
017 مداخل

النتخابات الإ�سرائيلية، في انتهت 

9 ني�سان/اأبريل 2019، 

بفوز مزدوج لبنيامين نتنياهو ح�سل 

حزبه بموجبهما على 35 مقعداً، بزيادة

5 مقاعد عن انتخابات 2015، كما ح�سل 

مع�سكر اليمين الداعم له على 65 مقعداً، من 

مجموع 120 في الكني�ست. هذه النتيجة هي 

موؤ�سر وا�سح اإلى ا�ستمرار هيمنة قوى اليمين 

ال�سعبوي المتطرف، وتر�سيخها في المجتمع 

الإ�سرائيلي، ور�سالة باأن المجتمع ال�سيا�سي 

الإ�سرائيلي لي�س نا�سجًا لت�سوية �سيا�سية من 

اأي نوع، واأنه عاجز عن الو�سول ذاتيًا اإلى 

مثل هذا الن�سوج. فالقوى المهيمنة في 

المجتمع ال�سيا�سي الإ�سرائيلي لم تعد مهتمة 

بلعبة ''العملية ال�سلمية'' التي تعتقد اأنها 

تبّطىء بع�س م�ساريعها، ول با�ستمرار نهج 

اإدارة ال�سراع وتحقيق مكا�سب متراكمة عبر 

ذلك، اإذ اإنها قررت �سرورة ح�سم ال�سراع، 

واتخاذ خطوات عملية، في مقدمها �سم ال�سفة 

الغربية اأو اأجزاء منها اإلى اإ�سرائيل، وفر�س 

نزع ال�سالح على ''حما�س''، واتخاذ خطوات 

عملية لإغالق ملفات الالجئين والقد�س 

والجولن.

راأت قوى اليمين المهيمنة اأن نتائج 

جمال زحالقة*

قراءة يف نتائج النتخابات الإ�رسائيلية

كيف اأمكن لزعيم حزب الليكود واليمين الإ�ضرائيلي بنيامين نتنياهو اأن ي�ضرب بقوة 

في النتخابات الأخيرة للكني�ضت، على الرغم من �ضبهات الف�ضاد كلها التي تحوم 

حوله؟ بل كيف تمكن من تحجيم جميع مناف�ضيه في اليمين، وقاد اأجنحة هذا اليمين 

كلها من الو�ضط حتى التطرف فبات نبّيه الجديد؟ اأكثر من ذلك، ما هو ال�ضر في هذا 

الرجل الذي تمّكن من لّي ذراع جنرالت الجي�ش الإ�ضرائيلي المتقاعدين الذين تكتلوا 

ال�ضوت  اأّما  المجال؟  هذا  في  �ضابقة  م�ضجاًل  فتجاوزهم  اأبي�ش،  ــ  اأزرق  قائمة  في 

العربي المتبعثر وقوائمه التي �ضجلت تراجعًا، فله حكاية اأُخرى ت�ضعى هذه المقالة 

لالإجابة عنها، وعن الأ�ضئلة المطروحة ب�ضاأن ما بعد انتخابات الكني�ضت الأخيرة.

* رئي�س حزب التجمع الوطني الديمقراطي.
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8 كانت للبيت اليهودي )ت�سمل 3 نواب ان�سقوا 

عنه ولم يعبروا ن�سبة الح�سم(، وح�سل حزب 

اأفيغدور ليبرمان على 5 مقاعد، في مقابل 6 

في النتخابات ال�سابقة.

وفي المقابل ح�سل مع�سكر الأحزاب 

ال�سهيونية المناه�س لنتنياهو على 45 

مقعداً، بزيادة 5 مقاعد عن تلك التي ح�سل 

عليها في النتخابات ال�سابقة، وكان ن�سيب 

قائمة الجنرالت اأزرق ــ اأبي�س 35 مقعداً، بما 

فيها مقاعد حزب يوجد م�ستقبل، الذي كان له 

في النتخابات ال�سابقة 11 ع�سواً في 

ا حزب العمل فانهار عدد مقاعده 
ّ
الكني�ست. اأم

من 24 مقعداً كانت للمع�سكر ال�سهيوني 

)تحالف العمل مع ليفني( اإلى 6 مقاعد فقط، 

وتراجعت ميرت�س من 5 اإلى 4 مقاعد.

ا الأحزاب العربية فانخف�س تمثيلها من 
ّ
اأم

13 مقعداً كانت للقائمة الم�ستركة )تحالف 

الجبهة الديمقراطية، والحركة الإ�سالمية/

القائمة الموحدة، والتجمع الوطني 

الديمقراطي، والحركة العربية للتغيير( في 

النتخابات ال�سابقة، اإلى 10 مقاعد، منها 6 

لقائمة الجبهة والعربية للتغيير، و4 لتحالف 

الموحدة والتجمع.

هناك 3 قوائم لم تعبر ن�سبة الح�سم 

)3.25%( وهي اليمين الجديد بقيادة نفتالي 

بينت الذي ح�سل على 3.22% من الأ�سوات، 

وحزب ِزهوت الذي يتزعمه اليميني المتطرف 

مو�سيه فيجلين، والذي ح�سل على %2.79، 

وقائمة جي�سير بقيادة اأورلي اأبو ق�سي�س الذي 

ح�سل على 1.7% من الأ�سوات، كما كان 

هناك ع�سرات القوائم ال�سغيرة التي لم تح�سل 

�سوى على ب�سعة اآلف، اأو ب�سع مئات من 

الأ�سوات.

لقد ح�سل مع�سكر اليمين على عدد اأقل 

النتخابات هي تفوي�س لها، لي�س لح�سم 

ال�سراع فح�سب، بل لإجراء تغييرات جوهرية 

اأي�سًا في الدولة العميقة، وفيما ي�سمى نظام 

''دولة يهودية وديمقراطية''، من اأجل جعلها 

اأكثر يهودية واأقل ديمقراطية، وكذلك لتاأ�سي�س 

الجمهورية الإ�سرائيلية الثانية بوثيقتها 

المركزية ''قانون القومية'' الذي جاء ليحل 

مكان ''وثيقة ا�ستقالل اإ�سرائيل''، بعد �سطب اأي 

ذكر لقرار التق�سيم، ولمبداأ الم�ساواة، ولحقوق 

المواطنين العرب، وللديمقراطية. هذه 

الجمهورية الإ�سرائيلية الجديدة تعتبر نف�سها 

دولة يهودية في الجوهر والفحوى، 

وديمقراطية في بع�س جوانب المظهر.

نتائج النتخابات

يبلغ عدد اأ�سحاب حق القتراع في �سجل 

الناخبين للكني�ست 6.34 ماليين، منهم قرابة 

ن�سف مليون موجودين في الخارج. وقد 

ت في النتخابات 4.34 ماليين، لت�سل 
ّ
�سو

ن�سبة الت�سويت اإلى 68.5%، في مقابل 

ا ن�سبة 
ّ
72.3% في النتخابات ال�سابقة. اأم

اأ�سحاب حق القتراع العرب، والتي ت�سل اإلى 

قرابة 930.000 �سوت داخل البلد، اأي ما 

ن�سبته 16%، فانخف�ست عندهم من 64% في 

المرة ال�سابقة، اإلى 50% هذه المرة.

ح�سل تحالف قوى اليمين الإ�سرائيلي في 

النتخابات على 65 نائبًا، في مقابل 67 في 

النتخابات التي �سبقتها. وزاد عدد نواب 

الليكود عن النتخابات ال�سابقة 5 نواب لي�سل 

اإلى 35 نائبًا، بينما ارتفع عدد نواب �سا�س 

من 7 اإلى 8 نواب، وكذلك يهدوت هتوراه من 

6 نواب اإلى 8، في حين انخف�س تمثيل حزب 

كولنو من 10 نواب اإلى 4 فقط، وح�سل 

تحالف اأحزاب اليمين على 5 مقاعد في مقابل 
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التبرير الر�سمي المعلن لهذه الخطوة اإلى ف�سل 

الئتالف الحكومي في تمرير ''قانون التجنيد'' 

الذي اأعّده الجي�س الإ�سرائيلي لتنظيم تجنيد 

اليهود الحريديم، ولإيجاد توازن بين ال�سباب 

الذين يق�سون وقتهم في درا�سة التوراة في 

المعاهد الدينية، وبين الخدمة الإجبارية في 

الجي�س. و�سبق ذلك ا�ستقالة اأفيغدور ليبرمان 

من الحكومة، في ت�سرين الثاني/نوفمبر 

2018، على خلفية اأحداث غزة، واتهامه 

نتنياهو بالتهاون في مواجهة ''حما�س''، الأمر 

الذي اأدى اإلى تقلي�س الئتالف من 67 اإلى 

61 ع�سواً، وبالتالي اإ�سعافه.

وعلى الرغم من اأن تبكير موعد 

النتخابات لم يكن مفاجئًا لأحد، فاإنه اأدخل 

الأحزاب في حراك م�ستعجل، فهي لم تكن 

م�ستعدة لذلك، ودخلت ب�سرعة ودفعة واحدة 

اإلى دوامة ترتيب ال�سطفاف وتكوين 

التحالفات الجديدة وفك التحالفات ال�سابقة. 

وجاءت نتيجة النتخابات كمح�سلة لهذا 

الحراك النتخابي الذي توّقع البع�س اأن 

يف�سي اإلى اإ�سقاط نتنياهو، لكن الأخير 

ا�ستطاع اأن ينجو بنف�سه في ظروف في غاية 

ال�سعوبة، وخ�سو�سًا بعد اأن قدم الم�ست�سار 

الق�سائي الإ�سرائيلي، ع�سية النتخابات، ملف 

ال�سبهات في ثالثة ملفات ف�ساد تتعلق 

بنتنياهو، وبعد اأن تم ت�سكيل تحالف اأزرق ــ 

اأبي�س الذي جمع عدداً من الجنرالت 

وال�سيا�سيين، و�سّكل تحديًا كبيراً لحكم 

نتنياهو.

نتنياهو والليكود

ل �سك في اأن الالعب المركزي بال منازع 

في النتخابات الإ�سرائيلية كان بنيامين 

نتنياهو الذي دارت النتخابات كلها حوله 

من المقاعد من ن�سبة تمثيله الحقيقية في 

المجتمع الإ�سرائيلي، وذلك لعدم عبور بع�س 

الأحزاب اليمينية ن�سبة الح�سم. وتت�سح 

ال�سورة اأكثر حين ننظر اإلى النتائج بالن�سب 

المئوية، ولي�س فقط بعدد المقاعد. فمع�سكر 

اليمين ح�سل على ن�سبة تقارب 57% من 

الأ�سوات، وهي الن�سبة نف�سها التي ح�سل 

ا مع�سكر 
ّ
عليها في انتخابات 2015. اأم

الأحزاب ال�سهيونية المناه�سة لنتنياهو 

فح�سل هذه المرة على نحو 35% من 

الأ�سوات مقارنة بن�سبة 32% التي حازها 

في النتخابات ال�سابقة. وكانت ال�سربة 

الكبرى في النتخابات من ن�سيب الأحزاب 

العربية التي انخف�ست من 11% حازتها 

القائمة الم�ستركة في انتخابات 2015، اإلى 

8% للقائمتين العربيتين في النتخابات 

الأخيرة.

من المهم الإ�سارة اإلى اأن 5 من اأع�ساء 

الكني�ست في قائمة اأزرق ــ اأبي�س تابعون 

لحزب تيليم الذي يتزعمه الجنرال المتقاعد 

فون عن اأنف�سهم باأنهم 
ّ
مو�سيه يعلون، وهم يعر

''يمين''، ومن اأن�سار اأر�س اإ�سرائيل الكاملة، 

ويقولون اأنهم ان�سموا اإلى اأزرق ــ اأبي�س في 

اإطار الحملة �سد نتنياهو المتورط في ملفات 

الف�ساد، ولحماية الدولة من �سوء اإدارته.

ا�ضطفاف القوى و�رساع الكتل

اأقدم بنيامين نتنياهو، في كانون الأول/

دي�سمبر 2018، على تبكير موعد النتخابات، 

محدداً موعدها في 9 ني�سان/اأبريل 2019، 

بدًل من موعدها الأ�سلي في ت�سرين الأول/

اأكتوبر. وكانت تلك خطوة ا�ستباقية لعرقلة 

تقديم ملف �سبهات، ولئحة اتهام �سده في 

ق�سايا الف�ساد الثالث التي يواجهها. وا�ستند 
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لم توؤّثر ال�سيا�سات اليمينية المتطرفة في 

عالقات نتنياهو مع الدول العربية، وقد جرى 

ا�ستقباله في م�سقط، واجتمعت معه قيادات 

عربية كثيرة �سراً وعالنية. ويعود ذلك اإلى 

تالقي م�سالح، واإلى تهمي�س الق�سية 

الفل�سطينية، لي�س دوليًا فح�سب، بل عربيًا 

اأي�سًا. وقد ا�ستغل نتنياهو هذه العالقات 

للترويج باأنه �سيا�سي ناجح وقادر على اإقامة 

حلف عربي ــ اإ�سرائيلي في مواجهة اإيران.

لقد جرى ت�سويق نتنياهو على اأنه ''ق�سة 

نجاح''، ول �سيما اأن الأو�ساع القت�سادية في 

اإ�سرائيل تح�سنت في الفترة الأخيرة، وارتفع 

م�ستوى المعي�سة لدى فئات كثيرة، كما اأن 

الأو�ساع الأمنية كانت ''تحت ال�سيطرة''.

اإذا اأ�سفنا اإلى هذه العوامل، الخطاب 

اليميني ال�سعبوي التحري�سي، واإدارة الحملة 

النتخابية بدهاء ونجاعة، يمكننا اأن نفهم 

كيف ا�ستطاع نتنياهو اأن ي�سمد ويبقى في 

الحكم على الرغم من تهم الر�سوة والف�ساد، 

ومن تحالف الجنرالت �سده.

�سّكل تحالف الجنرالت في قائمة اأزرق ــ 

اأبي�س التحدي الأكبر لنتنياهو، وكانت 

ا�ستطالعات الراأي قد توقعت اأن تفوز هذه 

القائمة باأكثر من 35 ع�سو كني�ست، في مقابل 

30 ع�سواً فقط اأو اأقل لليكود، مع اأنها كلها 

اأعطت مع�سكر اأحزاب اليمين ما يتراوح بين 3 

و5 مقاعد. وعلى الرغم من الحملة الم�سعورة 

التي قام بها نتنياهو �سد غانت�س متهمًا اإياه 

بال�ستعداد لإقامة تحالف مع النواب العرب، 

فاإن قائمة اأزرق ــ اأبي�س ظلت متفوقة على 

الليكود في ال�ستطالعات، حتى قبل اأ�سبوع من 

النتخابات. وخ�سي نتنياهو اأن يخ�سر الحكم، 

واأن يقوم عدوه اللدود رئي�س الدولة روبي 

ريفلين، بتكليف غانت�س بت�سكيل الحكومة.

وحول �سخ�سيته وم�ساريعه وملفاته. ففي هذه 

النتخابات، كان الليكود هو نتنياهو، 

ونتنياهو هو الليكود، فهو الذي اأدار المعركة 

النتخابية وقادها، ولم يكن هناك دور 

لقيادات هذا الحزب اإّل في ترديد ما يقوله، اأو 

ما يمليه عليها نتنياهو.

دخل نتنياهو النتخابات كزعيم اأوحد 

لحزب الليكود ومع�سكر اليمين عامة، بعد اأن 

اأق�سى كل مناف�س محتمل. واأعلنت اأحزاب 

مع�سكر اليمين كلها، دعمها تر�سيحه لرئا�سة 

الحكومة، بل اأعلن كثيرون من قيادات هذه 

الأحزاب اأنهم �سيمررون قوانين في الكني�ست 

ت�ساعده في الإفالت من المحاكمة ب�سبب 

ملفات الف�ساد.

ا�ستفاد نتنياهو من ظروف مواتية �ساعدته 

كثيراً في الفوز في النتخابات، وفي مقدمها 

وجود دونالد ترامب في البيت الأبي�س ودعمه 

غير المحدود لمواقف اليمين الإ�سرائيلي 

ولنتنياهو �سخ�سيًا. ومّثل العتراف بالقد�س 

عا�سمة لإ�سرائيل، ونقل ال�سفارة الأميركية 

اإليها، واإغالق القن�سلية الأميركية في القد�س 

ال�سرقية، وقطع الدعم المالي عن الأونروا، 

ووقف الم�ساعدات لل�سلطة الفل�سطينية، كذلك 

اإعالن ترامب ــ ع�سية النتخابات ــ العتراف 

ب�سم الجولن ال�سوري المحتل اإلى اإ�سرائيل، 

جلت جميعًا كنجاح لنتنياهو.
ُ

خطوات �س

لت على اإ�سرائيل ا�ستهداف  ا رو�سيا ف�سهّ
ّ
اأم

مرافق في �سورية عبر التفاق على التن�سيق قبل 

كل ق�سف، كما اأنها �سّلمتها جثمان الجندي 

المفقود في معركة ''ال�سلطان يعقوب''، زخاريا 

باومل. وهكذا ظهر نتنياهو ك�سخ�س ذي عالقة 

جيدة ومتميزة مع كل من ترامب وبوتين، 

عالوة على عالقات خا�سة بقيادات يمينية 

�سعبوية في الهند وبولندا والمجر وغيرها.
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�سّكل الجنرال بيني غانت�س رئي�س الأركان 

الإ�سرائيلي الأ�سبق حزب ح�سانة لإ�سرائيل، 

جامعًا معه عدداً من ال�سخ�سيات الأمنية 

والإعالمية وال�سيا�سية والنقابية، و�سارع فور 

ذلك اإلى التحالف مع حزب تيليم اليميني 

الذي اأ�س�سه رئي�س الأركان ووزير الأمن 

الإ�سرائيلي الأ�سبق الجنرال مو�سيه يعلون. 

وبعد مفاو�سات م�سنية، تو�سل غانت�س اإلى 

اتفاق مع يئير لبيد، زعيم حزب يوجد 

م�ستقبل، يق�سي بالتناوب على رئا�سة 

الحكومة. وان�سم اإلى هذا التحالف رئي�س 

الأركان ال�سابق الجنرال غابي اأ�سكنازي، 

وجرى اإعالن ا�سم القائمة اأزرق ــ اأبي�س، على 

ن�سق األوان العلم الإ�سرائيلي.

اأثار ت�سكيل قائمة الجنرالت اأزرق ــ اأبي�س 

تفاوؤًل في اأو�ساط المع�سكر المناه�س 

لنتنياهو، ول �سيما اأن الليكود خ�سر 

النتخابات مرتين فقط منذ تولى ال�سلطة في 

�سنة 1977، مرة لم�سلحة رئي�س الأركان 

ال�سابق يت�سحاق رابين، ومرة ثانية اأمام 

ني هذا 
ُ
رئي�س الأركان ال�سابق اإيهود براك. وب

التفاوؤل على فكرة اأن ثقل ''المجد الع�سكري''، 

قا على وزن 
ّ
والخبرة الأمنية، يمكن اأن يتفو

التطرف ال�سوفيني في المجتمع الإ�سرائيلي، 

والذي يغذيه نتنياهو وي�ستفيد منه. لكن 

النتخابات اأثبتت اأن هذا لي�س كافيًا، واأن 

تي 
ّ
�سحر الرتب الع�سكرية اأّثر في اأو�ساط م�سو

الي�سار والو�سط، ف�سوتوا باأغلبيتهم ال�ساحقة 

ا م�سوتو اليمين، فلم 
ّ
لقائمة الجنرالت. اأم

ينتقلوا من موقعهم، و�سوتوا، في معظمهم، 

لحزب الليكود الذي خا�س النتخابات بال 

جنرالت مرموقين اأ�سحاب �سعبية.

�سحيح اأن قائمة اأزرق ــ اأبي�س لم تحقق 

المرجو منها، اإّل اإن وجودها مهم لعدة اأ�سباب: 

هنا قرر نتنياهو اأن ي�سن حملة ل�ستقطاب 

اأ�سوات اليمين اإلى حزبه على ح�ساب اأحزاب 

اليمين ال�سغيرة، داعيًا اإلى الت�سويت مبا�سرة 

لليكود ولي�س لحلفائه في اليمين، مبرراً ذلك 

باأن ما ي�سمن بقاء مع�سكر اليمين في الحكم 

لي�س حجم مع�سكر اليمين فح�سب، بل اأن يكون 

الليكود اأي�سًا، الحزب الأكبر في مقابل اأزرق - 

اأبي�س. كانت تلك مغامرة اللحظة الأخيرة 

التي نجحت في احتفاظ مع�سكر اليمين بكتلة 

من 65 ع�سواً في الكني�ست، كافية لت�سكيل 

حكومة، ولم يخ�سر هذا المع�سكر �سوى �سقوط 

حزبين �سغيرين، و5 مقاعد ل توؤثر في 

الأغلبية التي حازها.

نورد هذه التف�سيالت هنا لأن حملة 

اللحظة الأخيرة التي قام بها نتنياهو مرتبطة 

بق�سية �سيا�سية مركزية، هي وعد ب�سم 

مناطق من ال�سفة الغربية اإلى اإ�سرائيل، بعد 

اأن امتنع وقتًا طوياًل من تقديم التزام علني 

بذلك، وهكذا فاز بولية خام�سة، ولول ف�سله 

في ت�سكيل الحكومة لكان �سي�سل في وليته 

 الجديدة اإلى اأطول فترة رئا�سة حكومة بعد

بن - غوريون.

 ت�ضكيل قائمة ''�ضوبرماركت''

اأزرق ــ اأبي�ش

كان ت�سكيل قائمة اأزرق ــ اأبي�س اأهم حراك 

�سيا�سي ع�سية النتخابات، وهي نتاج دمج 

ثالثة اأحزاب في قائمة واحدة، وقد ح�سلت 

على 35 ع�سو كني�ست لت�سبح الكتلة الأكبر 

في الكني�ست اإلى جانب الليكود الذي ح�سل 

على 35 بعد اأن اأدرج في قائمته مر�سح اتحاد 

قدت ع�سية 
ُ
اأحزاب اليمين وفق �سفقة ع

النتخابات، واأكبر كتلة مناف�سة لنتنياهو منذ 

فوزه في انتخابات 2009.
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اأزرق ــ اأبي�س مع اليمين الليكودي في حكومة 

واحدة.

حزب العمل وتفكيك املع�ضكر 

ال�ضهيوين

ح�سل تحالف المع�سكر ال�سهيوني الذي 

ن من حزب العمل وحزب ت�سيبي ليفني، 
ّ
تكو

على 24 مقعداً في انتخابات 2015، فكان 

الحزب الثاني في الكني�ست والمناف�س الأبرز 

�س 
ّ
لليكود. وع�سية النتخابات الأخيرة، قو

رئي�س حزب العمل اآفي غباي التحالف مع 

ليفني التي تتميز باأجندتها ال�سيا�سية الداعية 

اإلى حل الدولتين، معتقداً اأن ذلك �سيزيد في 

ل التركيز على الق�سايا  �سعبية حزبه الذي ف�سّ

الداخلية. لكن النتيجة كانت انهياراً كاماًل 

تقريبًا بح�سوله على 6 مقاعد فقط، بعد اأن 

كان على مر عقود كاملة حزب ال�سلطة 

المركزي في اإ�سرائيل، وهو الذي اأ�س�س الدولة 

وهند�س بنيانها.

لقد ابتلع تحالف اأزرق ــ اأبي�س اأ�سوات 

حزب العمل، والتي من الممكن اأن تعود اإليه 

ن يبتلعها. وعليه فاإن 
َ
م�ستقباًل اإذا لم تجد م

م�سير حزب العمل يتعلق ببقاء اأزرق ــ اأبي�س 

ني كحزب 
ُ
اأو فنائه، فكثيرون يعتقدون اأنه ب

�سلطة، و�سينهار في المعار�سة ب�سبب عدم 

التجان�س، الأمر الذي يتيح له العودة اإلى 

ن ورثوه.
َ
الحياة ليرث م

ال�ضوت العربي ينقذ مريت�ش

خ�سرت حركة ميرت�س في النتخابات 

ق�سمًا كبيراً من جمهورها التقليدي، والذي 

ذهب في اتجاه اأزرق ــ اأبي�س بهدف دعمه 

للتفوق على الليكود ونتنياهو. اإن نجاح هذه 

فهي تمثل مواقف الأجهزة الأمنية الإ�سرائيلية 

)الجي�س وال�ستخبارات وال�سرطة( المتحفظة 

على نتنياهو، والتي تخ�سى من �سلوكه وما 

يمكن اأن يقدم عليه؛ وهي حزب المعار�سة 

الأكبر، والذي يمكن اأن يوؤدي دوراً مهمًا في 

اإ�سقاط نتيناهو في حال غرق في ملفات 

الف�ساد، وكذلك في اإف�سال اأو دعم قرارات 

ب�ساأن �سم ال�سفة الغربية، والموقف من �سفقة 

القرن وال�ستيطان وغيرها.

خا�ست قائمة اأزرق ــ اأبي�س النتخابات 

على اأ�سا�س برنامج من اأربعين �سفحة، لكن 

من ال�سعب العثور فيه على مواقف وا�سحة 

من اأي ق�سية، وال�سبب هو اأن هذه القائمة هي 

''�سوبرماركت'' ي�سمل حزب تيليم المت�سدد في 

موقفه الداعم لمبداأ ''اأر�س اإ�سرائيل الكاملة'' من 

جهة، ونوابًا يدعمون مبداأ حل الدولتين من 

جهة اأُخرى. ومن هنا، لم يرد في هذا البرنامج 

اأي ذكر لأي ان�سحاب من المناطق المحتلة منذ 

�سنة 1967، ول لدولة فل�سطينية، واإنما جرى 

الت�سديد فيه على مبداأي النف�سال والأمن: 

''تعميق عملية النف�سال عن الفل�سطينيين.. مع 

المحافظة على حرية العمل للجي�س الإ�سرائيلي 

في كل مكان.'' واأكد البرنامج اأي�سًا، �سم 

القد�س والجولن، واإبقاء الكتل ال�ستيطانية 

وغور الأردن تحت ال�سيطرة الإ�سرائيلية، وكذلك 

فكرة عقد موؤتمر اإقليمي، والتعاون مع الدول 

العربية المعتدلة، و�سرب ''حما�س'' في غزة 

عبر دق اإ�سفين بينها وبين النا�س.

اعتمدت حملة اأزرق ــ اأبي�س على مهاجمة 

نتنياهو �سخ�سيًا، وتجّنب انتقاد حزب 

الليكود، بل على العك�س اأعلن غانت�س اأن اأقرب 

حزب ممكن اأن يتحالف معه هو الليكود من 

دون نتنياهو، وذلك تح�سيراً لمرحلة ما بعد 

 نتنياهو، واحتمال اأن يلتقي يمين قائمة
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فاإن نواب يهدوت هتوراه دعموا القانون 

للمحافظة على حكومة نتنياهو، وللح�سول 

على مزيد من المكا�سب منها.

�ضا�ش تلت�ضق بنتنياهو

لعل من موؤ�سرات قوة نتنياهو اأن الدعاية 

النتخابية لحركة �سا�س اعتمدت على �سورة 

م�ستركة لزعيمها اأرييه درعي ونتنياهو، 

يعلوها �سعار ''نتنياهو بحاجة اإلى اأرييه )اأ�سد( 

قوي''. وعنى هذا ال�سعار اأن الت�سويت ل�سا�س 

ي نتنياهو.
ّ
يقو

لم يتنباأ اأي ا�ستطالع للراأي العام باأن 

�سا�س �ستزيد في قوتها، لكن النتائج اأظهرت 

اأنها تمكنت من زيادة عدد مقاعدها من 7 اإلى 

8 مقاعد، وذلك بال�ستفادة من العامل 

الديموغرافي، والزيادة المتوا�سلة في ن�سبة 

اليهود الحريديم. كما اأن �سا�س ت�ستقطب عدداً 

ل ي�ستهان من اأ�سوات اليهود ال�سرقيين غير 

المتدينين، الذين ي�سوتون لها تعبيراً عن 

انتمائهم الطائفي.

كولنو و�ضعار ''ميني عقالين''

ان�سق مو�سيه كحلون، زعيم حزب كولنو، 

عن الليكود في �سنة 2013، بعد خالف مع 

بنيامين نتنياهو الذي خ�سي من التاأييد 

الوا�سع لالأول في الحزب، فعمد اإلى الت�سييق 

عليه واإخراجه. وفي انتخابات 2015، تمّكن 

حزب كحلون من ح�سد 10 مقاعد، الأمر الذي 

مّكنه من دخول الحكومة وزيراً للمال. وفي 

النتخابات الأخيرة انهار حزب كولنو فلم 

يح�سل �سوى على 4 مقاعد، ولم تفلح 

محاولت كحلون في اإنقاذ ما يمكن اإنقاذه 

عبر �سعار ''يمين عقالني'' ورفع �سورة مناحم 

الحركة في الح�سول على 4 مقاعد �سببه 

ت�سويت قرابة 40.000 عربي لها، في مقابل 

12.000 �سوت في النتخابات ال�سابقة، وقد 

مّكنتها هذه الأ�سوات من عبور ن�سبة الح�سم. 

ويعترف قادة ميرت�س باأن تفكيك القائمة 

الم�ستركة حذب اإليها مزيداً من اأ�سوات 

الناخبين العرب.

يهدوت هتوراه والعامل الدميوغرايف

ح�سل حزب يهدوت هتوراه، وهو حزب 

توراتي اأ�سكينازي، على 8 مقاعد، بزيادة 

مقعدين عن المرة ال�سابقة. وتعود هذه 

الزيادة اأ�سا�سًا اإلى العامل الديموغرافي، 

فن�سبة الحريديم في المجتمع الإ�سرائيلي 

ارتفعت من 3.7% في �سنة 1977، اإلى %11 

ت هذه 
ّ
ع�سية النتخابات الأخيرة. و�سب

الزيادة في م�سلحة مع�سكر اليمين الذي 

ح�سل على 3 مقاعد اإ�سافية. والأمر الذي 

يزيد في قوة هذه الأحزاب هو ن�سبة الت�سويت 

المرتفعة التي تحوزها وت�سل اإلى %80، 

وهي اأعلى كثيراً من المعدل العام. كما اأن 

القاعدة الجماهيرية لهذه الأحزاب ثابتة 

وت�سوت لها فقط.

اأكثر ما يهم حزب يهدوت هتوراه هو 

جمهوره وم�سالحه، وخ�سو�سًا ق�سية 

الميزانيات للمعاهد والموؤ�س�سات الدينية 

التابعة لها، ومو�سوع التجنيد وكل ما يتعلق 

ا من الناحية 
ّ
بالدين والدولة في اإ�سرائيل. اأم

ال�سيا�سية، فهذا الحزب داعم لنتنياهو في كل 

ما يفعل، فهو ل يدعو اإلى الحرب لكنه ل 

يعار�سها، وهو ل ينادي بال�سم لكنه ل يقف 

�سده. وحتى في مو�سوع قانون القومية، 

وعلى الرغم من تحّفظه على القانون لأنه 

ي�سدد على الجانب القومي على ح�ساب الديني، 
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احتاد اأحزاب اليمني و�رسعنة 

كاهانا

اأقيم هذا التحالف ب�سغط من بنيامين 

نتنياهو الذي خ�سي اأن يوؤدي خو�س عدة 

اأحزاب يمينية دينية اإلى عدم عبورها ن�سبة 

الح�سم. وي�سمل هذا التحاد ثالثة اأحزاب 

يمينية دينية متطرفة هي: البيت اليهودي 

المتطرف، والتحاد القومي الأكثر تطرفًا وهو 

عمليًا حزب الم�ستوطنين، وحزب قوة يهودية 

الذي يجاهر بالعن�سرية، وهو حزب اأن�سار 

كاهانا دعاة التران�سفير وتدمير الم�سجد 

ل نتنياهو 
ّ
الأق�سى واإقامة الهيكل. وكي ي�سه

هذا التحالف قبل ب�سم اأحد مر�سحيه اإلى 

قائمة الليكود. ولعل اأهم ما قام به هذا 

التحالف هو عقد �سفقة مع نتنياهو ت�سمل 

دعم خطوات تمنع تقديمه اإلى المحاكمة، 

وخ�سو�سًا منحه الح�سانة البرلمانية. وفي 

المقابل التزم نتنياهو بتمرير قوانين �سم 

مناطق من ال�سفة الغربية اإلى اإ�سرائيل، 

وقوانين اأُخرى تحّد من �سالحيات المحكمة 

العليا.

الأحزاب العربية وتفكيك امل�ضرتكة

انخف�ست ن�سبة الت�سويت لدى الفل�سطينيين 

في النتخابات الأخيرة، ولوحظ زيادة في 

ن�سبة ت�سويتهم لالأحزاب ال�سهيونية، فتراجع 

تمثيل الأحزاب العربية من 13 نائبًا اإلى 10 

نواب. ويعود ال�سبب الرئي�سي في هذا 

النخفا�س اإلى تفكيك القائمة الم�ستركة، وما 

نجم عنه من تفاعالت وهزات ارتدادية. لقد 

كان ت�سكيل القائمة الم�ستركة في مطلع �سنة 

2015، �سببًا في ارتفاع ن�سبة الت�سويت 

العربي، وفي ح�سول الأحزاب العربية على 

بيغن، وذهبت اأ�سوات حزبه في معظمها اإلى 

الليكود، وق�سم منها اإلى اأزرق ــ اأبي�س.

كان كحلون قد اأعلن اأكثر من مرة اأنه لن 

 بالمحكمة العليا وبالجهاز 
ّ

ي�سمح بالم�س

الق�سائي، واأنه لن يكون في حكومة يواجه 

رئي�سها لئحة اتهامات واحتمال محاكمته. 

لكن بعد النتخابات برزت موؤ�سرات اإلى اأن 

كحلون لم يعد يتم�سك بهذه المواقف، واأنه 

يبحث عن �سلم للنزول عن ال�سجرة، وبالتالي 

َقد �سفقة لإعادته اإلى الليكود.
َ
ع

ليربمان يركب موجة العلمانية

ي�ستند حزب اإ�سرائيل بيتنا، الذي يتزعمه 

اأفيغدور ليبرمان، اإلى قاعدة اليهود الرو�س 

الذين ي�سكلون مع الحريديم وال�سرقيين 

والم�ستوطنين قاعدة �سعبية لكتلة اليمين 

الإ�سرائيلي. وكانت هجرة اليهود الرو�س في 

ت�سعينيات القرن الما�سي من العوامل التي 

اأثرت في التوازنات ال�سيا�سية في اإ�سرائيل. لقد 

�ساد في الما�سي اعتقاد باأن هوؤلء 

المهاجرين اأ�سكيناز، ويمكن اأن ي�سكلوا 

مخزون اأ�سوات للي�سار والو�سط في اإ�سرائيل، 

لكن حدث عك�س ذلك، و�سار اليهود الرو�س من 

الكتل ال�سلبة الداعمة لليمين الإ�سرائيلي. 

ويبدو اأن ال�سبب في ذلك هو اأنهم يريدون 

اإثبات ولئهم لإ�سرائيل وال�سهيونية عبر 

العداء للعرب، ول �سيما اأن ق�سمًا كبيراً منهم 

لي�سوا يهوداً اأ�ساًل.

رفع ليبرمان لواء العلمانية والعداء 

لالأحزاب الدينية المتزمتة في محاولة 

للمحافظة على دعم اليهود الرو�س الذين هم، 

في معظمهم، علمانيون، ويواجه ق�سم كبير 

منهم م�سكالت في الزواج وفي المتيازات 

كونهم لي�سوا يهوداً.
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ن�سبة الت�سويت هذه المرة هو تفكيك القائمة 

الم�ستركة، وغ�سب النا�س من ذلك، ومعاقبتهم 

لالأحزاب بعدم الت�سويت، وكذلك ال�ستياء 

العام من اأزمة التناوب التي ع�سفت 

بالم�ستركة لأكثر من عام، وظهر كاأن ال�سراع 

في الم�ستركة هو على الكرا�سي ل غير.

كانت الخطوة الأولى في تفكيك القائمة 

الم�ستركة قيام اأحمد الطيبي بتقديم طلب 

ر�سمي للكني�ست لالن�سقاق عن القائمة، 

و�سادق الكني�ست على هذا الطلب لي�سبح 

الن�سقاق ر�سميًا في 9 كانون الثاني/يناير 

2019. ولحق ذلك محاولت حثيثة من 

الحركة العربية للتغيير بقيادة الطيبي لإقامة 

قائمة مناف�سة للم�ستركة، وهذه خطوة اأثارت 

ا�ستنكاراً وا�سعًا من الأحزاب الأُخرى ومن 

اأو�ساط غير حزبية، غير اأن الطيبي رف�س 

العودة اإلى الم�ستركة اإّل اإذا اعُتمدت 

ا�ستطالعات الراأي العام لت�سكيل القائمة، الأمر 

الذي يعني ح�سوله على ن�سف مقاعد 

الم�ستركة، بعد اأن كان للعربية للتغيير ع�سو 

اأو ع�سوان من مجموع 13 ع�سواً. لقد ردت 

الأحزاب الأُخرى على هذا الطلب بالقول اإن 

العربية للتغيير بقيادة الطيبي لم تخ�س 

النتخابات وحدها في يوم من الأيام، واإن 

ال�ستطالعات �سيء والنتخاب الفعلي في 

ال�سندوق �سيء اآخر. وفي نهاية المطاف 

ح�سلت العربية للتغيير على مقعدين من خالل 

التحالف مع الجبهة، وهي نتيجة كان في 

اإمكانها اأن تحقق اأكثر منها في اإطار القائمة 

الم�ستركة.

لقد قام كاتب هذه ال�سطور بجهود كبيرة 

من اأجل المحافظة على القائمة الم�ستركة 

التي عمل على اإقامتها، ويعتبرها من اأهم 

الإنجازات التي حققها في عمله ال�سيا�سي. 

عدد من الأ�سوات يوازي 13.6 نائبًا في 

مقابل 11 نائبًا في انتخابات 2013. واأثار 

ت�سكيل الم�ستركة حما�سة النا�س للم�ساركة في 

الت�سويت، ول �سيما اأنها كانت مطلبًا لالأغلبية 

ال�ساحقة في المجتمع الفل�سطيني في الداخل، 

فارتفعت ن�سبة الت�سويت من 56% في �سنة 

2013، اإلى 64% في �سنة 2015. و�سارك في 

اإنجاح القائمة الم�ستركة التي �سمت الجبهة 

والإ�سالمية والتجمع والتغيير، عدد كبير من 

النا�سطين غير المنتمين اإلى اأي حزب، منهم 

اأع�ساء وروؤ�ساء �سلطات محلية و�سخ�سيات 

اعتبارية وموظفون ومعلمون وطالب وغيرهم.

كانت اإقامة الم�ستركة خطوة مهمة في 

تنظيم فل�سطينيي الداخل، وبناء قيادة مكونة 

من ثالث هيئات مركزية: اأوًل، من لجنة 

المتابعة العليا التي ت�سمل ممثلي ال�سلطات 

المحلية وجميع الأحزاب، الممثلة وغير 

الممثلة في الكني�ست، وهي الهيئة العليا 

لفل�سطينيي الداخل وتمثلهم باأطيافهم كافة؛ 

ثانيًا اللجنة القطرية لروؤ�ساء ال�سلطات 

المحلية العربية، وين�سوي تحتها جميع 

روؤ�ساء ال�سلطات المحلية العربية؛ ثالثًا 

القائمة الم�ستركة التي مثلت فل�سطينيي 

الداخل في الإطار البرلماني بعد اأن ح�سلت 

على قرابة 85% من اأ�سواتهم. غير اأن تفكيك 

ب ت�سدعًا في هذا 
ّ
القائمة الم�ستركة �سب

البنيان، عالوة على اأ�سرار اأُخرى �سيكون من 

ال�سعب تجاوزها والتغلب عليها.

لقد حظيت القائمة الم�ستركة بدعم غير 

م�سبوق من فل�سطينيي الداخل، ودّلت 

ال�ستطالعات كلها ع�سية النتخابات الأخيرة 

اأي�سًا، على اأن الأغلبية ال�ساحقة تريد ا�ستمرار 

الم�ستركة، حتى لو كان هناك مالحظات 

�سلبية على اأدائها. ولعل اأهم �سبب لنخفا�س 
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ن�سبة الت�سويت لها، فح�سل حزب ميرت�س 

مثاًل على 40.000 �سوت عربي، كما ح�سلت 

قائمة اأزرق ــ اأبي�س على 35.000 �سوت، 

واأحزاب كولنو و�سا�س والعمل على قرابة 

10.000 �سوت لكل منها.

وعلى الرغم من تقديم اقتراحات متوازنة 

ومن�سفة للجميع، ومن اأن الفر�سة كانت 

مواتية للحفاظ على الوحدة وعلى التمثيل 

العربي، فاإن ح�سابات فئوية و�سخ�سية �سيقة 

حالت دون ا�ستمرار الم�ستركة.

بالنتيجة، خا�ست الأحزاب العربية 

النتخابات بقائمتين: قائمة الجبهة والعربية 

للتغيير وح�سلت على 6 مقاعد، منها 4 

للجبهة و2 للعربية للتغيير، وتحالف الموحدة 

والتجمع وح�سل على 4 مقاعد، 2 للموحدة 

)الحركة الإ�سالمية(، و2 للتجمع الوطني 

الديمقراطي. وقد انخف�ست ن�سبة ت�سويت 

العرب للكني�ست لت�سل اإلى 50% فقط، وهي 

اأقل ن�سبة منذ 70 عامًا، لكن الأمر الأهم هو 

اأن الفرق بين ن�سبة ت�سويت العرب والن�سبة 

الُقطرية و�سل اإلى اأعلى معدل له وهو %18.5، 

كما اأن الت�سويت لالأحزاب العربية انخف�س 

من 85% في �سنة 2015، اإلى 71% في �سنة 

2019، وفي المقابل ارتفع ب�سكل مواٍز 

الت�سويت لالأحزاب ال�سهيونية.

لقد اأدى خو�س النتخابات في �سنة 

2019، في اإطار القائمة الم�ستركة، اإلى رفع 

ن�سبة الت�سويت لدى فل�سطينيي الداخل لت�سل 

اإلى 64%، لكنها عادت وانخف�ست في �سنة 

2015 بـ 14% )انظر الجدول(، وهو ما يعادل 

خ�سارة نحو 130.000 �سوت واأربعة مقاعد.

اإن ال�سبب المركزي لتراجع التمثيل العربي 

هو تفكيك القائمة الم�ستركة، اإذ اأدى ذلك اإلى 

فقدان النا�س رغبتهم وحما�ستهم للت�سويت، 

كما اأنه ف�سح المجال اأمام تزايد حمالت 

مقاطعة النتخابات، بعد اأن كانت خافتة في 

ظل وجود القائمة الم�ستركة في النتخابات 

ال�سابقة. وفي المقابل، ا�ستفادت الأحزاب 

ال�سهيونية من تفكيك الم�ستركة، فارتفعت 

ن�ضبة ال�ضنة

العرب

الن�ضبة 

العامة

الفرق

19497986.97.9-

19518675.110.9+

19559082.27.2+

19598581.63.4+

196183830

196582831-

19698081.71.7-

19737378.65.6-

19777479.25.2-

19816878.510.5-

19847278.86.8-

19887489.95.7-

19927077.47.4-

19967779.32.3-

19997578.73.7-

20036268.96.9-

20065663.57.5-

20095364.711.7-

20135667.811.8-

20156472.38.3-

20195068.518.5-
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والنظام. وتدل نتيجة النتخابات على اأن 

الجمهور الإ�سرائيلي يدعم هذا التجاه، ويريد 

اأو على الأقل ير�سى بالمزيد. والمزيد هنا هو 

�سم مناطق من ال�سفة الغربية، والقيام 

بت�سعيد �سد غزة، ومنع اإيران من التمو�سع 

ا على ال�سعيد الداخلي، فاإن 
ّ
في �سورية. اأم

اأحزاب اليمين كلها اأعلنت اأنها تريد تقلي�س 

�سالحيات المحكمة العليا، و�سّن قوانين 

كولونيالية وعن�سرية جديدة، وتنفيذ 

مخططات التهجير والم�سادرة في النقب.

ولعل الخطة الأبرز لليمين الإ�سرائيلي هي 

م�سروع ال�سم، وقد ظهر ذلك خالل المعركة 

النتخابية التي اأكدت اأن �سم مناطق من 

ال�سفة الغربية باتت م�ساألة مركزية في 

عداً عمليًا، بعد اأن 
ُ
النقا�س ال�سيا�سي الذي اأخذ ب

حظي مبداأ ال�سم بدعم اأميركي عبر العتراف 

ب�سم الجولن ر�سميًا. ولأجل ذلك اخترع 

نتنياهو مبداأً جديداً في العالقات الدولية هو 

اأنه يمكن �سم مناطق محتلة، اإذا جرى 

احتاللها في حروب دفاعية.

لقد اأف�سل نتنياهو في الما�سي، ولأ�سباب 

تكتيكية وخالفًا لقناعاته، مبادرات ل�سم 

المنطقة ''ج''، ومنع طرح قانون �سم م�ستعمرة 

معاليه اأدوميم، على طريق القد�س ــ اأريحا، 

و�سّد الطريق على محاولت �سم مناطق اأُخرى 

في ال�سفة الغربية. وكان تبرير ذلك الموقف 

عدم الإ�سرار بعالقات اإ�سرائيل الدولية، لكن 

عقب التطورات الأخيرة تغير الموقف و�سار 

نتنياهو ينادي علنًا بال�سم، داعيًا فقط اإلى 

النتظار قلياًل، وعدم ا�ستباق �سفقة القرن 

الأميركية.

ل بد من القول اإن ل اأ�سا�س من ال�سحة 

لدعاء قلة الحيلة، فالعالم العربي ي�ستطيع، 

اإذا توفرت الإرادة، اأن يمنع ال�سم واأن يحافظ، 

طبعًا هناك اأ�سباب اأُخرى لتراجع التمثيل 

العربي ون�سبة الت�سويت المنخف�سة، منها: 

�سعف وتراجع الأحزاب والتنظيم الحزبي؛ 

عزوف النا�س عن ال�سيا�سة؛ حالة الإحباط 

والياأ�س التي تبثها الحالة الفل�سطينية والحالة 

العربية؛ قانون القومية والرد ال�سعيف عليه؛ 

الإح�سا�س بعدم الجدوى وعدم التاأثير، ول 

�سيما اأن البديل من نتنياهو ل يختلف عنه في 

الأمور المهمة.

ظهر الجدول اأي�سًا اأن ن�سبة ت�سويت 
ُ
ي

العرب هي اأقل من الن�سبة الُقطرية منذ �سنة 

1965، ومنذ ذلك الوقت يزداد بالمجمل الفرق 

بين ت�سويت العرب وت�سويت اليهود، الأمر 

الذي يجعل التمثيل البرلماني العربي اأ�سعف 

من وزن العرب بين الناخبين. لقد كان 

النخفا�س في ن�سبة الت�سويت هذه المرة 

كبيراً، وهناك حاجة اإلى اأن تقوم الأحزاب 

بمراجعة نف�سها، ونقد ذاتها لتح�سين الأداء، 

والعمل والنطالق بقوة اأكبر في مواجهة 

التحديات التي تزداد حدتها عامًا بعد عام.

 
ّ
اإن ذلك يوؤكد الحاجة الملحة اإلى اإعادة لم

ال�سمل وبناء القائمة الم�ستركة من جديد، لكن 

على اأ�س�س �سليمة ومتينة ل�سمان ال�ستمرار 

ومنع التفكك ثانية، و�سمان النهو�س بالعمل 

الوطني، وهذا اأمر ممكن اإذا توفرت النيات 

الح�سنة، وفهم الجميع اأنه مع الم�ستركة اأقوى.

ال�ضم وا�ضرتاتيجيا ح�ضم ال�رساع

مثلت النتخابات الأخيرة دعمًا قويًا 

ل�ستراتيجيا الح�سم التي تبّناها اليمين 

الإ�سرائيلي كخطة عمل ولي�س كفكرة عامة، 

وفي هذا ال�سدد، فاإن من اأهم خطوات قانون 

القومية هو تر�سيخ مرجعية تحمل فكره 

ومبادئه، وح�سم طبيعة وهوية الدولة 
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اإلى ت�سوية �سيا�سية، وهكذا اأ�سبح الظرف 

الإ�سرائيلي الداخلي مواتيًا لل�سروع في �سم 

مناطق وا�سعة في ال�سفة الغربية، �سواء دفعة 

واحدة، اأو على دفعات.

تتمثل ا�ستراتيجيا اليمين الإ�سرائيلي في 

الإبادة ال�سيا�سية للفل�سطينيين، وتحويل 

الق�سية اإلى م�ساألة اقت�سادية واإن�سانية ل غير. 

فقانون القومية والمخططات الجديدة 

ي�ستهدفان ال�سعب الفل�سطيني في اأماكن 

وجوده كلها، والرد الفل�سطيني يجب اأن يكون 

موحداً، بداية باإنهاء النق�سام بين ''حما�س'' 

و''فتح'' وبين غزة وال�سفة، وبحراك فل�سطيني 

ي�سمل جميع اأجزاء ال�سعب الفل�سطيني في 

الداخل وفي ال�سفة وغزة وال�ستات. واإذا اأرادت 

اإ�سرائيل اأن تعيد ال�سراع اإلى المربع الأول، 

واإلى �سراع وجود، فالرد العربي والفل�سطيني 

ل يفيد اإّل اإذا انطلق وبقوة من المربع الأول، 

مربع الحقوق التاريخية الم�سروعة لل�سعب 

الفل�سطيني كله، والن�سال الموحد لهذا ال�سعب 

في اأماكن وجوده كافة.  

اأقله، على الو�سع القائم، وهو الآن على 

المحك.

بعد نتائج النتخابات الإ�سرائيلية، وفي 

الظروف التي جرت فيها، وجب الكّف عن 

الأوهام، وعن انتظار اأي تغيير داخلي في 

اإ�سرائيل، فهو لن يحدث اإّل عبر حركة في 

اتجاهين: �سغط فل�سطيني عبر تفعيل ن�سال 

جدي �سد الحتالل، و�سغط دولي عبر ح�سد 

ي�ستثمر ال�سطوة الأخالقية للق�سية الفل�سطينية 

كق�سية تحرر وحرية وق�سية اآخر احتالل في 

العالم. وبموازاة ذلك، يجب العمل الجدي على 

اإنهاء النق�سام، ول �سيما اأن نتنياهو يعتبر 

المحافظة على النق�سام وتر�سيخه حجر 

الزاوية في �سعيه لتهمي�س ق�سية فل�سطين، 

وته�سيم الحركة الوطنية الفل�سطينية بتياراتها 

كافة.

وفي ظل غياب اأي اأفق لحل �سيا�سي، 

وتحطيم حل الدولتين، و�سيطنة القيادة 

الفل�سطينية باعتبارها عائقًا اأمام ال�سالم، لم 

يعد الإ�سرائيليون يوؤمنون باإمكان التو�سل 


