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العالم

العالم

على الغالف
حتى ساعة متأخرة
من فتح صناديق االقتراع
في االنتخابات اإلسرائيلية،
ظهر أن نسبة التصويت
أقل من االنتخابات
الماضية ،ما دفع كل
طرف إلى استنفار
جمهوره للتصويت،
وهو ما أنقذ المشهد
من «انتكاسة» كادت
تكون عالمة فارقة في
االنتخابات المبكرة أمس.
ورغم أن ّ
عينات النتائج
األولية ،التي أظهرت شبه
«أزرق
تعادل بين حزبي
ّ
أبيض» و«الليكود» ،شذ
عنها استطالع «القناة
الـ »12الذي أظهر فارقًا
بأربعة مقاعد لمصلحة
األول ،وهو ما يعني في
حال تأكيده في النتائج
النهائية «نصرًا» ّ
لتجمع
رؤساء األركان السابقين،
فإنه نصر ناقص بانتظار
عاملين .العامل األول
حسم مقاعد اليمين
وما ستؤول إليه اتصاالت
كل من بنيامين نتنياهو
وبيني غانتس مع
األحزاب الصغيرة والدينية
التي ستكبر متطلباتها
وشروطها ،والثاني قرار
الرئيس اإلسرائيلي بشأن
الشخصية التي سيكلفها
تشكيل الحكومة ً
بناء
على االستشارات مع
األحزاب وتسمياتها
لشخص الرئيس المكلف،
التي ألزم نفسه بها وفق
تأكيدات صدرت عنه أخيرًا.
وهذا كله (المسار والنتائج
األولية والخالصات)
كان متوقعًا في األيام
األخيرة قبل االنتخابات ،إذ
ال مفاجآت ما دامت برامج
اليمين وأقصى اليمين
وما يسمى الوسط
واحدة!

يستوعب التوصيف
اليميني تقريبًا كل
األحزاب التي خاضت
هذه االنتخابات مع
استثناءات محدودة
(أ ف ب)

االنتخابات اإلسرائيلية:

اليمين يفوز على اليـمين!
يحيى دبوق

ال تتحدد دالالت نتائج االنتخابات
اإلســرائـيـلـيــة ،الـتــي ج ــرت أم ــس ،بـنـ ً
ـاء
على هوية الفائز فيها ،بل على نتيجة
الحزب اليساري الصغير« ،ميرتس»،
الـ ــذي غ ــرد تـقــريـبــا وح ـي ـدًا ف ــي حلبة
اليسار 5 :مقاعد فــي الكنيست (وفــق
الـنـتــائــج األول ـي ــة) .أم ــا الـبــاقــي ،فكلها
أحــزاب يمينية مع اختالف الدرجات،
حـتــى إن كــانــت تـ ــدرج ف ــي مـعـسـكــرات
ال ـ ــوس ـ ــط .ورغ ـ ـ ــم ال ـت ــوص ـي ـف ــات ال ـتــي
أط ـل ـق ــت ع ـل ــى األحـ ـ ـ ــزاب اإلســرائ ـي ـل ـيــة
وتكتالتها ،فإنها بمعظمها يمينية،
وقـ ـ ــد ي ـ ـنـ ــزاح ب ـع ـض ـه ــا إلـ ـ ــى ال ــوس ــط،
إضافة إلــى شخصيات متفرقة داخل
لوائحها توصف باليسارية ،رغــم أن
الالئحة يمينية ،وهي مفارقة تستأهل
الدراسة!
الـ ـيـ ـس ــار ،وف ـ ــق ال ـت ـق ـس ـي ــم ال ـت ـق ـل ـيــدي
ل ــأح ــزاب وال ـك ـت ــل ف ــي إس ــرائ ـي ــل ،هو
«مـ ـي ــرت ــس» ،م ـم ـثــل ال ـي ـس ــار بــامـت ـيــاز
بعد انزياح «العمل» إلى الوسط منذ
س ـن ــوات ،ي ـضــاف إل ـيــه تـســامـحــا كتلة
فلسطينيي  1948التي ال تجد مكانًا
ف ــي الـتـصـنـيـفــات اإلســرائ ـي ـل ـيــة ســوى
أنها خــارج الحلبة السياسية عمليًا.
واملشهد الـعــام لهذه االنـتـخــابــات ،في
حـمــاتـهــا االن ـت ـخــاب ـيــة ث ــم نـتــائـجـهــا،
ي ـش ـي ــر إل ـ ــى اآلتـ ـ ـ ــي :مـ ــع م ـس ـت ــوى مــن
التسامح ،يمكن القول إن االنتخابات
خـيـضــت عـمـلـيــا ب ــن الـيـمــن والـيـمــن
املـ ـتـ ـط ــرف والـ ـيـ ـم ــن األكـ ـ ـث ـ ــر ت ـط ــرف ــا.
ه ــذا الـتــوصـيــف يـشـمــل أي ـضــا أح ــزاب
الوسط ،وفي مقدمتها «أزرق أبيض»
بمكوناته اليمينية التي تفوق فعليًا
الــوس ـط ـيــة ،وإن ج ــرى الـتـسـلـيــم على
اعتباره وسطيًا.

الـ ـت ــوصـ ـي ــف ال ـي ـم ـي ـن ــي م ـ ــع مـ ــراعـ ــاة
درجاته يستوعب تقريبًا كل األحزاب
ال ـت ــي خ ــاض ــت هـ ــذه االن ـت ـخ ــاب ــات مع
اسـ ـتـ ـثـ ـن ــاءات م ـ ـ ـحـ ـ ــدودة ،وامل ـق ـص ــود
باليمينية والـتـمــايــز عــن الـيـســار هو
املــوقــف مــن األراض ــي املحتلة وحــدود
ال ـت ـنــازل عــن بعضها للفلسطينيني،
في عملية سياسية هي في حد أدنى
باتت متعثرة ،إن لم تكن متعذرة .وفي
ذلـ ــك ،ت ـت ـقــارب األحـ ـ ــزاب اإلســرائـيـلـيــة
ف ــي الـ ـج ــوه ــر م ــع ت ـب ــاي ـن ــات شـكـلـيــة.
وب ــدالل ــة ت ــأك ـي ــدي ــة ،ت ــراج ـع ــت أهـمـيــة

على خلفية التقسيم
التقليدي بين اليمين
واليسار ،انتخب الناخب
اليميني القوائم
اليمينية

املـ ــوقـ ــف مـ ــن ال ـق ـض ـي ــة الـفـلـسـطـيـنـيــة
إل ــى مـكــانــة مـتــأخــرة فــي سـلــم اهتمام
األح ــزاب والجمهور اإلسرائيلي على
الـ ـس ــواء ،وت ــراج ــع وف ـقــا لـهــا الـتـفــريــق
بــن الـيـمــن وال ـي ـســار عـلــى خلفيتها،
ب ــل ت ـحــولــت إلـ ــى ب ـنــد ع ـلــى ال ـهــامــش
مهمته األول ــى تظهير موقف متشدد
من الفلسطينيني لتأكيد اليمينية ،أو
كــونــه فــرصــة لتأكيد أن الـتـنــازل على
خلفية التفاوض أو االنفصال األحادي
الـ ـج ــان ــب خ ـ ــارج حـ ـس ــاب ــات األح ـ ــزاب

التي توصف بالوسطية .واملعنى :ال
تـجــاذب حــول العملية السياسية مع
الفلسطينيني بوصفها برنامج عمل
مع رغبة في تنفيذه في حال الوصول
إل ـ ــى ال ـس ـل ـط ــة ،ك ـم ــا ك ـ ــان يـ ـح ــدث فــي
الحمالت االنتخابية املاضية.
وإذا كان حزب «الليكود» في املاضي
م ـض ـط ـرًا خـ ــال االن ـت ـخ ــاب ــات إلـ ــى أن
يعرض جــدول أعماله وخططه تجاه
الـفـلـسـطـيـنـيــن واملـ ـف ــاوض ــات ،م ــع أو
دون رغ ـبــة ف ــي تـنـفـيــذهــا الح ـق ــا ،فــإن
هـ ـ ــذه االن ـ ـت ـ ـخـ ــابـ ــات ش ـ ـهـ ــدت ان ـق ــاب ــا
فـ ــي ال ـت ـم ــوض ـع ــات .ف ـ ــاألح ـ ــزاب ال ـتــي
تتهم باليسارية أو الــوسـطـيــة ،وهي
مـنـهــا بـ ــراء ،مـضـطــرة إل ــى أن تتحدث
ع ــن الـقـضـيــة الفلسطينية والعملية
ال ـس ـيــاس ـيــة ل ـتــؤكــد أن ـه ــا ل ــن ت ـت ـنــازل
لـلـفـلـسـطـيـنـيــن إذا ج ـ ــاؤوا صــاغــريــن
إلى طاولة املفاوضات ،وهذا ما يفسر
ب ـنــود بــرنــامــج «أزرق أب ـيــض» فــي أن
الـ ـق ــدس «ع ــاص ـم ــة إس ــرائ ـي ــل األب ــدي ــة
غير القابلة للتقسيم» ،وإعادة تأكيده
رفض العودة إلى حدود  ،67والتشديد
على بـقــاء غــور األردن تحت السيادة
اإلســرائ ـي ـل ـيــة ...وغـيــرهــا .ه ــذه البنود
هــي بـنــود «الـلـيـكــود» نفسها مــا قبل
الحملة االنتخابية ،إذ لم يعد التفريق
واردًا ب ـي ـن ـه ـمــا ب ـع ــد أن كـ ــاد امل ــوق ــف
مــن الـعـمـلـيــة الـسـيــاسـيــة يـتـطــابــق ،ما
يعني عمليًا أن «أزرق أبـيــض» زاحــم
«الـلـيـكــود» عـلــى يمينيته ،مــا اضطر
األخـ ـي ــر خـ ــال ال ـح ـم ـلــة ،وع ـل ــى لـســان
بنيامني نتنياهو نفسه ،إلى أن يزاحم
ال ـي ـم ــن األكـ ـث ــر ت ـط ــرف ــا مـ ـن ــه ،وي ــؤك ــد
الرغبة في بسط السيادة اإلسرائيلية
على الضفة املحتلة ،وإن تدرجًا.
ع ـلــى خـلـفـيــة هـ ــذه املـ ـ ـح ـ ــددات ،تـغـيــب
ال ـت ــوص ـي ـف ــات املـ ـعـ ـت ــادة بـ ــن ال ـي ـمــن

واليسار ،وإن كانت مستمرة لتسهيل
امل ــواكـ ـب ــة اإلع ــامـ ـي ــة والـ ـتـ ـف ــري ــق بــن
األق ـطــاب املـتـنــافـســة ،عـلــى ع ــادة جــرى
ً
اتـ ـب ــاعـ ـه ــا طـ ـ ــويـ ـ ــا .لـ ـك ــن ف ـ ــي ج ــوه ــر
ال ـت ـفــريــق ،ك ـمــا ك ــان ف ــي امل ــاض ــي ،فــإن
اليسار اإلسرائيلي انتهى مع انتهاء
االهـ ـتـ ـم ــام بــال ـق ـض ـيــة ال ـف ـل ـس ـط ـي ـن ـيــة،
ل ـي ـس ـت ـق ــر تـ ـق ــريـ ـب ــا عـ ـل ــى «مـ ـي ــرت ــس»
بـمـقــاعــده الـخـمـســة ،وه ــو ع ــدد يشير
إلى أي ّ
حد بات فيه اليسار بمفهومه
التقليدي متقلصًا .هــذا الــواقــع يفسر
أيضًا مـفــارقــات فــي هــذه االنتخابات،
وفـ ـ ـ ــي امل ـ ـقـ ــدمـ ــة وجـ ـ ـ ـ ــود ش ـخ ـص ـي ــات
يسارية وفق التوصيفات القديمة في
قوائم يمينية متطرفة جدًا من العملية
السياسية مع الفلسطينيني ،كما حال
ح ــزب «م ــوش ـي ــه ف ـي ـغ ـلــن» و«زه ـ ــوت»
وغيرهما.
عـ ـل ــى ذل ـ ـ ـ ــك ،بـ ـ ـ ــات ب ـ ــاإلمـ ـ ـك ـ ــان الـ ـق ــول
إن الـ ـبـ ـح ــث فـ ـ ــي ي ـم ـي ـن ـي ــة األح ـ ـ ـ ــزاب
اإلسرائيلية ،مع استثناء ،ودائمًا في
مــا يتعلق بالقضية الفلسطينية ،لم
يـعــد مـطـلــوبــا إال فــي مسعى لتحديد
م ــدى ه ــذه الـيـمـيـنـيــة وم ـس ـتــواهــا ،إذ
غــابــت فـلـسـطــن فـعـلـيــا ع ــن ال ـت ـجــاذب
واملـنــافـســة ليحل مـكــانـهــا ،أو فــي حد
أدن ــى فــي مــوازات ـهــا ،بــل يتقدم عليها
في األهمية ،مواضيع وملفات أخرى
م ـب ـن ـي ــة عـ ـل ــى املـ ـص ــال ــح ال ـش ـخ ـص ـيــة
ل ــأف ــراد وال ـج ـمــاعــات ال ـحــزب ـيــة .على
هــذه الخلفية ،يمكن تقسيم األح ــزاب
اإلس ــرائ ـي ـل ـي ــة ب ــن م ــؤي ــد لـنـتـنـيــاهــو
ومعارض له ،وهو تقسيم أسلم وأكثر
صوابية مــن التقسيم التقليدي على
خ ـل ـف ـيــة املـ ــوقـ ــف مـ ــن ال ـف ـل ـس ـط ـي ـن ـيــن.
وم ـصــداق ه ــذا التقسيم أي ـضــا ،حــزب
وزيـ ــر األمـ ــن ال ـســابــق مــوشـيــه يعلون
اليميني بامتياز ،وائتالفه في «أزرق

خيبة لنتنياهو ...وفرحة غانتس ناقصة
َ
لــم تـحـســم الـنـتــائــج األول ـي ــة ال ـصــادرة
في تل أبيب أمس نتيجة االنتخابات
اإلســرائـيـلـيــة وهــويــة الـفــائــزيــن فيها،
وإن س ــارع كــل مــن بنيامني نتنياهو
وب ـي ـنــي غــان ـتــس إل ــى تـنـصـيــب نفسه
رئـيـســا للحكومة ،رغ ــم شـبــه الـتـعــادل
ب ـي ـن ـه ـم ــا ،ف ـ ــي م ـس ـع ــى ل ـل ـت ــأث ـي ــر فــي
األح ـ ـ ــزاب وال ـك ـت ــل لـتـسـمـيـتـهـمــا أم ــام
الرئيس اإلسرائيلي في االستشارات
غ ـيــر امل ـل ــزم ــة .ف ـفــي ل ـغــة األرقـ ـ ـ ــام ،كما
وردت فــي النتائج األول ـيــة الـتــي بثت
على شاشات األقنية العبرية الثالث،
يــوجــد ت ـبــايــن وإن ل ــم ي ـصــل إل ــى حد
الـتـبــاعــد .فـقــد ج ــاءت الـنـتــائــج مــا بني

الـ ـتـ ـع ــادل وش ـب ــه الـ ـتـ ـع ــادل ،م ــع غـلـبــة
نسبية لـحــزب «أزرق أب ـيــض» مقابل
تفوق نسبي ومحدود ملعسكر اليمني
على الوسط واليسار.
غ ــان ـت ــس (أزرق أب ـ ـيـ ــض) تـ ـق ــدم ب ـ ــ37
مقعدًا ،مقابل  36لنتنياهو في إحدى
الـعـ ّـيـنــات ،وذل ــك مقابل تعادلهما في
عـ ّـيـنــة ثــانـيــة بـ ــ 36مـقـعـدًا لـكــل منهما.
أما «القناة ّ ،»12
فظهرت فارقًا معتدًا
ب ــه ب ـ ــ 36م ـق ـع ـدًا ل ـغــان ـتــس م ـق ــاب ــل 33
لنتنياهو .ولجهة املعسكرين ،كانت
ال ـغ ـل ـب ــة ال ـن ـس ـب ـي ــة واض ـ ـحـ ــة لـلـيـمــن
واألحزاب الدينية مقابل تخلف مقاعد
الــوســط والـيـســار واألحـ ــزاب العربية،

تأكيد نتنياهو عمله من اآلن على االئتالف يأتي للتأثير في مسار األحداث (أ ف ب)

بــاس ـت ـث ـنــاء عـ ّـي ـنــة «ال ـق ـن ــاة  »12الـتــي
عادلت بني املعسكرين بـ 60مقعدًا لكل
منهما.
ُ
ال ــاف ــت ف ــي ال ـع ـي ـنــات ك ـث ــرة األح ـ ــزاب
ال ـص ـغ ـي ــرة ،وت ـل ــك ال ـت ــي تـقـلـصــت في
هــذه االنـتـخــابــات ،وكــذلــك مــا أظهرته
النتائج األولية من سقوط أحزاب كما
حــال حــزب «اليمني الـجــديــد» برئاسة
نفتالي بينت ،وإمكانية سقوط واحدة
من الئحتي فلسطينيي ( 1948تحالف
«الـ ـتـ ـجـ ـم ــع» و«امل ـ ـ ـ ــوح ـ ـ ـ ــدة») ،إض ــاف ــة
إلـ ــى حـ ــزب «غ ـي ـش ــر» (املـ ـت ــذب ــذب بــن
امل ـع ـس ـكــريــن) ،و«زيـ ـه ــوت» للمتطرف
ً
وبناء على هذه األرقام
موشيه فيغلني.
التي قــد تتغير الحـقــا ،يتعذر تحديد
الفائز بمعنى الحزب أو رئيس الحزب
الذي سيكلف الحقًا تشكيل الحكومة،
وعـلــى فــرض تكليفه إمـكــان أن ينجح
ً
في التشكيل فعال عبر االئتالف مع 61
عضو كنيست وما فوق.
ع ـل ــى ه ـ ــذه ال ـخ ـل ـف ـي ــة ،ب ـ ــدأ ن ـتـن ـيــاهــو
وغ ــان ـت ــس م ـعــرك ـت ـه ـمــا ال ـث ــان ـي ــة بـعــد
االنتخابات عبر إعالن فوزهما وتأكيد
قدرتهما على تشكيل الحكومة إضافة
إل ـ ــى ت ــرق ــب ت ـك ـل ـي ـف ـه ـمــا مـ ــن ال ــرئ ـي ــس
رؤوفــن ريفلني ،بل ذكــر نتنياهو أنه
ب ـ ــدءًا م ــن اآلن سـيـعـمــل ع ـلــى تشكيل
االئ ـتــاف ،لـكــن إعــانـهـمــا ال يـعـ ّـبــر في
ال ــواق ــع ع ــن الـنـتـيـجــة ،ب ــل ع ــن مسعى

ل ـل ـتــأث ـيــر ف ــي م ــا ي ـت ـب ـع ـهــا .وي ـف ـتــرض
بــري ـف ـلــن أن يـلـتـقــي مـمـثـلــي ال ـقــوائــم
واألح ـ ــزاب ال ـتــي فـ ــازت بــاالنـتـخــابــات
بـعــد ص ــدور الـنـتــائــج الــرسـمـيــة خــال
أيـ ــام ،واالس ـت ـم ــاع إل ــى تــرشـيـحــاتـهــم،
وبـ ـن ـ ً
ـاء ع ـلــى هـ ــذه االسـ ـتـ ـش ــارات غير
امللزمة ،التي ألزم نفسه بها ،قد يكلف
نتنياهو أو غانتس.
على ذل ــك ،تـبــدأ املـعــركــة الـجــديــدة بني
الـ ـج ــانـ ـب ــن السـ ـتـ ـم ــال ــة األح ـ ـ ـ ـ ــزاب مــن
امل ـع ـس ـكــريــن ال ـلــذيــن ي ـضـ ّـمــان أح ــزاب ــا
مـسـتـعــدة م ــن نــاحـيــة فـعـلـيــة لـلــذهــاب
يمينًا أو وسطًا وفق العروض املقدمة،
وه ـ ــو مـ ــا ي ـ ـ ــؤدي إل ـ ــى خ ـل ــط األوراق
وإعـ ـ ـ ــادة ال ـح ـس ــاب ــات م ــن ج ــدي ــد ،بــا
ق ــدرة فعلية اسـتـبــاقـيــة عـلــى توقعها
من اآلن .والــواضــح أن مكانة األحــزاب
الصغيرة ،أو تلك التي تقلصت ،أكبر
بـكـثـيــر م ــن م ـقــاعــدهــا ف ــي الـكـنـيـســت،
س ــواء اس ـت ـقــرت األمـ ــور عـلــى غانتس
رئيسًا للحكومة أو نتنياهو ،مع قدرة
ف ـع ـل ـيــة ب ـم ـس ـتــوى أع ـل ــى م ــن املــاضــي
ع ـلــى ال ـتــأث ـيــر واالب ـ ـتـ ــزاز ،األمـ ــر ال ــذي
يفسر مسارعة نتنياهو إلى االتصال
ب ــاألح ــزاب الــدي ـن ـيــة لـتــأكـيــد ال ــوق ــوف
مـعــا فــي مـعــركــة التكليف ،فيما أعلن
غانتس أنه سيعطي األحزاب الدينية
شيكًا مفتوحًا إن وقفت إلى جانبه.
ي .د

أبيض الوسطية» ،مع تأكيد أن هدفه
إسـ ـق ــاط ن ـت ـن ـيــاهــو ب ــال ــدرج ــة األولـ ــى
واألخيرة.
لـكــن مــا ال ــذي دفــع ال ـقــوس السياسية
اإلســرائـيـلـيــة إل ــى ه ــذه التموضعات؟
ف ــي ال ــدرج ــة األول ـ ــى ،ت ــراج ــع املـقــاومــة
الفلسطينية املسلحة بوصفها خيار
التحرير لــدى الفلسطينيني ،والعمل
عـلــى مـحــاربـتـهــا فلسطينيًا وعــربـيــا
جنبًا إلى جنب مع إسرائيل ،في تكافل
وت ـضــامــن م ـخــزيــن .ف ـبــاتــت امل ـقــاومــة
عمليًا مـحـصــورة فــي بقعة جغرافية
محدودة ومحاصرة ،وجل اهتمامها
نتيجة ظرفها الصعب أن تستعرض
ق ـ ــدراتـ ـ ـه ـ ــا ف ـ ــي م ـ ـحـ ــاولـ ــة مـ ـنـ ـه ــا ل ـفــك
الحصار عنها وعن شعبها ما أمكن،
مقابل بقعة فلسطينية أكـبــر تتحرك
فـيـهــا الـسـلـطــة ال ـت ــي ت ـص ــارع نفسها
على ســراب حكم ودولــة ،يؤكدون لها
ليل نهار أنها لن تكون.
ما يــؤذي االحـتــال فعليًا ،ومــا يدفعه
إلــى «الـتـنــازل» ،هو املقاومة املسلحة،
وإن في ما يتعلق بالقدر اليسير من
الحقوق الفلسطينية الــذي تطالب به
هــذه السلطة عبر التوسل السياسي،
لكن األخـيــرة تعمل ضدها (املقاومة)
ُ
وب ــامـ ـتـ ـي ــاز ،كـ ــي تـ ــرفـ ــع لـ ـه ــا ال ـق ـب ـعــة
ال ـص ـه ـيــون ـيــة ،وذلـ ــك ع ـبــر «الـتـنـسـيــق
األمني» مع العدو ،وهو االسم املستتر
للقمع واألسر والقتل ولالستخبارات
املـ ـ ـ ـ ــأجـ ـ ـ ـ ــورة ض ـ ـ ــد املـ ـ ـق ـ ــاوم ـ ــن ب ـ ــأي ـ ـ ٍـد
فـ ـلـ ـسـ ـطـ ـيـ ـنـ ـي ــة ملـ ـصـ ـلـ ـح ــة االحـ ـ ـ ـت ـ ـ ــال.
ـزر كـ ـه ــذا،
ف ـ ــي وض ـ ـ ــع ف ـل ـس ـط ـي ـن ــي م ـ ـ ـ ـ ٍ
ي ـض ــاف إل ـي ــه وضـ ــع ع ــرب ــي يـتــراكــض
نـحــو إســرائ ـيــل طــالـبــا ّ
وده ـ ــا ،ويهمل

مــواقــف الـيـمــن اإلســرائـيـلــي نـفـســه ،ال
مفاجأة في أن تتحول قضية فلسطني
إلى الهامش في االنتخابات ألنها من
ناحية عملية باتت لإلسرائيليني غير
موجودة.
وعلى خلفية التقسيم التقليدي بني

بـ ــل ي ـ ـعـ ــادي ال ـق ـض ـي ــة ال ـف ـل ـس ـط ـي ـن ـيــة
إلرضائها ،مصحوبًا بــإدارة أميركية
م ـن ـحــازة إل ــى ال ـحــد الـ ــذي ت ــزاح ــم فيه
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الـيـمــن والـيـســار فــي إســرائ ـيــل ،يمكن
ال ـق ــول إن ال ـن ــاخ ــب الـيـمـيـنــي انـتـخــب
القوائم اليمينية في هذه االنتخابات
على خلفية برامجها اليمينية ،ووفقًا
ل ـل ـت ـق ـس ـيــم األسـ ـ ـل ـ ــم ،اخ ـ ـتـ ــار ال ـن ــاخ ــب
اإلسرائيلي نتنياهو مقابل خصومه

ال ـ ـس ـ ـيـ ــاس ـ ـيـ ــن ،أو غـ ــان ـ ـتـ ــس م ـق ــاب ــل
خـصــومــه الـسـيــاسـيــن .ه ــذه النتيجة
ال ت ـت ـغ ـي ــر م ـ ــع هـ ــويـ ــة م ـ ــن س ـي ـك ـلــف
تشكيل الحكومة وفـقــا لالستشارات
الح ـقــا .وه ــذه هــي أه ــم دالالت نتائج
االن ـ ـ ـت ـ ـ ـخـ ـ ــابـ ـ ــات :ه ــامـ ـشـ ـي ــة ال ـق ـض ـي ــة

الفلسطينية ويمينية إســرائ ـيــل ،مع
ثبات معادالت القوة وقواعد االشتباك
الـ ـت ــي ي ـت ـع ــذر ت ـغ ـي ـي ــره ــا مـ ــع تـغـيـيــر
الحكام في تل أبيب ،ألنها مبنية على
القوة والتعاظم العسكري ،ال التوسل
السياسي.

حالة الحرب والسلم ...وما بينهما
تصل تداعيات االنتخابات اإلسرائيلية
ع ـل ــى اإلقـ ـلـ ـي ــم وقـ ـض ــاي ــاه وامل ــواجـ ـه ــة
بـ ــن امل ـ ـح ـ ــاور إل ـ ــى صـ ـف ــر نـ ـت ــائ ــج ،إذ
ستواصل إســرائـيــل التسويف وإنـهــاء
الـقـضـيــة الـفـلـسـطـيـنـيــة وخ ـن ــق حـقــوق
الفلسطينيني ،كما هي االستراتيجيات
املـتـبـعــة حــال ـيــا ،ف ــي ح ــن أن املــواجـهــة
املـحـكــومــة بـقــواعــد اشـتـبــاك صلبة في
معظم الجبهات غير مقبلة ،كما يبدو،
على تغييرات جوهرية.
ف ــي م ــا يـتـعـلــق بـفـلـسـطــن ،سـ ــواء أك ــان
رئيس الحكومة املقبل بنيامني نتنياهو
أو بيني غــانـتــس ،فــاألمــر س ـيــان .نعم،
يوجد تباين في الشكل نتيجة املوقف
واالخـ ـت ــاف ع ـلــى وظ ـي ـفــة امل ـفــاوضــات
واملسيرة السياسية التي هي مطلوبة
لذاتها كما يتبني من برنامج غانتس
دون االهتمام بنتائجها ،بينما تجاوز
نتنياهو التفاوض استنادًا إلــى رؤية
مبنية عـلــى «م ــوت س ــري ــري» للقضية
الفلسطينية ،بمعنى ضرورة التأسيس
على ما يليها إلنهاء القضية.
في الترجيحات ،يبقى الوضع في قطاع
غ ــزة عـلــى حــالــه م ــن ت ـج ــاذب ب ــن حني
وآخر ،أي بني اتفاق التهدئة والتصعيد
وامل ـس ـي ــر ع ـلــى خ ــط دق ـي ــق إلـ ــى جــانــب
املواجهة الشاملة ،وإن باتت الظروف
مهيأة فــي مرحلة مــا بعد االنتخابات
للتدحرج نحو مواجهة وأي ــام قتالية

لـ ـل ــزوم اسـ ـ ـت ـ ــرداد الـ ـ ــردع اإلس ــرائ ـي ـل ــي
الــذي تشوه خــال األشـهــر املاضية في
مــواجـهــة الـفـصــائــل الفلسطينية التي
لــن تــرضــى بــدورهــا بــاحـتــواء العدائية
اإلسرائيلية تجاهها.
غـ ـ ـ ـ ـ ــزة ،ال ـ ـ ـتـ ـ ــي ت ـ ـعـ ــد ف ـ ـ ــي أس ـ ـ ـفـ ـ ــل س ـلــم
الـتـهــديــدات الـتــي تشخصها إسرائيل،
لــن ت ـغــادر موقعها للمفارقة فــي أنها
ال ـج ـب ـهــة األكـ ـث ــر اسـ ـتـ ـع ــدادًا لــانـفـجــار
ً
ق ـيــاســا بـجـبـهــات أخـ ــرى ش ـم ــاال حيث
ال ـت ـه ــدي ــد أكـ ـب ــر وإمـ ـك ــان ــات امل ــواج ـه ــة
م ـح ــدودة .وبــال ـع ـمــوم ،ق ــرار ال ـحــرب أو
ف ــي مـسـتــوى أدنـ ــى األيـ ــام الـقـتــالـيــة ،ال
عــاقــة لــه بــاالنـتـخــابــات وال بنتائجها
وال بضرورات وفذلكات تشكيلها ،وهي
بــاتــت خ ــارج دائ ــرة ال ـقــدرة الشخصية
لرئيس الوزراء اإلسرائيلي مهما كانت
هويته .هذا التحديد يبدو صارمًا جدًا
ويجد صدقيته إزاء الساحة اللبنانية
بال كثير جــدال ،إذ يتعذر على شخص
رئ ـيــس الـحـكــومــة ف ــرض ج ــدول أعـمــال
ّ
مـ ـتـ ـط ــرف ومـ ـت ــوث ــب ل ـ ـشـ ــن الـ ـ ـح ـ ــروب،
فاملقاربة اإلسرائيلية للساحة اللبنانية
محكومة بمعادالت يصعب تجاوزها
ألسباب شخصية ،وهي ممسوكة جيدًا
من املؤسسة األمنية ،مع اإلدراك الجامع
في تل أبيب ألثمان املواجهة فيها ،ما
يعني أن االنتخابات ونتيجتها ال تغير
هذه املعادالت.

فــي املـحـصـلــة ،يـجــب الـتـشــديــد عـلــى أن
تعاظم أثـمــان املــواجـهــة ،تبعًا لتعاظم
ال ـق ــدرة الـعـسـكــريــة ف ــي ل ـب ـنــان ،يـفــرض
التأني فــي تقدير الـحــرب اإلسرائيلية
ومجمل التوقعات إزاء هــا ،إال في حالة
حرب الالخيار ،التي بدورها قد تكون
م ـح ـكــومــة ب ــال ـق ــاع ــدة ن ـف ـس ـهــا .ول ـشــدة
تـعــاظــم األث ـم ــان ب ــات ل ـحــرب الــاخـيــار
أي ـضــا ب ــدائ ــل غ ـيــر ع ـس ـكــريــة ،ح ـتــى إن
كــانــت ه ــذه ال ـبــدائــل تتمثل فــي انكفاء
إسرائيل أمام التهديد والتراجع إزاءه.
على أساس هذه املحددات ،ال تغير في
املـقــاربــة اإلسرائيلية إال فــي مــا يتعلق
بالشكل .وستبقى العملية السياسية
مع الفلسطينيني متعثرة مع استمرار
م ـســاعــي إن ـه ــائ ـه ــا ،بــان ـت ـظــار «صـفـقــة
ال ـ ـقـ ــرن» ومـ ــا س ـي ـل ـي ـهــا .وفـ ــي األثـ ـن ــاء،
ت ــواص ــل إس ــرائـ ـي ــل ،م ــع ن ـت ـن ـيــاهــو أو
غانتس ،خنق غــزة إلشغالها بالشأن
ً
املعيشي بدال من القضية املحورية ،رغم
احتمالية حدوث تسهيالت اقتصادية
قد تقدم عليها تل أبيب منعًا النفجار
القطاع في وجهها .أما الضفة املحتلة،
فمقبلة عـلــى م ـح ــاوالت جــديــة للقضم
ال ـتــدري ـجــي ،مـقــابــل ث ـبــات الـسـلـطــة في
مكانها على التوسل السياسي ،دون
أن تغادر دور الوكيل الفلسطيني عن
االحتالل لقمع تطلعات شعبها!
ي .د
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