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مجد كّيال *

توطئة

اإلعالمّية  التغطية  عكست  كيف  ُتبنّي  أن  املقالة  هذه  تطلب 

اإلسرائيلّية لعملّية نشأت ملحم، مسارين متنافسني، متضاربني من 

حيث الهيئة ومنسجمني من حيث اجلوهر، في السياسة اإلسرائيلّية. 

وكيف شّكلت تغطية العملّية استمرارًا ملرحلة االنتخابات البرملانّية 

املوقف من  السياسة عمودًيا حول  فيها  انقسمت  التي  األخيرة، 

شخص، أداء وأيديولوجيا بنيامني نتنياهو. بتحديد هذين املسارين 

وتقّفي أثرهما، تظهر تصريحات نتنياهو وخطواته السياسّية في 

سياٍق منهجّي واحد يتعّدى كونه »انتهازّية انتخابّية«، ويدخل في 

التغييرات التي يرجوها نتنياهو في نظام احلكم في إسرائيل. 

 نشأت ملحم وفسيفساء الُحلم األميركي

يبدو ستوديو القناة العاشرة مثل مجلس منيمة صباحّية في 

قريٍة جليلّية؛ محللون وصحافّيون يدلون بآرائهم التي ال تستند إال 

بحلقٍة مفرغة ومرجعّيات  يتناقشون  واملعطيات.  ألعشار احلقائق 

هّشة بينما يتحوّل دور مقّدمة النشرة إلى كومبارس ُيذّكر املشاهدين 

واملتحّدثني بأن شيًئا مما ُيقال حول الطاولة، ليس في عداد احلقائق 

املؤّكدة. هذا اليوم األوّل من العام 2016، نشرة مساء يوم اجلمعة، 

ساعات قليلة بعد عملّية إطالق النار التي نّفذها نشأت ملحم، من 

قرية عرعرة داخل اخلّط األخضر، وسط مدينة تل أبيب. على القناة 

الثانية، يجزم الصحافّيون بأن أجهزة األمن سُتلقي القبض على 

الشاب خالل وقٍت قصير. صحافّيان اثنان خّمنا بثقة أن الشرطة 

ستقبض عليه »قبل نهاية النشرة«. لكّن النشرة لم تنته استمرت 

ألياٍم ثمانية، وانتهت بإعدام الشاب الذي أكدت العائلة منذ اللحظات 

األولى على أنه لم يكن بكامل صّحته النفسّية. 
)*( صحافي وناشط شبابي

ت
اال

مق
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لم تبدأ إال بعد أن أعلنت الشرطة أن  لكّن التجربة احلقيقّية 

منّفذ العملّية من فلسطينيي الداخل. وخالل حلظات قليلة ارتسمت 

في الصحافة حدود واضحة عكست توّجهني إسرائيليني بالنسبة 

للمجتمع الفلسطيني في إسرائيل. واحد من املشاهد التي عّبرت 

عن هذين التوجهني بقوّة كان املالسنة احلاّدة بني الصحافي روني 

يوم  املركزّية مساء  النشرة  فايس خالل  دانا  والصحافّية  دانيئيل 

العملّية. 1 شّددت فايس على أن العائلة أبلغت الشرطة عن ابنها، 

وذّكرت أن نسبة ُمنّفذي العملّيات من »عرب إسرائيل« هي نسبة 

ضئيلة جًدا. دانيئيل عّقب أنه »يحترم العائلة جًدا على خطوتها، 

ولكّن االمتحان احلقيقّي هو في تعامل البيئة في القرية مع خطوة 

توّجه  كان  اخلطوة.«  هذه  حول  العام  الرأي  سيكون  وما  العائلة، 

دانيئيل عنصرًيا هادًئا، بدأ حديثه بلهجٍة إيجابّية ثم أبدى حتّفًظا 

يضع املجتمع الفلسطينّي في خانة املطالبني بإثبات أنفسهم عبر 

فقاطعت  فايس،  أما  يكن عنصرًيا جازًما.  لم  لكّنه   – امتحاناته 

أهالي  كل  أن  تقوله؟  الذي  »ما  ومندفعة:  عنيفة  بعصبّية  حديثه 

كان رًدا مندفًعا ترّد  القرى في وادي عارة مخرّبون متخّفون؟« – 

فيه فايس على كالٍم لم ُيقلل، وفي املضمون غير املنطوق – تقع 

خالصة التعاطي اإلسرائيلّي مع الفلسطينيني كما ظهر في قضّية 

نشأت ملحم. رّد دانيئيل باستخفاف وهدوء ولم يقع في االحتدام 

الذي ُجرّت إليه فايس، وشدد على أنه لم يقل أن جميع أهالي وادي 

عارة مخرّبون، لُيصبح بذلك »مجرّد السؤال حول تعامل املجتمع 

الشاشة  عبر  ومفهوًما  منطقًيا،  معتداًل،  طلًبا  العائلة«  قرار  مع 

اإلعالمّية،  اللحظة  هذه  في  فايس.  احتدام  مقابل  اإلسرائيلّية 

ومثلها الكثير في حوارات الراديو والصحافة املكتوبة، أعاد اإلعالم 

حتديد مستوى االعتدال الذي يحكم اخلطاب السياسي. فهو من 

جهٍة ُيهاجم من يحّمل املجتمع العربي كلّه مسؤولّية العملّية، لكّنه 

»عرب  يسّمونهم  من  براءة  إلثبات  السعي  يبتذل  ذاته  الوقت  في 

قوّة  على  داللًة  احلثيث  النفي  بات  حّتى  العملّية  من  إسرائيل« 

الُتهمة. منذ تلك اللحظة، أجمع اإلسرائيلّيون على أن تلك األّيام 

جدارته  يثبت  أن  وعليه  الفلسطيني  للمجتمع  امتحاٍن  أّيام  هي 

باملواطنة اإلسرائيلّية، أما اخلالف ففي الرهان – روني دانيئيل وما 

ميّثله يراهنون على فشل املجتمع الفلسطيني في امتحان املواطنة 

اإلسرائيلّية، فايس وما متّثله يراهنون على »جناحه«. احملسوبون 

انطلقوا في  السياسّية اإلسرائيلّيون  على مركز ويسار اخلارطة 

حملة عفوّية مهووسة إلثبات اجتياز فلسطينّيي الداخل المتحان 

باملئة   85«  – يكررون إحصائّيات غريبة حولنا  املواطنة. مذيعون 

منهم يريدون أن يتعلّموا ويشتغلوا فقط« )!( – كلها تخلص إلى 

أن أغلبيتنا الساحقة مندمجة في الدولة، ال نريد أن نترك الدولة 

 أن عائلة املّتهم »طبيعّية« واإلثبات لذلك 
ونعارض التبادل السّكانّي.2

أن والده يتطوّع بالشرطة، وصحافّي آخر ُيطل كل بضعة ساعات 

لُيقّيم »أداء العائلة« بأنه »جّيد جًدا«.3 في هذا االستعراض، تأتي 

عالقة الصحافيني واملذيعني بأهالي عرعرة وعائلة ملحم، إذ حّولتهم 

الصحافة إلى موضوعات تعرف دورها جّيًدا، وُتطرح عليها أسئلة 

براءة  ُمسبًقا كلها تسعى إلثبات  لتخلّف أجوبة معروفة  صيغت 

املجتمع من أفعال ملحم، وكلّها تتوّسل رضى اجلمهور اليهودي، 

للتشكيك  تاّمة  إعالمّية  وشرعنة  العنصرّية  لنزعاته  تام  بتسليم 

اإلسرائيلي بفلسطينيي الداخل. 

من اجلهة األخرى، تفّهم اإلعالم اإلسرائيلّي حقد وسخط األغلبّية 

اليهودّية اجتاه العرب، وَشكك بشكٍل قطعّي برواية العائلة بأن ما 

حدث هو نتيجة إشكالّيات نفسّية خطيرة يعاني منها الشاب.4 

دفاٍع« قضائّي  أّنها »خّط  العائلة على  أقوال  تعامل احملللون مع 

حتّضره العائلة ملواجهة محاكمة ابنها، وأّكدوا أنهم ال يستطيعون 

ذ العملّية 
ّ

لكّن التجربة الحقيقّية لم تبدأ إال بعد أن أعلنت الشرطة أن منف

من فلسطينيي الداخل. وخالل لحظات قليلة ارتسمت في الصحافة حدود 

الفلسطيني في  للمجتمع  بالنسبة  واضحة عكست توّجهين إسرائيليين 

كان  بقّوة  التوجهين  هذين  عن  عّبرت  التي  المشاهد  من  واحد  إسرائيل. 

المالسنة الحاّدة بين الصحافي روني دانيئيل والصحافّية دانا فايس خالل 

النشرة المركزّية مساء يوم العملّية
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االعتماد على هذه األقوال قبل أن ُيعتقل املنفذ ويخضع لتشخيص 

من األطباء النفسيني، في الوقت ذاته، استعانوا باللقطات املصّورة، 

ى به منّفذ العملّية يدل على أنه لم يكن  لُيثبتوا أن الهدوء الذي حتلّ

الهدوء  أّن  اخلبراء(  بعض  تنبيه  )رغم  متجاهلني   – العقل  مختّل 

وضبط النفس ال يدّل وحده وبالضرورة على حال الصّحة النفسّية 

لإلنسان.5 كّل ذلك، إصرارًا على الطابع القومّي للعملّية الذي يضع 

الفلسطينيني، قالوا ما قالوه، في دائرة الطرف املعتدي. أما األسئلة 

التي ُطرحت على العائلة وأهالي قرية عرعرة لم تبق في عداد طلب 

االستنكار والتبرّؤ من منّفذ العملّية، إمنا تعّدت ذلك لتتحّول أسئلة 

حتقيٍق جنائّي فعلّي مع أبناء العائلة وأبناء القرية. أسئلة مثل: 

هل تعرفون أي يختبئ؟ هل لديكم فكرة إلى أين ميكنه اللجوء؟ هل 

تعرفون أشخاًصا لرمبا عاونوه لتنفيذ فعلته؟ هل كان ينتمي إلى 

ُتوّجت كل مقابلة مع  فصيٍل سياسّي؟ وإن لم يكن ذلك كافًيا – 

أهالي القرية بأن يطلبوا منهم أن يوّجهوا ملنّفذ العملّية نداًء لُيسلّم 

نفسه للشرطة – وبالُلغتني- لتظهر صورة تؤّكد عالقتهم باملنّفذ، 

لغتهم املشتركة معه، وإيهام املشاهدين بأن »القاتل« ُيصغي إلى 

كالم هؤالء الناس.6

زاد الشرخ بني هذين التوّجهني في اليوم الثاني بعد عملّية نشأت 

ملحم، حني وصل نتنياهو إلى موقع العملّية لُيلقي فيها خطاًبا 

سياسًيا على ضوء الشموع التي أشعلت لذكرى القتلى.7 الكاتب 

يوسي فرطر ذّكر في هآرتس بالتصريح الذي أدلى به نتنياهو قبل 

21 عاًما في املوقع ذاته تقريًبا، بعد العملّية التي دّبرها يحيى عّياش 

ونّفذها صالح نّزال يوم 19 تشرين األول 1994.8 في حينه، حّمل 

رئيس املعارضة في حينه املسؤولّية لرئيس احلكومة إسحق رابني 

الذي اغتيل بعد عاٍم ونّيف من هذا التصريح.9 ُمحاًطا بوزير األمن 

ّي، القائد العام للشرطة ورجال األمن الذين يهيمنون على  الداخل

الصورة من كل زوايا التصوير املمكنة. خطاب من خمس دقائق – 

دقيقة وأربعون ثانية لوصف ما حدث، تعزية عائالت القتلى واجلرحى، 

تلخيص الوضع األمنّي، أما التتّمة فتحميل املجتمع الفلسطيني 

في الداخل، والطائفة اإلسالمّية حتديًدا، مسؤولّية تاّمة عن العملّية. 

بدايًة، وضع النوّاب العرب في الكنيست في خانة »املّتهمني حّتى 

ُتثبت براءتهم« ومطالبتهم ، فرًدا فرًدا، باستنكار العملّية »دون تأتأٍة 

وفذلكات«. بنفٍس واحٍد، حّمل املساجد وجهاز التعليم )!( والشبكات 

االجتماعّية مسؤولّية التحريض، وموضع إخراج احلركة اإلسالمّية عن 

القانون كخطوة محورّية في مكافحة التحريض الذي أّدى إلى هذه 

العملّية، كما حتّدث عن إخراج حركة »املرابطون« )لفظها بالعربّية( 

التي اخترعها نتنياهو للتو لُيضفي لفظها العربّي الذي لم يألفه 

الدرامّية.  الترويع  حالة  يؤجج  غامًضا  بعًدا  اإلسرائيلّي  اجلمهور 

نشأت ملحم

العرب،  اتجاه  اليهودّية  األغلبّية  وسخط  حقد  اإلسرائيلّي  اإلعالم  تفّهم 

كك بشكٍل قطعّي برواية العائلة بأن ما حدث هو نتيجة إشكالّيات نفسّية 
َ

وش

ها 
ّ
أن على  العائلة  أقوال  مع  المحللون  تعامل  الشاب.4  منها  يعاني  خطيرة 

ال  أنهم  دوا 
ّ

وأك ابنها،  محاكمة  لمواجهة  العائلة  ره 
ّ

تحض قضائّي  دفاٍع«   
ّ

»خط

يستطيعون االعتماد على هذه األقوال قبل أن ُيعتقل المنفذ ويخضع لتشخيص 

من األطباء النفسيين، 
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استخدم كلمة »جيوب«  )מובלעות/  -exclaves مبعنى منطقة 

من دولة محاطة بدولة أخرى من جميع االجتاهات( ليصف حال 

القرى العربّية في الداخل وُيضفي بعًدا استراتيجًيا ملعركته التي 

سُيعلنها في غضون حلظات قليلة. جيوب يجتمع فيها التحريض 

»باألعراس  ُيستخدم  الذي  السالح  بانتشار  املتطرّف  اإلسالمّي 

واألفراح واجلرمية« كما يصفه نتنياهو وهو يجمع أعراس املجتمع 

بجرائمه، ويّصر على ان العنف جزًءا جوهرًيا من طبيعة املجتمع 

وُيعلن عن  العهد«  »نهاية هذا  نتنياهو  ُيحدد  الفلسطينّي. واآلن، 

صياغة خطة واسعة لتطبيق القانون في الوسط العربّي. »سندخل 

إلى كل البلدات، ونطالب اجلميع والًء كاماًل لقوانني الدولة« – يقول 

بلهجٍة ُتذّكر اإلعالن عن بدء الدخول البرّي إلى غّزة عام 2014 أو 

جنوب لبنان عام 2006.         

للتوّجهني املطروحني جذور في انقسام الساحة اإلسرائيلّية حول 

املوقف من بنيامني نتنياهو عشّية االنتخابات البرملانّية عام 2015. 

انتخابات تناولت السياسة من خالل شخص نتنياهو، وضعته في 

املركز وخلقت متاهيا تاما بني الشخص وتّياره السياسّي.10 وساهم 

في صياغة احلملة بهذا الشكل انعدام قدرة األحزاب اإلسرائيلّية 

املعارضة لنتنياهو على مهاجمة حكومته الثالثة والثالثني، وذلك بعد 

تورّط األطراف املركزّية املنافسة في االنتخابات بهذه احلكومة - يائير 

البيد كان وزير املالّية، وليفني )التي انضّمت حلزب العمل( كانت 

وزيرة القضاء.11 مبعنى أن االنتخابات شّكلت نوعا من املنافسة بني 

ا عززته إقالة  كتل االئتالف احلكومي ذاته، ما منحها ُبعًدا انتقامّيً

نتنياهو املُهينة لليفني والبيد.12 هنا، يجدر التذكير بأحد أسباب 

هذه اإلقالة وهو رفض ليفني والبيد دعم »قانون القومّية« الذي يؤكد 

على الطابع اإلثني اليهودي لدولة إسرائيل.13 ليفني وصفت نفسها، 

في حينه، بأنها حارسة الدميقراطّية اإلسرائيلّية، وأنها تسير على 

هدى جابوتينسكي.14 

من  الثاني  كانون  نهاية شهر  الثانية  اإلسرائيلّية  القناة  بّثت 

العام اجلاري تقريرًا يكشف طبيعة عمل احلملة اإلعالمّية حلزب 

الليكود في االنتخابات األخيرة التي أكسبته االنتخابات »مبا يشبه 

السحر«.15 وانكشفت في التقرير عوامل عّدة رسمت استراتيجّية 

نتنياهو االنتخابّية، وهي استراتيجّية رُسمت على هيئة مثلّث، مُيكن 

أن نسّمي ضلعه األوّل »ضلع اجلودو« – أي استخدام القوّة املرّكزة 

التي يستخدمها معارضو نتنياهو ضّدهم، أي ترجمة كره اليسار 

لنتنياهو إلى حّب اليمني له.  أما الضلع الثاني فهوة ضلع القائمة 

املشتركة، الذي رّكز الوجود السياسي العربي كتهديد فعلّي وليس 

كمعطى سياسي عام، إذا حتوّل العرب إلى تكتل قوّي يستطيع 

الضلع  أما  اإلسرائيلّية.  احلكومة  تشكيل  في  قاطًعا  يحسم  أن 

الثالث فهو تكتيل اليمني بواسطة توجيه ضربات لألحزاب اليمينّية 

األخرى )كان ليبرمان أول ضحّية لها، وبينيت الثاني(. في التقرير، 

يتحّدث مسؤلو احلملة اإلعالمّية عن اسراتيجّية إعالمّية اعتمدت 

اجلمهور  إلى  املباشر  والوصول  الرسمّية  الصحافة  جتاوز  على 

عبر الهواتف النّقالة وحتديد الرسائل ألهداف جماهيرّية محددة 

بدّقة – رسائل انسجمت كلّها حتت الرادار لترفع رأسها، وبقوة، 

في الساعات األخيرة فقط، من خالل فيديو ظهر فيه نتنياهو بحالة 

طوارئ وهلع على خلفّية خارطة الشرق األوسط، حُتيطه إيران من 

اليمني وليبيا من اليسار. 16

البحث عن نشأت ملحم
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حفلة االنتخابات التي بدأت بنقاش قانون املواطنة وانتهت بهذا 

املوقف من  تعبيرًا جديًدا )هو  انتجت  نتنياهو  وانتصار  الفيديو 

مكانة املواطنني العرب( عن الشرخ بني يسار اخلارطة السياسّية 

اإلسرائيلّية ومركزها من جهة، وميينها من جهٍة أخرى. بني تّيار 

سياسي يصر على أن ُيثبت الفلسطينّيون داخل إسرائيل حّقهم 

باملواطنة من خالل تأكيد والئهم للدولة اليهودّية وقوانينها، ويضع 

أنهم  األولى  الفرضّية  دائٍم،  امتحاٍن  في  الفلسطيني  املجتمع 

ُمجرمون، الفرضّية األولى أنهم يسعون للمّس بإسرائيل. مواطنتهم، 

مثلما  لشروط.  خاضعة  ولكنها  مضمونة،  التّيار،  لهذا  بالنسبة 

تصريحات ليبرمان ُقبيل االنتخابات: »من يؤّيدنا يجب أن يحصل 

على كّل شيء، أما من يقف ضّدنا فال مجال آخر أمامنا – يجب 

أن نرفع الفأس ونقطع رأسه.17... هذا، بكلمات أخرى، هو »االمتحان« 

الذي حتّدث عنه روني دانيئيل في تغطية عملّية تل أبيب.

من اجلهة املقابلة، تّيار سياسّي يثق بوالء املواطنني العرب للدولة 

والقوانني، ال يعرّض املجتمع كلّه المتحاٍن دائم إمنا ُيتقن التمييز بني 

»األغلبّية املندمجة« وبني »األقلّية االنفصالّية« – بكلماتنا نحن، أن 

يسار اخلارطة اإلسرائيلّية يطلب التمييز بني العرب الذين يقبلون 

دورهم كرعايا مهتّمني باألكل والشرب، العمل والتعليم كمصلحة 

والفعالّية  العام  بالشأن  املهتّمني  العرب  وبني  ضّيقة،  فردانّية 

السياسّية واملوقف من شكل النظام السياسي الذي يعيشون حتته. 

وشّجع هذا التوّجه، باملناسبة، موقف »القائمة املشتركة« الذي رفع 

خطاب »االندماج« جهارًا ورّكز حملته بالربط بني إسقاط نتنياهو 

واملطالب احلياتّية للمجتمع العربّي، تلك البعيدة عن املوقف القيمّي 

من طبيعة النظام في إسرائيل.18 الفرق بني توّجه نتنياهو وميني 

األوّل  أن  هو  اخلارطة،  ويسار  الصهيوني«  »املعسكر  و  اخلارطة، 

مواطنة  فُيبقي  الثاني  أما  للفلسطينيني،  املواطنة  صفة  يشترط 

فارغة املضمون – إذ إّنه يفترض أن مجموعة من املواطنني، بشكٍل 

ضمنّي، هم رعايا فاقدون لرغبتهم بأن يصبحوا فاعلني سياسيني. 

وهي العملّية املعاكسة لنشوء املواطنة.19

إن اخلالف حول قانون املواطنة، وما تالقيه من انقسام، هو في 

واحد يطلب  اليهودّية:  العنصرّية  احلقيقة خالف بني نهجني من 

اإلبقاء على منظومة قانونّية مجرّدة من التعبير العنصرّي، بحسبه، 

فإن التمييز يجب أن يظهر في القانون اإلسرائيلّي باحلّد األدنى.20 

أين؟ في األماكن التي ال تستطيع فيها النظم اإلدارّية، السياسات 

احلكومّية، األوامر العسكرّية والقرارات القضائّية أن تؤدي وظيفة 

التمييز العنصرّي. مبعنى أن القانون يجب أن يبقى وظيفًيا وفي 

احلّد األدنى. من اجلهة األخرى، جند نهًجا يتحّول فيه التعبير عن 

التمييز، النطق به وإشهاره، هدًفا بحّد ذاته. يطلب هذا النموذج أن 

الفورّية جلمهور  القانون، فيصبح تعبيرًا عن اإلرادة  يغّير وظيفة 

األغلبّية. 

حتويل القانون إلى تعبير عن إرادة األغلبّية الفورّية هو ضرب 

من الشعبوّية. والشعبوّية ليست تهريًجا سياسًيا، وال هي وسيلة 

لتحقيق املكاسب، وال هي أداة تسويق سياسي – الشعبوّية موقف 

إلى  أدراجه  ويعود  احلكم،  عقلنة  ميكانيكّيات  ينزع  ايديولوجي 

تعريفها البدائّي الصافي لتتحّول سريًعا إلى دكتاتورّية األغلبّية 

القومّية. الشعبوّية تعبير فعلّي عن تصّور لنظام احلكم يقلب األدوار 

بني القانون والُسلطات. بدل أن حتتّل فعالّية السلطات، التي ُتعبر 

ُبنية احلدود  عن إرادة املواطنني، مساحة احُلكم، ويشّكل القانون 

والتقييدات لهذه املساحة، حتوّل السلطة التشريعّية املنتخّبة القانون 

إلى مضمون العمل السياسّي، ُيعّبر هو عن إرادة املواطنني. ُتصبح 

التقييدات جوهر احلياة السياسّية ال حدودها.

إن الخالف حول قانون المواطنة، وما تالقيه من انقسام، هو في الحقيقة 

خالف بين نهجين من العنصرّية اليهودّية: واحد يطلب اإلبقاء على منظومة 

قانونّية مجّردة من التعبير العنصرّي، بحسبه، فإن التمييز يجب أن يظهر في 

القانون اإلسرائيلّي بالحّد األدنى.20 أين؟ في األماكن التي ال تستطيع فيها 

النظم اإلدارّية، السياسات الحكومّية، األوامر العسكرّية والقرارات القضائّية 

أن تؤدي وظيفة التمييز العنصرّي. بمعنى أن القانون يجب أن يبقى وظيفًيا 

عن  التعبير  فيه  يتحّول  نهًجا  نجد  األخرى،  الجهة  من  األدنى.  الحّد  وفي 

ا بحّد ذاته.
ً

التمييز، النطق به وإشهاره، هدف
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إن الوصف اإلسرائيلي لنتنياهو بأنه سياسّي صغير، انتهازّي، 

همومه انتخابّية وغير معنّي إال باستمراره في احلكم ألهداف نفعّية 

خالصة، مبعنى احلكم ألجل احلكم، هو توصيف خاطئ وغير دقيق 

لنتنياهو وتاريخه السياسي.21 وأكثر من ذلك – إن توصيف نهج 

والتخلّص  الفلسطينيني  وكراهّية  العنصرّية  سياق  في  نتنياهو 

منهم هو غير دقيق. ُيقال إنه جبان، وُيقال إنه ال يقوى على اتخاذ 

أبعد  لكن احلقيقة  واستثنائّية.22  كبيرة وجدّية  خطوات سياسّية 

من هذا بكثير. احلقيقة أنه رجل دولة، غير ُمهتم بتصوير نفسه 

حكمه،  فترة  كل  مع  يتعامل  إمنا  استثنائّية،  خطوات  كصاحب 

فسيفساء   - الصغيرة  اخلطوات  مئات  من  مرّكبة  واحدة  كوحدة 

باجتاه حتوّل جوهرّي وتاريخّي في شكل الدولة وميكانيكّية نظامها. 

نتنياهو مهتم بحفر مالمح جديدة في النظام اإلسرائيلي انطالًقا 

من فرضّية »سنعيش على حّد السيف لألبد«، واملعلم األساس في 

هذا التحّول هو »قانون احلكم« الذي ُيصر نتنياهو على تطبيقه 

منذ التسعينّيات. 23

من أين تنبع قوّة مقولة »حّد السيف لألبد« ؟ هنا جتدر اإلشارة 

إلى استفادة نتنياهو الثمينة من العملّيات الفردّية التي ينّفذها 

الشاّبات والشّبان الفلسطينّيون. ليس ألنه يعتاش على الهستيريا 

والرعب. إمنا لطبيعة العمليات التي جتمع األجهزة األمنية، الشاباك 

والشرطة واجليش، أن أحًدا ال يستطيع توّقعها وإيجاد حلول أمنّية 

نتنياهو من دائرة املسؤولّية  أنها ُتخرج  لها. مبعنى  أو سياسّية 

بأنه  يّدعي  واحملاسبة اجلماهيرّية، فال يوجد سياسّي إسرائيلّي 

ميتلك حاًل لعملّيات الطعن. الوضع القائم هو داللة على أن القضّية 

ليست مكافحة تنظيم سياسي »إرهابي« مثل حماس أو اجلبهة 

الشعبّية أو حتى القاعدة، إمنا هو قضّية حرب دائمة ال مفّر منها 

مع الفلسطيني باعتباره فلسطينًيا. فالتأبيد الذي يتحّدثون عنه 

حلكم نتنياهو، يأتي من خالل تأبيد األفق املغلق مع الفلسطينيني 

والرهان على تقليص وتيرة العملّيات وسط »نعيش لألبد على حّد 

السيف« التي يفاخر بها نتنياهو ويخلق لها تعبيرات مادية على 

أمام  والعراقيل  اجلدران  لبناء  خطة  عن  إعالنه  خالل  من  األرض 

»وحوش الغابة« في طريقهم إلى فيال الدميقراطّية.24

لنتنياهو أن   أثبت فشل سن قانون احلكم مرة تلو األخرى  

قانونا بهذه الدرجة من اجلوهرّية يحتاج بناًء من األسفل – جتهيز 

النظام إلى سيطرة شبه رئاسّية على قوس صالحّيات واسع. في 

األسابيع األخيرة فقط فتح نتنياهو حربه ضد جلان التعيينات حتت 

عنوان »انُتخبنا لنحكم«،25 عنّي مستشارًا قضائًيا مقرًبا،26 يرأس 

بنفسه وزارة اإلعالم ووزارة اخلارجّية ووزارة التعاون اإلقليمي ووزارة 

االقتصاد. مالحقة الفلسطينيني ليست هدًفا بحد ذاتها، والتحريض 

ضد املجتمع الفلسطيني ليس هدًفا بحّد ذاته، إمن هو تعبير عن 

إرادة األغلبّية – استهداف األقلّية هو وسيلة لتعظيم ثقة األغلبّية 

كعاجز  ومظهرته  العنصرّية،  عن  الفظ  نتنياهو  وتعبير  بنفسها، 

عن تنفيذ السياسات العنصرّية بسبب احملكمة العليا أو بسبب 

القانون القائم أو بسبب املعارضة، هو عملًيا تذكير عنيف لألغلبية 

بالقيود امللقاة عليها، وتعزيز شهّيتها للسيطرة التاّمة على النظام 

كوقود لتغيير طريقة احُلكم في إسرائيل. 

إّن تصعيد اللهجة العنصرّية اجتاه الفلسطينيني في إسرائيل 

وتصعيد سياسات االحتالل عموًما، يوّظف بشكٍل منهجّي من أجل 

ضرب أحزاب اليمني الصغيرة وامتصاص قّوتها لصالح الليكود 

من أجل خلق حزب-قطب ُيجبر أحزاب اليسار على التكتل في 

قائمة واحدة، أحد  الشعارات التي رفعها نتنياهو في االنتخابات 

اإلعالم اإلسرائيلي: »العرب جميعهم مسؤولون«.
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األخيرة كان »ليكود كبير، مقابل كل اليسار«.27 هذه نقطة بداية 

في التحّول الذي يؤسس له نتنياهو . في خطاب قّدمه نتنياهو في 

مركز الليكود مع بداية احلملة االنتخابّية، كان الشعر الذي ُكتب 

بالبنط العريض فوق رأسه: »ُنغّير الطريقة«، مبعنى طريقة احلكم، 

وقد وصف في حينه السياسة اإلسرائيلّية بأنها »تتفتت ألحزاب 

صغيرة« ما مينع قيادة إصالحات وتغييرات جدّية في الدولة بسبب 

كونها مقيدة بالتوازنات االئتالفّية. في الوقت ذاته، يأتي دور نتنياهو 

الشخصّي، البارز والثقيل على السياسة اإلسرائيلّية.28 

دور نتنياهو املباشر في حظر احلركة اإلسالمّية، تقدميه شكوى 

القائمة  نوّاب  الكنيست ضد  في  اآلداب  للجنة  بشكل شخصّي 

املشتركة على أثر زيارتهم لعوائل الشهداء في القدس )وهي خطوة 

لم يفعلها أي رئيس حكومة سابق(، رّده املندفع في الكنيست على 

أقوال النوّاب العرب، وقيادته شخصًيا لقانون عزل النوّاب العرب. 

وليس فيما يتعلّق بالفلسطينيني فقط. فُيمكننا أن نذكر مثاًل توّجه 

نتنياهو للمحكمة العليا وتقدمه لإلدالء بشهادٍة أمام احملكمة في 

قضّية الغاز. فهو بذلك يطلب، بحضوره الثقيل، فرض حضوره على 

كافة السلطات، تقريب وتذويب احلدود بني السلطات املنفصلة، متدد 

السلطة التنفيذّية الرئاسّية فوق باقي السلطات.

االحتالل  مع  التعاطي  ويرفض  ببطٍء،  التاريخ  نتنياهو  يصنع 

والتمييز العنصرّي كمسألة يجدر حلّها بنوٍع من االعتراف باجلوهر 

االستعمارّي للدولة التي يقودها. سيقودها لألبد على حّد السيف، 

وهو ال يراها بطبيعة نظامها اليوم، قادرًة على الصمود إلى األبد. 

النموذج   – النموذج األميركّي  به جهارًا هو  يفاخر  الذي  منوذجه 

آخر،  شعب  كارثة  على  انبنت  استعمار  دولة  وأّبد  صمد  الذي 

العرقّي. هذا هو، باختصار، احللم األميركّي  القمع  بقوّة  وتعيش 

الذي يشغل نتنياهو.  

همومه  انتهازّي،  صغير،  سياسّي  بأنه  لنتنياهو  اإلسرائيلي  الوصف  إن 

انتخابّية وغير معنّي إال باستمراره في الحكم ألهداف نفعّية خالصة، بمعنى 

وتاريخه  لنتنياهو  دقيق  وغير  خاطئ  توصيف  هو  الحكم،  ألجل  الحكم 

السياسي.21 وأكثر من ذلك – إن توصيف نهج نتنياهو في سياق العنصرّية 

ص منهم هو غير دقيق. ُيقال إنه جبان، وُيقال 
ّ

وكراهّية الفلسطينيين والتخل

إنه ال يقوى على اتخاذ خطوات سياسّية كبيرة وجدّية واستثنائّية.22 لكن 

الحقيقة أبعد من هذا بكثير.

اإلعالم اإلسرائيلي حول عملية ملحم إلى حفلة صيد للفلسطينيني في إسرائيل.
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