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المقابلة

أجرى الحوار بيروت حمود

وليد دقة
األسير في سجون العدو منذ  34عامًا

الزمن كقيمة رياضية ُيساوي المسافة
منقسمة على السرعة .في الفلسفة
تفسيرات كثيرة قد يكون أهمها تعريف
األلماني إيمانويل كانط« :الشكل المحض
للحدس الحسي» .في األسر كيف ُيفسر أو
ُيقاس الزمن :هل ُيقاس بعدد الشعرات التي
ّ
تحول لونها من األسود إلى األبيض ،أم بتلك
«األخاديد» التي ُحفرت في الوجه وحول
العينين؟ وماذا يعني أن يكون اإلنسان
محبوسًا في «صندوق» من اإلسمنت منذ
عقود ،وكيف بعد هذه السنين الطويلة

يظل ٌ
قلب في قفص صدري قادرًا على
أن يخفق بحب ودهشة لمجرد رؤية نجم
في السماء؟ وماذا حين يكون هذا األسير
ممن يعرفون بـ«الدفعة الرابعة» (أسرى
الـ )48أو ما قبل اتفاق أوسلو الذين ترفض
إسرائيل اإلفراج عنهم في أي صفقة؟
أسئلة كثيرة ُيجيب عنها األسير منذ  34عامًا
وليد دقة الذي تتهمه إسرائيل ورفاقه
بخطف الجندي الصهيوني موشي تمام
وقتله عام  .1984وبما أن الزمن في األسر
يمشي بالتوازي مع زمننا ،فإنه ُيصادف

• أوسلو ّ
قسم الفلسطينيين وشعبنا سيحاكم هذه القيادة
• فدائيو اليوم يرفضون الحالة السياسية الفلسطينية قدر
رفضهم لالحتالل
■ بعد ثالثة عقود وأربع سنوات في السجن،
كيف تتذكر يوم اعتقالك؟
الـ ــذاكـ ــرة ان ـت ـقــائ ـيــة وال ـن ـس ـي ــان نـعـمــة،
وعندما ال تكون ق ــادرًا على النسيان،
يــأتــي دور خ ــط ال ــدف ــاع ال ـث ــان ــي ،وهــو
انتقائية الــذاكــرة ،حتى تبقى محافظًا
على توازنك .إن االعتقال صدمة للعقل
والجسد ،فهو اللحظة التي تنتقل فيها من لحظة أنت
بها ُحــر جـسـدًا ،إلــى حـيــاة جـســدك ُمسيطر عليه من
ُ
اللحظة
آســرك .يقيده ،يحجزه ،يركله ...وأنــا في هذه ُ
كان عقلي ،وربما روحي ،تتأمل هذا الجسد الذي أ ِسر
مــن خــارجــه كــأنــه جـســد شـخــص آخ ــر ،أو ربـمــا أيضًا
ّ
ســلــم عـقـلــي بـعـقــانـ ّـيــة ب ــاردة ب ــأن الـجـســد امل ـم ـ َّـدد في
سيارة الجيب مقيدًا لم يعد من مسؤوليته ،ألنه مهما
أجـهــد خــايــاه فـلــن يـكــون ق ــادرًا عـلــى أن يمنع مــا قد
يلحقونه به من ألم .قد تستغربني بماذا انشغل عقلي
فــي تلك اللحظة :لقد اعتقلت ّمــن مكان عملي ،حيث
كنت قبل دقائق من ذلك قد حضرت فنجان نسكافيه،
«بيتا» بالزيت
واستعددت لتناول رغيفني ،أحدهما ّ
والزعتر ،واآلخر باللبنة ،كانت أمي قد حضرتهما لي.
عندما قضمت من عروسة اللبنة ،كما تسمونها في
لبنان ،قضمة واحدة ،وقبل أن أتمكن من بلعهاُ ،
كنت
ملقى على األرض ومقيدًا .في هذه اللحظةّ ،أول ّ
ً
(فسر)
عـقـلــي املـشـهــد بــالـكــامـ ّـل .والـعـقــل فــي لـحـظــة الـصــدمــة
ب ــال ــذات ُمـ ـخ ــادع ،إذ لــخــص املـشـهــد بـفـقــدانــي رغـيــف
اللبنة الذي بقي مذاقه ُيذكرني بوالدتي ال باالعتقال،
الــذي إن كــان فــي الــزمــن الـعــادي لحظة ،فإنه فــي زمن
السجون لحظة امتدت حتى اآلن  34عامًا.
■ ل ـقــد ق ـلــت ذات ي ــوم إن ال ـس ـجــن أب ـشــع أس ـل ــوب اخـتــرعـتــه
ّ
َ
األسير أن يتغلب على
البشرية ملعاقبة اإلنسان .كيف يمكن
هذا العقاب؟
ً
السجن مكان حقير ،وهــو فعال أســوأ اخـتــراع صنعه
اإلنسان .ولكن األســر هو األخطر من السجن كمكان،
أي السجن كعقلية أو ثقافة ،فهذا الــذي بــن أكتافنا
يمكن بسهولة أن يتحول إلى زنزانة ُيسجن صاحبها،
رغم أن جسده حر طليق ،وما أكثر الزنازين املتحركة
فــي عــاملـنــا الـعــربــي .وللتغلب عـلــى الـسـجـنــن ،سجن
امل ـك ــان وال ـع ـق ــل ،ال ب ــد م ــن ال ــوع ــي وال ـت ـث ـق ـيــف ،وه ــذا
م ــا كــانــت ت ـبــذل ال ـحــركــة األس ـي ــرة فـيــه ج ـه ـدًا .الــوعــي
والتثقيف ال يشمالن تاريخ فلسطني والنكبة وقضايا
العربية وهمومها فحسب ،فهذه الثقافة إن جاز
األمة ُ
التعبير أسميها ثقافة التحرر .لقد تبني لنا أن قيم
التحرر من االحـتــال ال تعني بالضرورة أن حاملها
ي ــدرك قـيــم الـحــريــة ويتمثلها ،فـهـنــاك ف ــرق كبير بني
الـتـحــرر والـحــريــة :األول ــى هــي الـنـضــال ضــد الـخــارج،
والثانية هي النضال الداخلي األصعب ،لبناء املجتمع
وال ــدول ــة .لــأســف ،تـحــررنــا مــن االسـتـعـمــار ،ولـكــن لم
ُ
فض ذلك إلى بناء الدولة بسبب غياب الحريات .فما
ي ِ
معنى أن يقمع املناضل التحرري رفيقه وشريكه في
هذا النضال عندما ّ
يعبر عن رأيه في قضية ما؟ انظري
ٍّ
إلى ما يجري في غزة ورام الله على حد سواء .الحرية
قيمة تفضي إلــى التحرر ،والتحرر مرحلة نضال ال
تفضي ،إذا لــم يكن مناضلوها يعون معنى الحرية

وأهميتها ،إلى بناء املجتمع والدولة .من الصعب على
الـتـحـ ّ
ـرري أن يـتـنــازل عــن بندقيته إذا لــم ي ــدرك أثناء
مرحلة التحرر أن الحرية قيمة ،وسيكون من السهل
عليه في أول نقاش مع شركائه من القوى السياسية
الداخل.
في الوطن أن يوجهها (البندقية) نحو ُ
على املستوى الشخصي ،كــان للروابط األســريــة دور
كبير في تعزيز قدرتي على تحمل عبء سنوات األسر
الطويلة ،وال سيما أمي فريدة ،وزوجتي سناء التي
ربطت مصيرها بمصيري .هــذه العاطفة اإلنسانية،
وهذا الحب الكبير الذي أحاطتني به سناء ،لم يعززا
قدرتي على الصمود فحسب ،بل منحني حبها القدرة
ً
على إع ــادة إنـتــاج ذاتــي كتابة وإبــداعــا وتــواصــا مع
هموم الناس في فلسطني والوطن العربي ،مما وفرته
لي من كتب ودوريات ودراسات .إن أسوأ ما في الزمن
داخل األسر دائريته اململة واملتكررة إلى حد اللزوجة
تمامًا ،كباحة السجن التي ندور فيها حول ال شيء .إن
سناء جعلت زمني في السجن خطًا مستقمًا صاعدًا
نحو املستقبل الذي نسير إليه رغم محيطات العنف
والكراهية ،بزورقنا الصغير الذي صنعناه من نعناع
وريحان الحياة ،حتى نصل به إلى شاطئ املستقبل
ليكون ميالدًا جديدًا (تمنع إسرائيل الــزوجــن وليد
ّ
الشرعية
وسناء من الحصول على ما ُيسمى الخلوة
للتمكن من إنجاب حلمهما ،طفلهما ميالد ،رغم أنهما
ّقدمها عشرات االستئنافات القضائية).
■ عندما تتحرر ما أول شيء ستفعله؟
األس ـيــر م ـحــروم أش ـيــاء كـثـيــرة ،منها املـ ــادة ،وأشـيــاء
معنوية أهـمـهــا الـخـصــوصـيــة ،فــأنــت ال تملك لحظة
واح ــدة مــع ذات ــك .أن ــا مـنــذ ثــاثــة عـقــود عـلــى م ــدار 24
ســاعــة أعـيــش مــع زم ــاء لــي فــي زنــزانــة ضـيـقــة ،نأكل
ّ
ونستحم فيها ،وهــذا خانق بصورة
ونـشــرب ونـنــام
جنونية .حتى الباحة الشمسية ّمراقبة بالكاميرات،
وعلينا أن نعيش حياتنا كما لو كنا في «برنامج األخ
األك ـبــر» (بــرنــامــج تلفزيوني إســرائـيـلــي) ونـحــن على
الهواء مباشرة .أول شيء أرغب في فعله هو الذهاب
إلى البحر .أنا مشتاق للبحر ،وأريد أن أجلس قبالته
وحــدي في شاطئ نـ ٍـاء بعيدًا عن الـنــاس ،وأعـتــرف له
بكل شيء .سأزيح عن كاهلي كل األقفال والقيود التي
ّ
تــراكـمــت على جـســدي .سأحكي لــه عما حــل بــي على
م ــدى ه ــذه الـعـقــود الـطــويـلــة .ســأصــرخ وأب ـكــي وألـهــو
برمله مثل طفل ،فالبحر هــو الوحيد الــذي يمكن أن
أضعف أمامه وأن أنزع مالبسي دون خجل منه .أمام
البحر سأخلع عني وجــع السنني لعلني أستعيد...
توازني.
■ أنت لست أسيرًا سياسيًا فقط ،بل كاتب قصصي ّ
ورسام
أيضًا .هل يمكن أن تشرح لنا عن هذا الجانب من شخصيتك؟
ال أك ـتـ ُـب إال ألنـنــي أري ــد الـصـمــود فــي األس ــر .لــم أكتب
لـ ــإبـ ــداع ،ف ـغــال ـب ـيــة م ــا كـتـبـتــه ه ــو رس ــائ ــل لــزوج ـتــي
ُ
وأشقائي وألصدقائي ،وقد وجد فيها بعض املبدعني
قيمة أدبية .عندما ُيدفن جسد تحت أطنان الباطون
والحديد واألسالك الشائكة وأمام هذه الحقيقة املذهلة
ال ـتــي إن بـقـيــت لـلـعــن وم ـعــال ـجــات الـعـقــل امل ـحــض قد
تـصــاب بالجنون .الجنون فــي واق ــع مجنون هــو قمة

الحادي عشر من نيسان/أبريل
اليوم أيضًا ُ
 1988عندما استشهد إبراهيم الراعي أو
«أبو المنتصر» .األخير ُيشبه ظاهرة طبيعية
تحدث مرة كل ألف عام ،إذ أصبح أنموذجًا
للصمود بعد صمته في التحقيق  11شهرًا
انتهى باغتياله داخل األسر .ومنذ ذلك الحين،
ُ ّ ُ
ؤرخ للصمت على أنه بديهة ،ولالعتراف
ي
بأنه خيانة وشذوذ .والراعي تتهمه إسرائيل
بالعالقة بعملية دقة ورفاقة الخمسة،
وجميعهم من باقة الغربية في األرض
المحتلة عام 1948

أردان) موقعًا يتواصل به مع جمهوره اليميني ،ويقدم هؤالء
مـقـتــرحــات وطـلـبــات تفصيلية إلـيــه تتصل بتشديد الخناق
علينا .وملــا كــان الـسـيــاسـيــون يـسـعــون إلع ــادة انتخابهم في
امل ــواق ــع املـتـقــدمــة فــي أحــزاب ـهــم ،فــإنـهــم يـسـتـجـيـبــون لطلبات
قواعدهم في تشديد الخناق على األسرى.
إس ــرائ ـي ــل الـ ـي ــوم ت ـع ـيــش ال ـع ــرب ــدة وت ــأخ ــد بـمـطـلـقـيــة الـنــص
الديني منتشية على املستويات السياسية والعسكرية كافة،
والسجون جزء من هذه الحالة ،وهذا ّ
يقوض دولة املؤسسات
ُ
الـتــي تشكل ج ــزءًا مــن ق ــوة إســرائ ـيــل .أن ــا لـســت قلقًا مــن هــذه
الناحية على األســرى ،فعندما يتدخل وزيــر ورئيس حكومة
فــي تفاصيل حياة األسـيــر ،فــإن هــذا ّ
يعبر عــن خــواء وضعف
وتآكل داخلي.

العقل .لذلك خيالي العقلي ُينشأ واقعًا آخــر يتجاوز
أس ــوار السجن ،والكتابة عملية تسلل خــارج السجن
أحاول أن أمارسها يوميًا ،وهي نفقي الذي أحفره تحت
أسواري حتى أبقى على صلة مع الحياة ،حياة الناس
وهموم شعبنا وأمتنا العربية .هذا ال يعني أن الكتابة
انفصال عن واقعي داخــل األســر ،ومن ّ
ثم بقدر ما هي
إنـشــاء لــواقــع داخ ــل الـنــص ،هــي أداة لفهم واق ــع األســر
وتفكيكه .فاألخير في الواقع تغير كثيرًا عما كان خالل
العقود الثالثة املاضية .وغــدا التعذيب مركبًا حداثيًا
ً
ف ــي ال ـغــالــب ،نــاعـمــا ه ــادئ ــا مـتـسـلــا ال يـحـمــل هـ ــراوة.
ُ
وقــد كتبت قبل سنوات كراسة بعنوان «صهر الوعي
وإع ــادة تعريف التعذيب» ،حــاولــت بها تفسير أنــواع
الـتـعــذيــب الـحــديــث فــي الـسـجــون اإلســرائـيـلـيــة ،فأشد
أصناف التعذيب هو صهر الوعي ،وإعادة تشكيل هذه

ّ
رفاهية ال ُيمكن أحدًا في
اليأس
مثل حالي أن يصل إليها

الكتل البشرية عبر أحدث نظريات الهندسة البشرية.
ّ
األصعب من ذلك كله هو أل تعرف سبب عذابك وأملك،
فاليقني حتى لو كان على شكل هراوة ،أخف وطأة من
الــايـقــن .ومل ــا أع ــدت تعريف الـتـعــذيــب ،ك ــان ال بــد من
إع ــادة تعريف األل ــم .فالجسد ،جسد األس ـيــر ،لــم يعد
موضوع التعذيب يستهدفه أساسًا ،بل عقله وروحه.
■ ّ
نص الزمن املوازي (الرسالة) الذي كتبته ُح ّول إلى مسرحية
ُمثلت على خشبة مسرح امليدان .ما أبرز األشياء التي حدثت
في الزمن املوازي الخاص بك؟
األحـ ــداث كـثـيــرة ،والــزمــن ال ــذي أمـضـيـتــه فــي السجن
أطــول مــن الــذي أمضيته خــارجــه ،ومــن الصعب ّ
علي
ّ
أن أشير إلى حدث بعينه على أنه أهم من غيره .لكن
هناك دروسًا وعبرًا تعلمتها من حقائق حياة األسر
اليومية والبسيطة .ففي أحــد الـسـجــون الـتــي عشت
فيها ،كان معي أسير ضرير وآخر فقد بصره وساقه
ويــده ،وكان علينا أن نخرجهم إلى الباحة الشمسية
كــل ي ــوم .فــي الـبــدايــة ،تــزاحــم األس ــرى عـلــى إخــراجـهــم
وتعاطف الجميع معهم وكــانــوا رهــن إشارتهم ،لكن
ّ
مــع م ــرور ال ــوق ــت ،ق ــل ع ــدد األسـ ــرى املـتـطــوعــن لهذه
املهمة ،بل سمعت تأففًا من البعض وتهربًا من هذا

■ كيف تصف واقع الحركة األسيرة اليوم داخل السجون؟
الـحــركــة األس ـي ــرة ام ـت ــداد لـلـحــركــة الــوطـنـيــة خ ــارج الـسـجــون،
والحالة الفلسطينية املنقسمة سياسيًا ألقت بظاللها الثقيلة
على الحركة األسيرة ،واالنقسام الذي طال أمده أنتج اقتصاد
االنقسام وثقافته ،وهناك ّ
تخوف حقيقي من أن تتحول هذه
الثقافة إلى هوية .ال أخشى على الحركة األسيرة من القوانني
اإلسرائيلية ،إنما الخطر الحقيقي الذي ُيواجه هنا ،ومجمل
املـشــروع الــوطـنــي ،هــو االنـقـســام .فــي سـيــاق النضال الوطني
املشترك ،تتبلور القيم الجامعة التي تشكل البنية التحتية
لـلـهــويــة الــوط ـن ـيــة ،وع ـنــدمــا تـصـبــح ه ـنــاك ف ــي ظ ــل االنـقـســام
مشاريع وطنية ،وليس مشروعًا وطنيًا ،ال يفرز هذا النضال
قيمًا جامعة ،بــل تتعزز قيم الفصيل ،وتتفكك الهوية حتى
لو بقينا نأكل جميعًا املقلوبة وندبك الدبكة نفسها .الحركة
األسيرة كانت املعقل األخير إلنتاج مثل هذه القيم ،ولألسف
في السنوات األخيرة لم ُ
يعد نضالها مشتركًا ،وهناك تهديد
ملركباتها.

االلتزام الذي ال شك في أنه يرافقه جهد جسدي .أذكر
أنه عندما التقيت هؤالء املناضلني املصابني ألول مرة
هالني املشهد وهم مقيدون كسائر األســرى بأيديهم
وأرجلهم رغم أنهم فقدوا بصرهم ،وفي أدبيات الحركة
يلخص النضال داخل
الوطنية األسيرة ُوضع شعار
ً
األسر هو الحفاظ على األسير قيمة وطنية وأخالقية
ح ـتــى ال يـنـتـصــر عـلـيـنــا ال ـس ـج ــان .ع ـنــدمــا ت ـصــادف
مـشـهـدًا كـهــذا ،تـتــأمــل هــذا الـشـعــار وتـســأل نـفـســك :ما
ّ
عندما
السجان؟ قلت لنفسي
معنى أن ينتصر عليك
ّ
تعتاد مشهد الضرير واألسير الذي فقد أطرافه وتكف
عــن الـتــأثــر واالن ـف ـعــال كـمــا تــأثــرت أول م ــرة شاهدته
فيها ،عندئذ يكون السجان قد انتصر عليك .اعتياد
القهر رغم طول السنني أو أن يكف اإلنسان عن الفرح
لفرح الـنــاس والـحــزن لحزنهم ،معناه أنــه ليس فقط
فقد قدرته على التضامن والتواصل ،بل فقد صلته
بالواقع بعدما فقد مشاعره اإلنسانية ّ
وتم ترويضه.
وه ـنــدســة تـبـلـيــد امل ـ ّشــاعــر تـجـيــدهــا إســرائ ـيــل جـيـدًا،
والسجن عالم ُمصغر عــن العالم .وإســرائـيــل عندما
أغــرقــت البلد بــالــدم وم ــأت الـسـجــون ب ــآالف األســرى
أثـنــاء االنتفاضة الثانية ،اعـتــاد العالم واملشاهدون
ّ
املـشـهــد ،وتـبــلــدت املـشــاعــر بعد التضخم ال ــذي جرى
على عدد الشهداء والجرحى واألسرى.
م ــن األم ـ ــور ال ـت ــي ح ــدث ــت ،أن ـن ــي ال ـت ـق ـيــت خ ــال هــذه
ال ـع ـقــود ال ـثــاثــة ج ـ ّـد األس ـي ــر وابـ ــن األس ـي ــر وحـفـيــد
األسير ،وأحيانًا كانوا في الوقت نفسه داخل األسر.
هـ ــذا ال ـس ـي ـنــاريــو ت ـك ــرر م ـ ــرات وفـ ــي ح ـ ــاالت ك ـث ـيــرة،
كــأن الـسـجــون محطة ُكـتــب على الفلسطيني أن ّ
يمر
بـهــا ،وكــأنـهــا تعميد أو مــرحـلــة طبيعية مــن املــراحــل
التعليمية مثل الروضة واملدرسة والجامعة ،أو ورثة
يتوارثها األحفاد عن األجداد.
علينا أن نتعامل مع األســر على أنه فشل في مسيرة
الـنـضــال ولـيــس محطة ضــروريــة ،وحــاولــت معالجة
توارث األسر ،إن جاز التعبير ،في حكاية «سر الزيت»،
إذ اختار بطل القصة خيارًا آخــر غير خيار األســرى،
وبدأ يفكر بأسلوب علمي وأخالقي في خيارات جيله
بعيدًا عن السجن.

■ رب ـمــا واحـ ــدة مــن أه ــم املـحـطــات املـفـصـلـ ّـيــة والـتــاريـخـيــة فــي قضية
فلسطني توقيع اتفاقية أوسلو .كيف ّ
تقيم هذه االتفاقية ،وملاذا أسرى
«الـ »48استثنوا من ذلك الحني من الصفقات؟
ّ
«أوسلو» جــزأت الشعب الفلسطيني ،ثم كان من الطبيعي أن
تجزئ األسرى ،فمن يتحدث عن دولة في الضفة وليس وطنًا،
يتنازل تلقائيًا ،حتى لو ادعى غير ذلك ،عن روايته التاريخية
املؤسسة للهوية وللشعب الفلسطيني ،وأهم ّ
مكوناتها النكبة
ورواية اللجوء.
أســرى الداخل كانوا جــزءًا من «منظمة التحرير» وفصائلها.
كــانــت ه ــذه املـنـظـمــة ت ــرى نـفـسـهــا املـمـثــل ال ـشــرعــي والــوحـ ّيــد
للشعب الفلسطيني بمن فيهم فلسطينيو الـ ،48ثم عندما كفت
عن تمثيلهم ،لم يعد أسرى الداخل الذين كانوا جزءًا من قضية
جزءًا من الحل .هذا أقل ما يقال عنه أنه مؤسف ،فكل ّقائد من
القيادات التي عــادت إلــى فلسطني ،وليس فقط من وقــع على
االتفاقية ،من دون استثناءّ ،
كرسنا في األســر لعقود .ال أريد
أن أصف ذلك بغير األخالقي أو بأوصاف أخــرى ،بل سأتركه
لشعبنا وللتاريخ لكي يحاكم هذه القيادة.
من استفاد من صفقات التبادل التي قبلت استثناءنا ،إنما
اسـتــدخــل على عقليته وفهمه السياسي مـنــاخــات صنعتها
أوس ـلــو ،حـتــى لــو ادع ــى أنــه يملك بــرنــامـجــا سياسيًا مغايرًا
بعدما دخل مسارها (االتفاقية) السياسي ترشيحًا وانتخابًا
ثم صراعًا على السلطة.

■ خالل سنوات قليلة فقطَ ،س ّن الكنيست عشرات القوانني
املتعلقة باألسرى .هل يمكن أن تتحدث عن أثر تلك القوانني،
خاصة التي تستهدف إلغاء كل إنجازات الحركة األسيرة؟
القوانني اإلسرائيلية واإلجراءات القمعية ضد األسرى
لـيـســت ج ــدي ــدة .ال ـج ــدي ــد ه ــو اإلطـ ـ ــار األيــديــولــوجــي
وال ـع ـق ــائ ــدي الـ ـت ــورات ــي ال ـ ــذي اشـ ـت ــدت ت ــأث ـي ــرات ــه في
م ــواق ــف املـ ـس ــؤول ــن اإلس ــرائ ـي ـل ـي ــن ،فــأص ـب ـح ـنــا فــي
ُ
نواجه العقيدة الدينية؛ إذ إن ما ينطق به
السجون
الراف (الحاخام) نجده مترجمًا إلجراءات نشعر بها
فــي حياتنا .وقــد دشــن وزيــر األمــن الــداخـلــي (جلعاد

■ الشباب والشابات الذين ينفذون اليوم عمليات فدائية هم الجيل الذي
ولد بعد «أوسلو» .كيف تصف هؤالء الذين لم ييأسوا بعد؟
املسألة ليست مسألة يأس أو تفاؤل ،وهذه الظاهرة تستحق
ّ
الجادة بعيدًا عن االنفعال والتوظيف
الدراسة املعمقة والقراءة
الفصائلي في ظل االنقسام ،فهي تؤكد أن شعبنا شعب حي
يرفض الذل ،حتى لو كانت قواه السياسية منقسمة وفي أسوأ
حاالتها ،وأن هذا الشعب لديه طاقات واستعدادًا للتضحية.
يجب أن ننتبه إلــى أن عــددًا كبيرًا مــن هــؤالء الشبان أعلنوا
رفضهم أن ينسبوا إلــى أي فصيل .فهم صــوتــوا بأجسادهم
لرفض الحالة السياسة الفلسطينية بقدر رفضهم لالحتالل.

نتنياهو رئيسًا للحكومة:

ّ
الحصانة القانونية مقابل ضم الضفة
ّ
دالالت عدة حملتها النتائج
غير الرسمية لالنتخابات
اإلسرائيلية ،والتي يفترض أن
تفضي إلى تكليف بنيامين
بتأليف
نتنياهو ،مجددًا،
ّ
الحكومة .دالالت لعل أبرزها
أن نتنياهو استطاع تحقيق
حصانة شعبية سيستثمرها
الحقًا في مواجهة المسار
القضائي الذي يالحقه،
مقابل سعيه إلى تحقيق
وعده بابتالع الضفة الغربية
علي حيدر
ب ـ ـعـ ــدمـ ــا ات ـ ـض ـ ـحـ ــت ن ـ ـتـ ــائـ ــج االن ـ ـت ـ ـخـ ــابـ ــات
اإلســرائـيـلـيــة ،وإن كــانــت غـيــر رسـمـيــة حتى
اآلن ،ب ــات م ــن ال ــواض ــح أن مـعـسـكــر الـيـمــن
ّ
حقق األغلبية بحصوله على  65مقعدًا ،ما
ّ
سيمكنه من تأليف الحكومة املقبلة .كذلك،
بــاتــت نتيجة االس ـت ـش ــارات الـنـيــابـيــة ،التي
يـفـتــرض أن يـجــريـهــا رئ ـيــس ال ــدول ــة الحـقــا،
مـعــروفــة مسبقًا :بنيامني نتنياهو رئيسًا
للحكومة .ماذا بعد االنتهاء من فرز األصوات؟
يفترض أن يتم اإلعالن عن النتائج الرسمية
لــانـتـخــابــات فــي خ ــال م ــدة أقـصــاهــا ال ـ ـ 17
من الشهر الجاري ،على أن تليها مشاورات
يجريها رئيس الــدولــة ،رؤوف ــن ريفلني ،مع
الكتل النيابية ،يعقبها تكليف أحد أعضاء
ُالكنيست تأليف الحكومة الجديدة ،ليعلن
َّ
املكلف قبوله املهمة في فترة أقصاها  7أيام
بعد إعالن النتائج.
فـ ــي هـ ـ ــذا اإلطـ ـ ـ ـ ــار ،أعـ ـل ــن ريـ ـفـ ـل ــن أن ج ــول ــة
امل ـش ــاورات سـتـبــدأ األس ـبــوع املـقـبــل فــي ّ
مقر
ال ــرئـ ـي ــس اإلس ــرائـ ـيـ ـل ــي فـ ــي م ــدي ـن ــة ال ـق ــدس
ُ ّ
امل ـح ـت ـل ــة ،وس ــتـ ـب ــث مـ ـب ــاش ــرة ع ـل ــى الـ ـه ــواء
ألول مــرة بـنـ ً
ـاء على طلبه .وبحسب تقارير
إع ــام ـي ــة إس ــرائ ـي ـل ـي ــة ،ي ـس ـعــى ري ـف ـل ــن إل ــى
البدء بمشاوراته األحــد أو االثنني املقبلني،
ليتم التكليف بـحــدود األربـعــاء .كما يسعى
ق ــدر اإلم ـكــان إل ــى اسـتـبـعــاد خـيــار الحكومة
االنتقالية ،وإذا لم تتوفر أغلبية لنتنياهو
فسيدرس الدعوة إلى تأليف حكومة وحدة
وطنية.
ُ ّ
عـ ـل ــى رئ ـ ـيـ ــس الـ ـحـ ـك ــوم ــة املـ ـ ـك ـ ــل ـ ــف ،ت ــأل ـي ــف
الـحـكــومــة خ ــال  28ي ــوم ــا .وإذا ل ــم يستطع
ذل ـ ــك ،ي ـ ّت ـ ّـم ت ـمــديــد م ـهـ ّـم ـتــه  14ي ــوم ــا أخ ــرى.
وإذا تعثر أيضًا ،يقوم رئيس الدولة بتكرار
املشاورات والتكليف ،ولكن هذه املرة تصبح

امل ــدة الـقـصــوى  28يــومــا فـقــط .إذا لــم ينجح
ّ
املكلف الجديد هو اآلخر ،تعاد االنتخابات،
في سيناريو لم يتحقق حتى اآلن منذ قيام
الكيان عام .1948
في كل األحوال ،شكلت االنتخابات والنتائج
التي أفرزتها محطة الفتة في حركة الواقع
السياسي اإلسرائيلي ،وانطوت على رسائل
في أكثر من اتـجــاه ،وتحديدًا في ما يتعلق
ب ــال ـت ـح ــدي ــات ال ــداخ ـل ـي ــة .الـ ــداللـ ــة األب ـ ـ ــرز أن
نتنياهو نجح فــي تحويل االنتخابات إلى
استفتاء شعبي حول استمرار توليه رئاسة
ً
الحكومة ،وحقق فيها فــوزًا هــائــا ،مستندًا
فــي ذل ــك إل ــى كـتـلــة «ل ـي ـكــود» كـبـيــرة ،ومعها
أغلبية واض ـحــة ملعسكر الـيـمــن ،تسمح له
بتأليف حكومة مع «شركائه الطبيعيني».
في أعقاب تأليف نتنياهو الحكومة املقبلة،
يـكــون قــد تــولــى رئــاســة الـحـكــومــة الخامسة
له منذ عــام  ،2009وقبل ذلــك حكومة (1996
ّ
ـ ـ  .)1999وباملقارنة مــع الفترة التي تولها
مؤسس دولــة إسرائيل ،ديفيد بن غوريون،
ال ــذي أمـضــى فــي مـنـصـبــه ،عـلــى م ــراح ــل13 ،
سنة و 127يومًا ،يحتاج نتنياهو إلى البقاء
ف ــي مـنـصـبــه ح ـتــى مـنـتـصــف ش ـهــر ت ـمــوز/
يــولـيــو املـقـبــل لـيـتـجــاوز ه ــذه امل ـ ــدة .وب ـهــذا،
يكون أكثر رئيس حكومة بقي فــي منصبه
في تاريخ إسرائيل.
ت ــؤش ــر ال ـن ـت ــائ ــج ش ـب ــه ال ـن ـهــائ ـيــة ال ـت ــي ن ــال
بـمــوجـبـهــا ح ــزب «ال ـل ـي ـكــود»  35م ـق ـع ـدًا ،في
م ـقــابــل ح ــزب «أزرق أب ـي ــض» الـ ــذي ن ــال 35

تظهر نتيجة
االنتخابات أن
التاريخ ً
ُ
َ
العسكري لم يعد عامال
جاذبًا بما فيه الكفاية

مقعدًا أيـضــا ،إلــى ع ــودة الثنائية الحزبية.
وهـ ــي ال ـح ــال ــة ال ـت ــي هـيـمـنــت ع ـلــى ال ـســاحــة
الحزبية خــال الثمانينيات والتسعينيات.
لكن مــا ينبغي اإلش ــارة إلـيــه ،هــو أن املقاعد
الـ ـت ــي ن ــالـ ـه ــا ال ـ ـحـ ــزبـ ــان كـ ـ ــان لـ ـه ــا س ـيــاق ـهــا
وظروفها الخاصة ،وليس من الضروري أن
تتكرر هذه الثنائية في أي انتخابات الحقة.
م ــع ذلـ ــك ،ه ــي املـ ــرة األولـ ــى ال ـتــي ي ـنــال فيها
حزبان ،منذ انتخابات عام  ،1996ما يتجاوز
مجموعه أكثر من نصف أعضاء الكنيست.
وهــذا يسمح لهما ،نظريًا ،بتأليف حكومة
«وحدة وطنية» بدون إشراك أي من األحزاب
األخ ـ ــرى ،لـكــن نـتـنـيــاهــو أع ـلــن ب ـصــراحــة أنــه
ع ــازم عـلــى تــألـيــف حـكــومــة يمينية .ويـعــود

أظهر الجمهور اإلسرائيلي غلبة االنتماء األيديولوجي لديه على االلتزام بالقوانين (أ ف ب)

هــذا إلــى أنــه نجح فــي حشد جمهور اليمني
لـلـتـصــويــت ل ـحــزب «ال ـل ـي ـكــود» ،بـعــدمــا أث ــار
الــرعــب فــي صـفــوف حــزبــه مــن إمـكــانـيــة عــدم
تكليفه بتأليف الحكومة.
في املقابل ،حشد املعسكر املضاد ملصلحة
ح ــزب «أزرق أب ـي ــض» ع ـلــى ح ـس ــاب حـ َ
ـزبــي
«العمل» و«ميرتس» اللذين ناال مجتمعني
 10مقاعد .ويبدو أن ّ
تسرب جزء من جمهور
هــذيــن ال ـحــزبــن بــات ـجــاه ح ــزب ال ـج ـنــراالت،
ي ـع ــود إلـ ــى اق ـت ـن ــاع مـ ـف ــاده بـ ــأن الـتـصــويــت
مل ـص ـل ـح ـت ـهــم ي ـس ـم ــح ل ـه ــم ب ـم ـنــاف ـســة ح ــزب
«الليكود» على تأليف الحكومة املقبلة .لكن
املشكلة األساسية اآلن ،بالنسبة إلى هؤالء،
هي أن معسكر اليمني ،الحليف لنتنياهو،
نــال أكثر مــن  60مقعدًا ،وهــو مــا يجعل من
ال ـص ـعــب ع ـلــى رئ ـي ــس ال ــدول ــة تـسـمـيــة أحــد
غيره.
فـ ــي الـ ـسـ ـي ــاق الـ ـح ــزب ــي أي ـ ـضـ ــا ،ت ـل ـقــى ح ــزب
«العمل» الضربة األقسى في تاريخه .وتنبع
خصوصية العدد القليل الذي ناله من كونه
ِّ
املؤسس للدولة ،وقاد حروبها خالل
الحزب
ّ
َ
الـعـقــود الـثــاثــة األولـ ــى ،وشــكــل أح ــد قطبي
الـسـيــاســة اإلســرائـيـلـيــة خ ــال الثمانينيات
والتسعينيات .إال أن النتائج الـتــي حققها
اآلن تجعله في صفوف األح ــزاب الصغيرة،
وع ـلــى خلفيتها صـ ــدرت دع ـ ــوات م ــن داخ ــل
الحزب إلى استقالة رئيسه ،آفي غباي ،فورًا.
أي ـضــا ،أدل ــى الـجـمـهــور اإلســرائـيـلــي بحكمه
فـ ــي م ـق ــاب ــل الـ ـقـ ـض ــاء ،واخ ـ ـتـ ــار م ـ ــرة أخـ ــرى
نـت ـنـيــاهــو رئ ـي ـســا ل ـل ـح ـكــومــة ،رغـ ــم ك ــل تهم
الفساد ،ووفر له حصانة شعبية وسياسية
يستطيع االستناد إليها ملواجهة أي مسار
قضائي ضــده خــال األشـهــر املقبلة .وأظهر
ه ــذا الـجـمـهــور بـكــل صــراحــة غـلـبــة االنـتـمــاء
األيديولوجي لديه على االلـتــزام بالقوانني.
وسـ ـيـ ـتـ ـض ــح خـ ـ ـ ــال األيـ ـ ـ ـ ـ ــام املـ ـقـ ـبـ ـل ــة ك ـيــف
سـيـسـتـثـمــر نـتـنـيــاهــو االل ـت ـف ــاف الـسـيــاســي
وال ـش ـع ـبــي ح ــول ــه ل ـح ـمــاي ـتــه م ــن امل ـحــاك ـمــة.
وبـحـســب رئ ـيــس تـحــريــر صحيفة هــآرتــس،
أل ـ ـ ــوف بـ ـ ــن« ،سـ ـتـ ـك ــون ل ـح ـك ــوم ــة ن ـت ـن ـيــاهــو
ال ـج ــدي ــدة غــاي ـتــان م ــرك ــزي ـت ــان :إزال ـ ــة لــوائــح
االت ـ ـهـ ــام ال ـت ــي ت ـ ـهـ ــدده ،وض ـ ـ ّـم مـسـتــوطـنــات
الـضـفــة الـغــربـيــة إلس ــرائ ـي ــل ،بــالـتـنـسـيــق مع
إدارة ت ــرام ــب .وب ــاإلم ـك ــان تـلـخـيــص هــاتــن
الغايتني بمعادلة بسيطة ،الحصانة مقابل
السيادة».
بموازاة السقوط املــدوي ملعسكر اليسار في
إس ــرائ ـي ــل ،ت ـمـ ّـيــزت ه ــذه االن ـت ـخــابــات أيـضــا
بعدم نجاح حزب ترأسه ثالثة رؤساء أركان
ســابـقــن ،على رأسـهــم بني غــانـتــس ،وبدعم
آخرين في املؤسسة العسكرية ،في التغلب
ع ـلــى ن ـت ـن ـيــاهــو ،وه ــو م ــا ي ــؤش ــر إل ــى حجم
االلتفاف الشعبي حول الخيارات السياسية
األكثر تشددًا ،كما يظهر أن التاريخ العسكري
ً
لــم َيـ ُـعــد عــامــا جــاذبــا بما فيه الـكـفــايــة ،وأن
النظرة الجماهيرية إلى املؤسسة العسكرية
وخريجيها قد ّ
ّ
تبدلت.

