصته التاريخية»
علي حيدر
ّ
تـ ـش ــك ــل االن ـ ـت ـ ـخـ ــابـ ــات اإلس ــرائـ ـيـ ـلـ ـي ــة
َّ
م ـن ــاس ـب ــة ت ـت ـظ ــه ــر خ ــال ـه ــا م ـفــاع ـيــل
ال ــدي ـن ــام ـي ــات ال ــداخ ـل ـي ــة وال ـت ـط ــورات
اإلقـلـيـمـيــة وال ــدول ـي ــة ،وتـنـعـكــس على
الـ ـخـ ـط ــاب ال ـس ـي ــاس ــي واالنـ ـتـ ـخ ــاب ــي،
ومـ ـ ـ ـ ــواقـ ـ ـ ـ ــف ال ـ ـ ـ ـقـ ـ ـ ــوائـ ـ ـ ــم امل ـ ـت ـ ـنـ ــاف ـ ـسـ ــة
وط ـ ــروح ـ ــات ـ ـه ـ ــا ،ان ـ ـطـ ــاقـ ــا مـ ـ ــن رؤى
وتقديرات حــول كيفية مواجهة و/أو
استثمار تـطــورات البيئة الخارجية،
ّ
ب ـم ــا يـ ـت ــاءم م ــع م ـت ـطــل ـبــات املــرح ـلــة
ال ـتــي ي ـمـ ّـر بـهــا امل ـش ــروع الـصـهـيــونــي.
ومع أن التنافس يقتضي مساحة من
االختالف وتضارب املصالح ،فإن ذلك
ال يلغي حقيقة أن هذه القوائم تتقاطع
فــي مـســاحــات مـشـتــركــة واس ـع ــة .ومــن
االنتخابات أنها
أبرز ما تميزت به هذه
ّ
تجري تحت مظلة إقليمية وفرتها لها
عملية التسويةَّ ،
وعبدت الطريق أمام
األحـ ــزاب الصهيونية للتنافس على
َمــن يتقدم على اآلخــر في التعبير عن
حقيقة أطماعه التاريخية في الساحة
الفلسطينية ،مثلما يفعل اليمني الذي
بات مهيمنًا على املشهد السياسي.
م ــرت ال ـب ـي ـئ ـتــان اإلق ـل ـي ـم ـيــة والــدول ـيــة
َّ
ب ـعــدد م ــن امل ـح ـطــات شــكـلــت ك ــل منها
منعطفًا فــي حــركــة الــواقــع السياسي
اإلسرائيلي .ويمكن إجمال مفاعيلها
ه ــذه بــالـقــول إن ـهــا أزالـ ــت عـقـبــات كــان
يمكن أن تـحــول دون تـطــور األوض ــاع

إلـ ــى م ــا ه ــي ع ـل ـيــه اآلن ع ـلــى ال ـســاحــة
الفلسطينية ،وشـكـلــت داف ـعــا ملعسكر
الـ ـيـ ـم ــن ل ــانـ ـتـ ـق ــال إلـ ـ ــى م ــرحـ ـل ــة ض ـ ّـم
م ـســاحــة واس ـع ــة م ــن ال ـض ـفــة املـحـتـلــة،
بعد الـقــدس وال ـجــوالن ،إ ّلــى إســرائـيــل.
أه ـ ّـم ه ــذه امل ـح ـطــات تـتـمــثــل بــاتـفــاقــات
الـ ـس ــام ،ال ـت ــي غ ـ ّـي ــرت م ــوازي ــن ال ـقــوى
اإلق ـل ـي ـم ـيــة وأط ـل ـق ــت ي ــد إس ــرائ ـي ــل في
فلسطني ،وكــان يفترض أن تــؤدي إلى
دخــول املنطقة في العصر اإلسرائيلي
ـ ـ ـ ـ األم ـي ــرك ــي ،لـكــن امل ـقــاومــة ف ــي لبنان
عادت ّ
وغيرت مجرى التاريخ في لبنان
واملنطقة.
بـ ــدأ هـ ــذا امل ـس ــار م ــن م ـع ــاه ــدة ال ـســام
املـ ـص ــري ــة ـ ـ ـ ـ اإلس ــرائ ـي ـل ـي ــة ع ـ ــام 1979
الـ ـت ــي أزالـ ـ ــت أهـ ـ ـ ّـم ع ـق ـبــة ع ــرب ـي ــة أم ــام
اعتداءاتها التي توالت (اجتياح لبنان
نموذجًا عام  .)1982ولوال هذه املحطة
املفصلية في تاريخ املنطقة ،لكان من
املــؤكــد أن حــركــة الـتــاريــخ ستذهب في
اتجاه مغاير ملا ســارت عليه األوضــاع
فــي فلسطني .فــي املرحلة التالية ،أتى
اتـفــاق أوسـلــو ليوفر غـطـ ً
ـاء فلسطينيًا
ل ـل ـتــوســع االس ـت ـي ـط ــان ــي ،وي ــوف ــر خــط
دفــاع (فلسطينيًا) يفصل بــن الشعب
الـ ـفـ ـلـ ـسـ ـطـ ـيـ ـن ــي وبـ ـ ـ ــن املـ ـسـ ـت ــوطـ ـن ــات
والجنود املحتلني .وما زالــت تل أبيب
تــراهــن على أن يــؤدي الكيان األمـنــي ـ ـ
السياسي الــذي أنتجه «أوسلو» دوره
األمني الكابح ألي انتفاضة فلسطينية
واسعة .أيضًا ،كان النظام األردني ،وما

زال ،يؤدي دورًا جيوسياسيًا مفصليًا
فــي تــوفـيــر بيئة آمـنــة إلســرائـيــل ،فهو
ي ـش ـك ــل دولـ ـ ـ ــة حـ ــاج ـ ـزًا بـ ــن فـلـسـطــن
املحتلة والعمق العربي ،ويحول دون
إمــداد الشعب الفلسطيني فــي الضفة
بوسائل املقاومة.
مقابل ما تقدم ،تكفي اإلشارة إلى الدور
املفصلي ال ــذي أدت ــه إي ــران مــع ســوريــا
ف ــي دع ـ ــم املـ ـق ــاوم ــة الـ ـت ــي ح ــال ــت دون
تـكــرار تجربة فلسطني فــي لبنان على
مستوى االحتالل واملستوطنات ،وهو
مــا كــان سينعكس فــي الــواقــع الداخلي
اإلســرائ ـي ـلــي عـلــى نـحــو مـغــايــر جــذريــا
ملــا هــو ســائــد اآلن ،فيما وف ــرت عملية
التسوية اإلقليمية مع إسرائيل املظلة
التي يتغول تحتها الخطاب السياسي
اإلسرائيلي ،ويتحول بفعلها تكريس

يجري ّالتنافس االنتخابي
في ظل هيمنة واضحة
لمعسكر اليمين
االح ـتــال بصيغته الحالية إلــى أدنــى
الشرور بمعايير البعض .كذلك سمحت
لبنيامني نتنياهو بالتباهي بالتطور
االق ـت ـص ــادي الـ ــذي ش ـهــدتــه إســرائ ـيــل،
والترويج ملقولة أن القوة التي يتمتع
بها الكيان جعلته أكثر حـضــورًا على
املستويني اإلقليمي والدولي.

ّ
أصبح حكم اليمين أمرًا مسلمًا به في أي انتخابات (أ ف ب)

ً
اسـتـكـمــاال ملـخـطــط الـتـســويــة ،جــاءت
األحـ ـ ــداث ال ـتــي عـصـفــت بــالـســاحـتــن
ال ـ ـسـ ــوريـ ــة وال ـ ـعـ ــراق ـ ـيـ ــة ،وأدت إل ــى
إضـ ـع ــاف ه ــذي ــن ال ـب ـلــديــن ال ـعــرب ـيــن
الـ ـل ــذي ــن ك ــان ــا ،وم ـ ــا زاال ،ي ــواج ـه ــان
ت ـحــديــات وت ـه ــدي ــدات أم ـيــرك ـيــة بعد
املواجهة التي خاضاها مع اإلرهــاب
التكفيري .وقــد أنتجت هــذه املرحلة
فرصًا إلسرائيل لم تكن متوافرة لها
في السابق ،من ضمنها أنها سمحت
ّ
لـهــا ب ـشــن اعـ ـت ــداءات مـتــواصـلــة على
الساحة الـســوريــة ،يحرص نتنياهو

ع ـ ـلـ ــى اس ـ ـت ـ ـح ـ ـضـ ــارهـ ــا فـ ـ ــي خ ـط ــاب ــه
االنتخابي.
مـ ــع ذل ـ ـ ــك ،وعـ ـل ــى رغ ـ ــم إزال ـ ـ ــة امل ــوان ــع
ال ـعــرب ـيــة أم ـ ــام الـ ـخـ ـي ــارات ال ـعــدوان ـيــة
اإلسـ ــرائ ـ ـي ـ ـل ـ ـيـ ــة ،واسـ ـتـ ـكـ ـم ــال الـ ـط ــوق
حـ ـ ـ ــول ال ـ ـش ـ ـعـ ــب الـ ـفـ ـلـ ـسـ ـطـ ـيـ ـن ــي ،فـ ــإن
ذل ــك ل ــم ي ـكــن كــاف ـيــا الك ـت ـمــال عـنــاصــر
ال ـق ــرار االس ـتــرات ـي ـجــي ال ــذي تتمحور
ح ــول ــه االن ـت ـخ ــاب ــات اإلســرائ ـي ـل ـيــة في
ض ـ ّـم الـضـفــة وامل ـس ـتــوط ـنــات ،وه ــو ما
ُ
اســتـكـمــل بـحــدثــن متكاملني إقليميًا
ودولـيــا :األول تمثل في انتقال أنظمة

الخليج إلى مرحلة التطبيع العلني مع
ّ
إســرائـيــل ،فــي رســالــة صريحة بتخلي
هذه األنظمة عن ربط مسار العالقات
مع تل أبيب بتقديم األخـيــرة تنازالت
جــوهــريــة .وال ـثــانــي تـمـثــل فــي ق ــرارات
الرئيس األميركي ،دونالد ترامب ،الذي
لم يعد الحديث عن الفرصة التاريخية
الـتــي وفــرهــا مـجــرد تـقــديــر ،بــل حقيقة
تبلورت في االعتراف بالقدس عاصمة
إلسرائيل وبالسيادة اإلسرائيلية على
ال ـجــوالن ،وف ــي االن ـقــاب عـلــى االتـفــاق
النووي مع إيران .أمام تلك املستجدات
الـ ـع ــربـ ـي ــة واألم ـ ـيـ ــرك ـ ـيـ ــة ،لـ ــم تـسـتـطــع
إســرائ ـيــل مـقــاومــة اإلغـ ــراء ال ــذي وفــره
لها هذا التكامل بني البعدين اإلقليمي
والـ ــدولـ ــي ،وال س ـي ـمــا أنـ ــه ت ـقــاطــع مع
دينامية داخلية خلصت إلى إمكانية
ت ـح ـق ـي ــق األط ـ ـ ـمـ ـ ــاع ف ـ ــي كـ ــامـ ــل أرض
فـلـسـطــن الـتــاريـخـيــة ،وه ــو م ــا تجلى
خالل الحملة االنتخابية.
ّ
ع ـلــى امل ـس ـتــوى ال ــداخ ـل ــي ،تــت ـســم هــذه
االنـ ـتـ ـخ ــاب ــات ب ــأن ـه ــا ت ـت ـم ـح ــور ح ــول
شـ ـخ ــص رئـ ـي ــس الـ ـحـ ـك ــوم ــة .ف ـل ـل ـمــرة
األولى ،تجري انتخابات في إسرائيل،
ّ
ف ـ ــي ظـ ـ ــل ات ـ ـه ـ ــام رئ ـ ـيـ ــس ح ـك ــوم ـت ـه ــا
بــالــرشــى وال ـخ ــداع ،وهــو مــا قــد يــؤدي
إل ـ ــى س ـج ـن ــه ف ـ ــي ح ـ ــال إدان ـ ـ ـتـ ـ ــه أم ـ ــام
املحكمة .ومما يميزها أيضًا ،أن هذه
ال ـق ـض ـيــة ُش ـك ـلــت الـخـلـفـيــة ال ـت ــي على
أســاسـهــا ق ـ ِّـدم مــوعــد االنـتـخــابــات ،في
خ ـطــة ل ـجــأ إل ـي ـهــا ن ـت ـن ـيــاهــو ملــواج ـهــة

املـســار الـقـضــائــي ال ــذي يـهــدد مصيره
الشخصي والسياسي ،عبر التحصن
بـ«شرعية» شعبية وسياسية استنادًا
إلى رهان على تحويل االنتخابات إلى
استفتاء شعبي على قيادته.
امل ـي ــزة األك ـث ــر أهـمـيــة ف ــي االسـتـحـقــاق
ال ـ ـحـ ــالـ ــي ،أن الـ ـتـ ـن ــاف ــس االن ـت ـخ ــاب ــي
ّ
يجري في ظل هيمنة واضحة ملعسكر
اليمني على الساحة ،وأنــه يــدور داخل
الـقــواعــد االجـتـمــاعـيــة نفسها .ويـعــود
ذل ــك إل ــى التركيبة الــديـمـغــرافـيــة التي
آل إل ـي ـهــا امل ـج ـت ـمــع اإلس ــرائ ـي ـل ــي بعد
مسار من التحوالت ،وهو ما يعني أن
هــذا املشهد سيرافق إسرائيل لفترات
طويلة .ومــن أبــرز الفئات االجتماعية
الـتــي تـصـ ّـوت تلقائيًا ألح ــزاب اليمني
العلماني والديني :املهاجرون الروس،
وامل ـتــدي ـنــون ال ـقــوم ـيــون ،وال ـحــريــديــم،
وامل ـس ـتــوط ـنــون .وه ـك ــذا يـصـبــح حكم
ّ
اليمني أمرًا مسلمًا به في أي انتخابات.
ُ
َ
وإذا مــا اســتـثـ ِـنــيــت ال ـهــوامــش ،فــإنــه ال
ت ــوج ــد ف ـ ــروق ج ــوه ــري ــة ب ــن ال ـقــوائ ــم
املتنافسة .كذلك ،وفي سياق التحوالت
االجتماعية والسياسية التي شهدتها
إسرائيل ،تبرز ظاهرة ما زالت تتطور
منذ نحو عقدين ،هي تراجع األحــزاب
الكبيرة إلى املستوى املتوسط ،وهو ما
ّ
الثقل في صناعة
أدى إلى تعدد مراكز ّ
القرار السياسي ،وتضخم أدوار أحزاب
بــاتــت تــؤثــر فــي ال ـخ ـيــارات السياسية
بما يتجاوز حجمها الطبيعي.
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مقالة

النموذج اإلسرائيلي للفاشية البيضاء
وليد شرارة
إسرائيل كانت إحدى أولى دول الغرب التي بدأت فيها
التحوالت البنيوية العميقة الجارية حاليًا في الكثير من
دوله األخرى ،والتي يشكل االنزياح الكبير نحو اليمني
وأقصى اليمني في مشهدها السياسي ومجتمعاتها
إحدى سماتها الرئيسة .قد تختلف األسباب التي
تفسر هذه التحوالت في كيان استعماري استيطاني
كإسرائيل ،وتحديدًا األبعاد االقتصادية واالجتماعية،
عن تلك التي أفضت إليها في مجتمعات الغرب .عادة
ما ّ
يرد املحللون صعود التيارات الفاشية والنيوفاشية
في مجتمعات الغرب إلى االختالالت االجتماعية
الكبرى الناجمة عن سياسات العوملة النيوليبرالية التي
اعتمدتها حكوماتها املتعاقبة منذ عقود ،وانعكاساتها
السلبية على موقف قطاعات شعبية واسعة من النخب
السياسية التقليدية و«أحزاب الحكم» .هذه القطاعات
منحت أصواتها وثقتها ملمثلني جدد عنها ،يزعمون
الدفاع عن مصالحها الحقيقية في مواجهة مصالح
النخب املعوملة التي لم تعد تعيرها أي اعتبار.
أما اليمني واليمني املتطرف في إسرائيل فهما من أشدّ
أنصار العوملة النيوليبرالية ،ويعتبران نفسيهما َ
رائدي
التغييرات االقتصادية واالجتماعية التي أدت إلى املزيد
من اندماج الكيان فيها ،وتحوله إلى إحدى منصاتها
العلمية والتكنولوجية .لكن املشترك بني جميع تيارات
الفاشية البيضاء ،التي قد تختلف أيضًا في مواقفها
السياسية تجاه دول كروسيا والصني ،هو في طبيعة
أولوياتها األيديولوجية والسياسية ،وفي طليعتها
الدفاع عن الهوية «األصلية النقية» لبلدانها في مواجهة
«اآلخرين» ،وفي تبنيها أطروحة صراع الحضارات،
تحديدًا حيال العرب واملسلمني .تضاف إلى ذلك طبعًا
العالقات العضوية ،السياسية واملصلحية ـ ـ الشخصية،
التي تجمع بعض أبرز قواها وقادتها ،كفريق ترامب
ً
ونتنياهو وبولسونارو مثال .إسرائيل ،قلعة الغرب
املتقدمة على خطوط التماس مع «اآلخرين» ،كانت
ساحة االختبار لنمو الفاشية البيضاء ،وهي تعتزم
اإلفادة القصوى منها لتسريع استيالئها على األرض
الفلسطينية والحصول على أكبر قدر من الدعم في
مواجهة أعدائها.

الصعود المتناغم للفاشيات المعاصرة
ّ
مر املشهد السياسي الصهيوني بثالث مراحل منذ
تأسيس الكيان؛ املرحلة األولى ،املمتدة من  1948إلى
 ،1977تميزت بالسيطرة الكاملة لحزب «العمل» على
النظام السياسي .النخب التي ّأسست هذا الحزب كانت
أوروبية ،وتتخذ من أحزاب ما ُس ّمي «االشتراكية ـ ـ
الديمقراطية» ،وفيما بعد «االجتماعية ـ ـ الديمقراطية»
األوروبية ،مرجعية فكرية وسياسية .وللتذكير ،فإن
هذه األحزاب ،خاصة في فرنسا وبريطانيا ،كانت
مؤيدة لالستعمار ،ورأت في إسرائيل نموذجًا في
«الشرق البعيد» عن املجتمع «املثالي» الذي تعتزم
بناءه .انتصار حزب «الليكود» اليميني في انتخابات
ّ
ستمتد حتى سنة
عام  1977كان فاتحة ملرحلة جديدة
 ،2001ساد فيها تداول للسلطة بني «العمل» و«الليكود».
من الالفت أن هذا االنتصار سبق بسنتني وصول
رونالد ريغن وحزبه «الجمهوري» إلى موقع القرار في
الواليات املتحدة ،بعد سلسلة الهزائم التي منيت بها
هذه األخيرة في فيتنام وكمبوديا ونيكاراغوا وأنغوال
ّ
وللرد عليها وعلى انعكاساتها
وموزامبيق وايران،
على موقعها الدولي .كان لالنتصارات املذكورة
لحركات التحرر الوطني في بلدان الجنوب ،وأثرها على
بقية شعوبه ،وقع أيديولوجي كبير على املجتمعني
األميركي واإلسرائيلي ،قاد قطاعات بأكملها إلى
االلتفاف حول القيادات واألحزاب الداعية إلى اعتماد
سياسة هجومية ملواجهة هذا التحدي .قدمت إسرائيل
نفسها آنذاك ،بقيادة بيغن وشارون ،باعتبارها ذراعًا
ضاربة للهجوم املضاد الذي عزم ريغان ووزير دفاعه
ّ
ألكسندر هيغ ،على شنه للرد على الهزائم التي منيت
بها .لكن الحقبة التي تلت سقوط االتحاد السوفياتي،
وما ترتب عليها من عمليات إعادة تموضع أيديولوجي

وسياسي لطيف واسع من قوى اليمني العاملي ،هي
التي ّ
مهدت للتطورات التي ستشهدها إسرائيل بداية،
والعديد من دول الغرب الحقًا.
عملت هذه القوى على إعادة تكييف عرضها السياسي
مع السياق الدولي املستجد ،بعد فقدانها العدو الشيوعي،
وأعادت محورته حول فكرة مركزية ،وهي الدفاع عن
الهوية األصلية للشعب وثقافته ،في عالم باتت الصراعات
فيه وجودية وغير قابلة للحل ،ألنها صراعات بني
حضارات ذات منظومات قيم متناقضةّ .
عبر صامويل
هانتغتون ،في كتابه «صراع الحضارات» والكتاب
الذي تاله «من نحن؟» ،بوضوح ،عن رؤى هذه القوى.
وقد أشار جميل هالل ومنير فخر الدين وخالد فراج،
ّ
محررو كتاب «فلسطني دوليًا :صعود اليمني في العالم
وإعادة رسم التحديات» الذي صدر أخيرًا عن «مؤسسة
الدراسات الفلسطينية» ،إلى أن «املظلة الرئيسية التي
تجتمع تحتها قوى اليمني املتطرف هي التعريف العرقي
للمواطنة ،الذي يعني أن «الدول هي حصرًا للمجموعة
األصلية ،وأن العناصر غير األصلية من سكان وأفكار،
مصادر تهديد للهوية القومية وتجانس األمة» .وال شك
في أن القوى الفاشية والنيوفاشية في الغرب تتمنى
لو أن باستطاعتها فرض قانون شبيه بقانون الدولة
القومية لليهود ،املطابق للتعريف املذكور ،والذي ّ
صوت
عليه الكنيست في تموز  ،2018في بلدانها.
صعود اليمني واليمني املتطرف في إسرائيل كان مالزمًا
النطالق عملية السالم املزعومة ،وارتبط بمعارضتهما
لها ،باعتبارها خيانة للمشروع الصهيوني األصلي،
ً
وتهديدًا قاتال بالنسبة إلى الكيان لشمولها إقامة دولة
فلسطينية ،حتى لو كانت معدلة الحدود ومنزوعة
السالح .أسهمت عوامل أخرى بنيوية وديمغرافية ،كجلب
مليون من اليهود الروس ،هم في غالبيتهم من أنصار
التطرف القومي ،ونجاح «الليكود» في االحتفاظ بقاعدته
االنتخابية الصلبة ،أي غالبية اليهود الشرقيني التي كان
لها الفضل في إيصاله إلى السلطة عام  ،1977ونمو تيار
الصهيونية الدينية ،في تعاظم شعبية اليمني واليمني
املتطرف وفي سيطرتهما على املشهد السياسي .ومنذ
شباط  ،2001تاريخ وصول أرييل شارون إلى منصب
َ
مرشحني
رئاسة الوزراء ،لم ُينتخب في إسرائيل سوى
َ
يمينيني لهذا املنصب ،فيما انهار اليسار الصهيوني
ُ
املمثل بحزب «العمل» .نتنياهو وقادة اليمني اآلخرون
نجحوا في اجتذاب قسم من جمهور الحزب نتيجة
«اإلنجازات» التي حققوها في العقدين املاضيني ،كتسريع
ّ
والضم ،وإضعاف املقاومة في الضفة ،وبناء
االستيطان
شراكات إسرائيلية ُجديدة مع أطراف دولية وعربية.
لم تؤثر االتهامات امل ّ
وجهة إليه بالرشوة واالحتيال
واستغالل الثقة ،وال تدهور األوضاع االقتصادية في
السنوات األخيرة ،وتزايد الفوارق االجتماعية واإلفقار،
في مواقف هذا القسم من الرأي العام ،تمامًا كما هو حال
جمهور ترامب الذي ال يأبه لالتهامات املوجهة إليه .هذه
ّ
خضم مواجهة وجودية
الكتل االجتماعية تعتقد أنها في
وتنظر إلى االتهامات املوجهة لقياداتها على أنها جزء
ّ
من الحرب اإلعالمية والنفسية التي يشنها األعداء.

صفقة القرن
ال ّ
تتردد إسرائيل في املجاهرة بتحالفها مع التيارات
الفاشية الصاعدة ،بما فيها تلك التي كانت حتى زمن
ّ
قريب تتبنى خطابًا معاديًا لليهود .هذه التيارات تعيد
تشكيل املشهد السياسي في دول الغرب ،وستكون العبًا
وازنًا في داخله في املستقبل .قدمت لها إدارة ترامب ما
لم تقدمه إدارة أميركية من قبل ،وهو التخلي عن الثوابت
األميركية املعلنة لتسوية الصراع العربي ـ ـ اإلسرائيلي،
ّ
وتبني مقاربتها القائمة على االنطالق من األمر الواقع
ّ
والضم
الذي خلقته على األرض عبر االستيطان
والتهويد ،لفرض أرخبيل من املعازل على الفلسطينيني
في أحسن األحوال ،واستكمال االستيالء على األرض
واملوارد .وهي تراهن على أن يحذو حلفاؤها الجدد حذو
اإلدارة ،وهو ما أكده الكثيرون بينهم .إسرائيل التي كانت
«نموذجًا مجتمعيًا» ألحزاب «االشتراكية ـ ـ الديمقراطية»
في دول أوروبية استعمارية هرمة ،انتهت قلعة فاشية
من قالع الفاشيات البيضاء الصاعدة.

