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الت سياسّية ِجّدّية. ففي بداية شهر  شهدت الساحة السياسّية �� إسرائيل، �� ْحمل إم�انّيات لتحوُّ
َ
بات ت

ُّ
الشهر األخ��، تقل

مان رئيسة التحالف ا�ح�ومّي �� الكنيست، من كتلة "يمينا"، 
ْ
نيسان أعلنت، ع�� نحٍو مفا��، عضوة الكنيست ِعِديْت ِسيل

ة ال�ي �انت لھ �� الكنيست؛ إذ تراَجَع عدد ا��حا��ا من االئتالف ا�حاكم. هذا اال��حاب ُيفِقد االئتالف األغل
ّ

بّية الهش

 عضًوا.  60) إ�� 120عضو كنيست (من أصل  61أعضائھ من 

�ن الفلسطينّي�ن وقّوات االحتالل �� باحات 
ّ
مان، اندلعت مواجهات ب�ن املصل

ْ
�عد مرور نحو أسبوع ع�� قرار ا��حاب ِسيل

ال��ود املتدّين�ن (التا�ع�ن لتّيارات الصهيونّية الدينّية) لباحات األق�ىى.  األق�ىى، ع�� أثر ازدياد اقتحامات مجموعات من

مان إ�� جانب موجة 
ْ
ر األم�ّي، بال��امن مع استقالة ِسيل

ّ
�ن واستعمال العنف تجاههم وز�ادة التوت

ّ
قْمع الشرطة للمصل

ر والقابل
ّ
 عن الوضع األم�ّي املتوت

ً
ا  تحر�ضّية جديدة ضّد الفلسطينّي�ن، فضال ا ِجّدي� ا سياسي�

ً
لالنفجار، �ّل هذا أنتج ارتبا�

ا الستمرار التحال َق ��ديًدا ِجّدي�
َ
ل

َ
دة، وخ بات التحالف الهّش، وال سّيما لدى القائمة العر�ّية املوحَّ ِ

ّ
ط األوراق لدى مرك

َ
ل

َ
ف وخ

 ا�ح�ومّي.    

 املش�َ�كة إ�� الصورة، وأصبح لها 
َ
َدْور مهّم قد يحسم ا�خيارات السياسّية املستقبلّية، من بي��ا أعاد االرتباك السيا�ىّي القائمة

حّل الكنيست والذهاب إ�� انتخابات مْبِكرة، أو منح ا�ح�ومة طوق نجاة لف��ٍة ما، �عد أن حسمت القائمة  -ع�� سبيل املثال-

دة أمرها قبل اندالع املواجهات �� القدس باالستمرار �� التحالف ا�ح� ومّي ع�� الرغم من تراجع عدد أعضاء العر�ّية املوحَّ

التحالف. َبْيَد أّن أحداث القدس واقتحامات باحات امل�جد األق�ىى غّ��ت ا�حال، وزادت الضغط ع�� القائمة العر�ّية 

دة لال��حاب من التحالف ا�ح�ومّي.    املوحَّ

راِجع هذه الورقة خيارات القائمت�ن العر�ّيت�ن �� الكنيست ع�� ضوء املستج
ُ
ّدات السياسّية واألمنّية �� الشهر األخ��، وترى ت

أّن ثّمة تأث��ات سياسّية متناقضة س��يد من التصّدع السيا�ىّي داخل ا�جتمع العر�ّي و��ن األحزاب العر�ّية، وال سّيما �عد 

 أحداث القدس واألق�ىى، وترى أّن خيارات األحزاب العر�ّية أمست محدودة.

 

 العودة إ�� الواجهة  

 للمعاَرضة برئاسة نتنياهو (
ً
مان من التحالف ا�حاكم أغلبّية

ْ
عضو كنيست)، ولن �سعفها �حّل  54لم يمنح ا��حاب ِسيل

ر من التحالف ا�ح�ومّي. و�حسب هذه الصورة، فإّن أّي محاولة �حّل الكنيست 
َ

الكنيست ا�شقاق /ا��حاب عضو آخ

قة بقرار
ّ
ل أغلبّية،  6القائمة املش��كة ( والذهاب إ�� انتخابات مْبِكرة ست�ون متعل

ّ
أعضاء) وموقفها. عالوة ع�� ذلك، لم تتش�

ح نتنياهو لرئاسة ح�ومة جديدة.  
ّ

 حّ�ى اآلن، الق��اح قانون يحجب الثقة عن ا�ح�ومة و�ر�
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ط دون خيارات  القائمة املش��كة... تخبُّ

مان القائمة املش�َ�كة 
ْ
األحداث، ألّ��ا قد تحسم ا�خيارات �� املشهد السيا�ىّي  إ�� مركز -و�ْن مؤقًتا-أعادت استقالة ِسيل

د ا�خيارات الصعبة قد باتا من نصيب القائمة املش�َ�كة؛ ف�ي ليست شر�كة �� التحالف  اإلسرائي�ّ�. و�بدو أّن االرتباك و�عدُّ

ا من املعارضة الرسمّية بقيادة ن عارضھ، و�� الوقت ذاتھ �� ليست جزًءا بنيو��
ُ
تنياهو. وقد أعر�ت القائمة ا�ح�ومّي و�

ق با�جتمع العر�ّي والقضّية الفلسطينّية، ووّ�حت أّن "إنجازات" 
ّ
املش�َ�كة مراًرا عن معارض��ا لسياسات ا�ح�ومة �� ما يتعل

دة �� إنجازات وهمّية ومنقوصة، م��ا  تمع قانون الكهر�اء، والسياسات تجاه ا�ج -ع�� سبيل املثال-القائمة العر�ّية املوحَّ

 عن تجميد املفاوضات السياسّية 
ً

العر�ّي البدوّي �� النقب، واقتحامات األق�ىى املتكّررة، و�عز�ز وتوسيع االستيطان، فضال

 مع السلطة الفلسطينّية. 

قانون حّل الكنيست والذهاب إ�� انتخابات مْبِكرة، مع احتمال  دْعم�� هذه األجواء، تراوحت خيارات املش�َ�كة ب�ن اثن�ن: 

َر  َصدَّ
َ
نظرّي لعودة نتنياهو إ�� منصب رئاسة الوزراء، األمر الذي يتناقض مع شعار وأحد أهداف القائمة املش�َ�كة الذي ت

 أمان خارجّية ل�ح�ومة ا�حالّية، إّما عن طر�ق التصو�ت ضّد قانون حّل  أن تصبححمال��ا االنتخابّية األخ��ة؛ أو 
َ
شبكة

دة للتحالف،  الكنيست أو االمتناع عن التصو�ت عليھ، األمر الذي يتناقض مع مواقفها ضّد دخول القائمة العر�ّية املوحَّ

و�ذلك تضرب شرعّية هذه االنتقادات ومعارض��ا لقرارات وسياسات ا�ح�ومة الراهنة، وتمنح طوق أمان وشرعّية سياسّية 

دة ون�جها، و�� مناِفس��ا األساسّية �� الساحة  عن أّن القائمة  للقائمة العر�ّية املوحَّ
ً

ّية، فضال
ّ
السياسّية العر�ّية ا�حل

دة �� الدخول إ�� االئتالف �شروط اليم�ن املتطّرف.   املش�َ�كة معنّية بإثبات فشل تجر�ة القائمة العر�ّية املوحَّ

ع أن ي�ون موقف القائمة املش�َ�كة وا�ًحا مع إسقاط ا�ح�ومة، و�ْن �ان هذا �ع
َّ
�ي الذهاب إ�� من هنا، �ان من املتوق

ى عّدة مطّبات 
ّ
انتخابات مْبِكرة. لكن ع�� أرض الواقع �انت حالة القائمة املش�َ�كة أك�� �عقيًدا، و�دا أّن عل��ا أن تتخط

بة من ثالثة أحزاب لها مواقف متباينة إ�� 
َّ

د وجهات النظر داخل القائمة املش�َ�كة املرك ها �عدُّ سياسّية خارجّية وداخلّية أهمُّ

ما من قضّية التصو�ت ع�� قانون حّل الكنيست. فهناك من أعلن دون تأتأة أّن ع�� القائمة املش�َ�كة أن �س�� �حّل  حّدٍ 

ع الوط�ّي الديمقراطّي) �� مقابالت  الكنيست وتبك�� موعد االنتخابات، ع�� نحِو ما وّ�ح النائب سامي أبو �حادة (التجمُّ

مان
ْ
و��  1ح أّن "املش��كة تّتجھ نحو التصو�ت �حّل الكنيست �عد عود��ا من العطلة"؛إذ صرّ  ؛إعالمّية �عد استقالة ِسيل

ل �� سياسات 
ّ
مقابلة أخرى قال: "لن ت�ون املش�َ�كة أداة وشبكة أمان �ح�ومة �س��دف �ّل ما هو عر�ّي وفلسطي�ّي وتتوغ

مان �عدم منح ا�ح�ومة كذلك �ان موقف ا�ج��ة وا�ًحا �� األّيام  2االحتالل واالقتالع والت�ج��".
ْ
األو�� �عد استقالة ِسيل

                                                            
 . م�اننيسان). سامي أبو �حادة: املش�َ�كة تّتجھ نحو التصو�ت �حّل الكنيست �عد عود��ا من العطلة.  12، 2022م�ان. ( 1
حول األزمة ال�ي �عصف بحكومة بينت وموقفنا الذي يرفض أن نكون أدوات وشبكة أمان �س��دف نيسان).  Sami Abou Shahadeh.( )2022 ،10@أبو �حادة، سامي ( 2

 .  فيسبوكـيديو). (ڤ �ّل ما هو عر�ّي 

https://www.makan.org.il/item/?itemId=125520
https://fb.watch/cDyaBsPr-5/
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: "هنالك من  3شبكة أمان و�ْن أّدى ذاك إ�� تبك�� االنتخابات.
ً

حاد" قائال
ّ
صّرح النائب أيمن عودة �� مقابلة مع �حيفة "االت

القوى الديمقراطّية أن يطلب من املش��كة االنضمام ل�ح�ومة أو ال��ديد بالبديل. ولكّننا نحن ال يمكن أن نقبل لشعبنا ومعھ 

ِي اليم�ن االستيطا�ّي واليم�ن الفا�ىّي! نحن ضّد هذه املعادلة برّم��ا [...] هل هذه ا�ح�ومة بقاد��ا شاكيد 
َّ
ي�ون أس�ً�ا ب�ن ف�

ِك�ن وقارا وأور�اخ مستعّدون لقبول املش�َ�كة بِقَيمها؟ أو مستعّدون لتنفيذ جزء من برنامجها من أجل السالم وامل
ْ
ساواة، أم و�ل

� عن ِقَيمها وتذهب مع ح�ومة يمينّية معادية؟! هذا عبث 
ّ

ھ تحت طائلة ال��ديد باليم�ن الفا�ىّي يجب ع�� املش�َ�كة أن تتخ�
ّ
أن

 4سيا�ىّي".

ـ-�� املقابل، �ان هناك من دعا إ�� ال��ّوي و��� فحص إم�انّيات اب��از "إنجازات" عينّية من ح�ومة ِبِنْت 
َ
لت ـيد، �عد أن تحوّ پل

القائمة املش�َ�كة إ�� "بيضة القّبان" �� التحالف ا�ح�ومّي أو توف�� شبكة أمان دائمة ل�ح�ومة، كما تبّ�ن من مواقف النائب 

ھ من 
ّ
أحمد الطي�ي. فَوفًقا ِملا �شره ال�حفّي محّمد مجادلة، حركة العر�ّية للتغي�� "ال يمك��ا املشاركة �� التحالف ا�حا�ّ�، ألن

ھ منع لّم شمل العائالت العر�ّية، ويسمح أق�ىى ا�ح�وم
ّ
ق االحتالل، وألن ھ ُ�عّمِ

ّ
ات وأشّدها عنصرّ�ة تجاه ا�جتمع العر�ّي، وألن

كذلك وّ�ح ال�حفّي ود�ع عواودة، استناًدا إ�� مصادر �� ا�حركة العر�ّية للتغي��، أّ��ا  5باقتحام باحات امل�جد األق�ىى".

ضوعّية مع ا�ح�ومة ل�حصول ع�� �عض اإلنجازات، ل�ي ��حب اّدعاء القائمة العر�ّية "معنّية بفحص إم�انّيات �عاون مو 

ر شبكة أمان ثابتة ل�ح�ومة، 
ّ
دة أّن ن�جها هو من ينجح بتحقيق �عض اإلنجازات للمجتمع العر�ّي، لكن دون أن توف املوحَّ

  6ودون أن تتسّرع بحّل الكنيست والذهاب النتخابات".

َر موقف الق َصدَّ
َ
ائمة املش�َ�كة اهتمام اإلعالم اإلسرائي�ّ� واملشهد السيا�ىّي، و�قي كذلك حّ�ى اندالع املواجهات �� القدس ت

�ن. �عد 
ّ
واقتحامات األق�ىى وتصّدي الشباب الفلسطي�ّي لقّوات األمن اإلسرائيلّية، واالعتقاالت واإلصابات �� صفوف املصل

ْقِدم القائ
ُ
تة لها، أحداث القدس، بات من الصعب أن ت

َّ
مة املش�َ�كة ع�� أّي �عاون مع ا�ح�ومة، أو أن تمنح شبكة أمان مؤق

و�ات خيارها الوحيد �� الوضع الراهن هو دعم اق��اح قانون حّل الكنيست إْن ُعِرض ع�� الكنيست للتصو�ت عليھ. ��ذا 

 قائمة املش�َ�كة وحسمت خيارا��ا.    املع�ى �حبت أحداث القدس البساط عن أّي محاولة للمناَورة السياسّية من ِقبل ال

دة... تقليص األضرار   القائمة املوحَّ

مان وا�ًحا ووحيًدا، وهو االستمرار �� التحالف ا�ح�ومّي، ومحاولة 
ْ
دة �عد استقالة ِسيل �ان خيار القائمة العر�ّية املوحَّ

ك التاّم. �� مقابلة مع برنامج "لقاء مع ال�حا
ُّ

، قال منصور عّباس: "ال أندم ع�� 12فة" �� القناة إنقاذ التحالف من التفك

                                                            
ـڤطو-جا�ي؛ وهاوِزرخوري،  3

ْ
نا سنذهب إ�� انتخابات.  6، 2022ل، نوعا. (چِـيـپ، ِمخائيل؛ وش

ّ
نيسان). رئيس القائمة املش�َ�كة: لن �ساعد ِبِنْت �� إنقاذ ح�ومتھ، و�بدو أن

 . [بالع��ّية] هآر�س
حاد" عن أزمة ا�ح�ومة ومص��ها و�س��اتيجّية القائمة املش�َ�كة.  8، 2022حسن. (مصاروة،  4

ّ
حادنيسان). نّواب ا�ج��ة �� حديث لـِ "االت

ّ
 . االت

 . راديو الناس(��جيل صو�ّي).  مقابلة مع النائب أحمد طي�ي �� إذاعة "راديو الناس"نيسان).  14، 2022د (ُمضيف). (مجادلة، محّم  5
ّيةنيسان). لن ُ�سِقطوا، لن ُينِقذوا. معضلة املش�َ�كة.  7، 2022ود�ع. (عواودة،  6

ّ
وِميْت  محادثة محل

ُ
 . [بالع��ّية]")("ِسيَحاه ِم�

https://www.haaretz.co.il/news/politi/.premium-1.10723300
https://www.haaretz.co.il/news/politi/.premium-1.10723300
https://short.link.alittihad44.com/SLuj
https://fb.watch/cn_q5pL6tU/
https://www.mekomit.co.il/%d7%9c%d7%90-%d7%99%d7%a4%d7%99%d7%9c%d7%95-%d7%9c%d7%90-%d7%99%d7%a6%d7%99%d7%9c%d7%95-%d7%94%d7%93%d7%99%d7%9c%d7%9e%d7%94-%d7%a9%d7%9c-%d7%94%d7%9e%d7%a9%d7%95%d7%aa%d7%a4%d7%aa/
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نة 
َ
انضمامي إ�� التحالف. نحن مقتنعون أّن هذه الس��ورة وهذا الن�ج �حيحان، و�� شراكة جّيدة نمارس من خاللها املواط

ھ  7".[...] ليس الهدف هو إسقاط ا�ح�ومة. الهدف هو ا�حفاظ ع�� اإلنجازات ال�ي تحّققت لصا�ح ا�جتمع العر�ّي 
ّ
ووّ�ح أن

ِمل ا�ح�ومة والي��ا بال�امل.
ْ

ھ �س�� ل�ي تك
ّ
  8لن يدعم ح�ومة برئاسة نتنياهو �� هذه املرحلة، وأن

دة �� التحالف ا�ح�ومّي أصعب وأك�� �لفة ��  غّ��ت أحداث القدس األخ��ة ا�حالة السياسّية، و�ات استمرار مشاركة املوحَّ

ت األصوات الـُمطاِلبة بخروجها من التحالف ا�ح�ومّي، وللمّرة األو�� جاءت مثل هذه التصر�حات من ِقبل 
َ
الشارع العر�ّي، وَعل

دة وا�حركة اإلسالمّية.قيادات بارزة داخل القائمة املو   حَّ

ا أمام 15/04/2022فبعد اعتداءات الشرطة ع�� امل�جد األق�ىى يوم ا�جمعة املواِفق لـِ  دة محَرجة جد� ، باتت املوحَّ

دة بياًنا أدانت فيھ "األحداث املرفوضة فجر اليوم  جمهورها. والمتصاص الغضب الشع�ّي، أصدرت القائمة العر�ّية املوحَّ

دة ا�جمعة وال� دة أّن نّواب املوحَّ دت القائمة العر�ّية املوحَّ
ّ

ي �انت ذرو��ا اقتحام امل�جد األق�ىى املبارك وان��اك حرمتھ، أك

ومنذ أسابيع قبل بداية رمضان ولغاية اليوم يبذلون جهدهم ملنع هذه االقتحامات واالن��ا�ات �حرمة األق�ىى املبارك 

دون أّن ا�حّل ا�
ّ

�ن، و�ؤك
ّ
حقيقّي يكمن �� منع أّي �خص غ�� مسلم من اقتحام امل�جد األق�ىى تحت وجمهور املصل

َعّدٍ ع�� هذا 
َ
يات وذرائع مختلفة. فامل�جد األق�ىى املبارك حّق خالص للمسلم�ن، و�� االقتحامات اليومّية املتكّررة � مسمَّ

 9ا�حّق ا�خالص، واستجالب لردود فعل غاضبة".

ف لم يردع هذا البيان النائب مازن غنا
ّ
دة) عن إرسال رسالة ��ديد إ�� رئيس ا�ح�ومة ِبِنْت قال ف��ا: "إذا لم تتوق يم (املوحَّ

 10ممارسات القّوات اإلسرائيلّية �� ا�حرم القد�ىّي الشر�ف سأستقيل من االئتالف".

دة، أصدرت ا�حركة اإلسالمّية بياًنا آ ر يوّ�ح موقف ا�حركة من �عد رسالة غنايم وازدياد االنتقادات للقائمة العر�ّية املوحَّ
َ

خ

دة �شأن ما يحدث ��  أحداث القدس، ويستنكر ممارسات قّوات األمن، دون أن يوّ�ح كيف ستتصّرف القائمة العر�ّية املوحَّ

التحالف ا�ح�ومّي، ومّما جاء �� البيان: "حيال هذه ا�خاطر ال�ي ��ّدد م�جدنا األق�ىى، ندعو أهلنا �� الداخل الفلسطي�ّي 

الشر�ف و�الذات �� هذه األّيام لتكثيف شّد الرحال والر�اط داخل امل�جد األق�ىى املبارك، وأن يبقى عامًرا  والقدس

�ن واملعتكف�ن. وسنضاعف أعداد حافالت مشروع قوافل األق�ىى �� هذه األّيام. كما أصدرت ا�حركة اإلسالمّية 
ّ
باملصل

دة �عمل �ّل ما  يلزم للضغط ع�� ا�ح�ومة والشرطة من أجل وقف مثل هذه االعتداءات ومنع �عليما��ا للقائمة العر�ّية املوحَّ

 11حدو��ا ولإلفراج الفورّي عن جميع املعتقل�ن".

                                                            
 . [بالع��ّية]أونالينڤ َمَعر�ـنيسان). �عد االرتباك السيا�ىّي: ُسِئل عّباس عن دعم نتنياهو وأجاب إجابة قاطعة.  9، 2022. (أونالينڤ َمَعر�ـ 7
 املصدر السابق.  8
دة: نرفض وندين أّي اقتحام للم�جد األق�ىى ونبذل جهدنا ملنع ان��اك حرمتھ.  15، 2022الصّنارة. ( 9 ارةنيسان). القائمة املوحَّ

ّ
 . الصن

 سأستقيل.  15، 2022�ّل العرب. ( 10
ّ

 .  �ّل العربنيسان). مازن غنايم ��ّدد باال��حاب من االئتالف و�وّجھ رسالة لبينيت: أوِقفوا �شاطات القّوات باألق�ىى و�ال
�ن ��ذه الهمجّية جر�مة نكراء.  15، 2022الصّنارة. ( 11

ّ
ارةنيسان). ا�حركة اإلسالمّية: اقتحام امل�جد األق�ىى املبارك واالعتداء ع�� املصل

ّ
 . الصن

https://www.maariv.co.il/news/politics/Article-910196
https://www.sonara.net/news/news/400933/%D8%A7%D9%84%D9%82%D8%A7%D8%A6%D9%85%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%88%D8%AD%D9%91%D8%AF%D8%A9:-%D9%86%D8%B1%D9%81%D8%B6-%D9%88%D9%86%D8%AF%D9%8A%D9%86-%D8%A3%D9%8A-%D8%A7%D9%82%D8%AA%D8%AD%D8%A7%D9%85-%D9%84%D9%84%D9%85%D8%B3%D8%AC%D8%AF-%D8%A7%D9%84%D8%A3%D9%82%D8%B5%D9%89-%D9%88%D9%86%D8%A8%D8%B0%D9%84-%D8%AC%D9%87%D8%AF%D9%86%D8%A7-%D9%84%D9%85%D9%86%D8%B9-%D8%A7%D9%86%D8%AA%D9%87%D8%A7%D9%83-%D8%AD%D8%B1%D9%85%D8%AA%D9%87..html
https://www.alarab.com/Article/1029410
https://www.sonara.net/news/news/400940/%D8%A7%D9%84%D8%AD%D8%B1%D9%83%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%A5%D8%B3%D9%84%D8%A7%D9%85%D9%8A%D8%A9:-%D8%A7%D9%82%D8%AA%D8%AD%D8%A7%D9%85-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B3%D8%AC%D8%AF-%D8%A7%D9%84%D8%A3%D9%82%D8%B5%D9%89-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%A8%D8%A7%D8%B1%D9%83-%D9%88%D8%A7%D9%84%D8%A7%D8%B9%D8%AA%D8%AF%D8%A7%D8%A1-%D8%B9%D9%84%D9%89-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B5%D9%84%D9%8A%D9%86-%D8%A8%D9%87%D8%B0%D9%87-%D8%A7%D9%84%D9%87%D9%85%D8%AC%D9%8A%D8%A9-%D8%AC%D8%B1%D9%8A%D9%85%D8%A9-%D9%86%D9%83%D8%B1%D8%A7%D8%A1.html
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�ن �� األق�ىى إ�� ردود فعل أك�� حّدة، حّ�ى من داخل 
ّ
أف�ىى استمرار اقتحامات باحات األق�ىى وتنكيل الشرطة باملصل

، أصدر الشيخ د. محّمد سالمة حسن، املرجعّية الدينّية �� القائمة 17/04/2022صفوف ا�حركة اإلسالمّية ا�جنو�ّية. ففي 

دة،  دة باال��حاب من التحالف ع�� أثر أحداث األق�ىى، جاء فيھ "يا نّواب املوحَّ دة، نداًء إ�� أعضاء املوحَّ العر�ّية املوحَّ

م، وا��ِحبوا فورً 
ّ
� هللا عليھ وسل

ّ
ساتنا �� انتِصروا ألقصاكم ومسرى نبّيكم ص� ا من ائتالف جائر �س��دف أقدس مقدَّ

فلسط�ن و�الد الشام. ال رّد هللا ح�ومة �عتدي عْ�� شرط��ا ووحدا��ا ع�� األطفال والنساء والشيوخ والشّبان وال�حفّي�ن 

بالوا بمن يقول: ما البديل؟".
ُ
 12وا�حّراس والعامل�ن، وال ت

رات امليدانّية والسياسّية عقد مجلس الشورى �� ا�حركة  ،و�� التار�خ ذاتھ ا لبحث التطوُّ
ً
اإلسالمّية ا�جنو�ّية اجتماًعا طارئ

دة  دة. وقد قّرر مجلس الشورى �عليق عضوّ�ة القائمة العر�ّية املوحَّ واملوقف ا�حرِج الذي وقعت فيھ القائمة العر�ّية املوحَّ

ل إ�� حّل ��ائّي �شأن �� الكنيست واالئتالف ا�ح�ومّي، ودعا سائر األحزاب العر�ّية إ��  خاذ خطوة مشا��ة حّ�ى التوصُّ
ّ
ات

دة بياًنا أعلنت فيھ قرارها "�عليق" عضوّ���ا ��  13االعتداءات ع�� امل�جد األق�ىى. �عد ذلك، أصدرت القائمة العر�ّية املوحَّ

  14االئتالف ا�ح�ومّي اإلسرائي�ّ� والكنيست.

دة، إبراهيم عبد هللا صرصور، ع�� ، كتب رئيس ا�حركة اإلسالمّية ا18/04/2022و��  لسابق ورئيس القائمة العر�ّية املوحَّ

صفحتھ عْ�� الفيسبوك: "املطلوب ا��حاب من االئتالف ا�ح�ومّي، وليس تجميد أو ��ديد باستقالة جماعّية من الكنيست 

  15[...] ا�حركة اإلسالمّية ال تحتمل أّية مناورات �� هذا الشأن!".

ا من أحداث القدس، ومن استمرار ا�ح�ومة من الوا�ح أّن الق دة وا�حركة اإلسالمّية محَرجتان جد� ائمة العر�ّية املوحَّ

دة �� التحالف ا�ح�ومّي السياساِت  ا�حالّية �� تطبيق سياسات عنصرّ�ة تجاه ا�جتمع العر�ّي، دون أن �غّ�� دخول املوحَّ

دة من ا� ا. فمن جهة، ا��حاب املوحَّ ح�ومة �� هذه الف��ة سيع�ي إعالن فشل "الن�ج ا�جديد" َو "ن�ج التأث��" الذي �غي�ً�ا ِجّدي�

دة منذ انتخابات آذار األخ��ة وتفكيكها للقائمة املش�َ�كة، دون أن تحّقق إنجازات ِجّدّية يمكن  رّوجت لھ القائمة العر�ّية املوحَّ

ق ع�� تبك�� موعد االنتخاب ات. ومن جهة أخرى، استمرار املشاَركة �� التحالف �� ظّل عرضها ع�� الناخب العر�ّي إْن ُصّدِ

سياسات ا�ح�ومة ا�حالّية قد يؤّدي إ�� خسائر إضافّية �� املستقبل، وال سّيما أّن ا�ح�ومة فاقدة لألغلبّية ال��ملانّية، و�مكن 

وال سّيما حزب رئيس الوزراء -أن �سقط خالل ف��ة ليست ببعيدة، ألسباب أيديولوجّية صهيونّية تأ�ي من أحزاب اليم�ن 

 ا�حا�ّ� "يمينا".   

                                                            
دة شر�كة االئتالف ا�حكومّي ا�حا�ّ� بزعامة نيسان).  AbuAliMuhammedSalamehHasan() .2022 ،17@محّمد سالمة (حسن،  12 نداء عاجل إ�� القائمة العر�ّية املوحَّ

"
ْ

 . فيسبوكـيديو). (ڤ "ِبِنت
دة" تقّرر �عليق عضو�ّ "نيسان).  17، 2022. (48عرب  13  . 48عرب ��ا �� االئتالف والكنيست... بالتنسيق مع بينيت ولبيد. املوحَّ
 املصدر السابق.  14
حاد. ( 15

ّ
حادنيسان). إبراهيم صرصور: املطلوب ا��حاب فورّي من ا�ح�ومة بدون مناورات و��ديدات.  18، 2022االت

ّ
 . االت

https://fb.watch/cDzv-9HB55/
https://www.arab48.com/%D9%85%D8%AD%D9%84%D9%8A%D8%A7%D8%AA/%D8%B3%D9%8A%D8%A7%D8%B3%D8%A9/2022/04/17/%D9%84%D8%A7%D9%85%D8%AA%D8%B5%D8%A7%D8%B5-%D8%A7%D9%84%D8%BA%D8%B6%D8%A8-%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%88%D8%AD%D8%AF%D8%A9-%D8%AA%D8%AA%D8%AC%D9%87-%D9%84%D8%AA%D8%B9%D9%84%D9%8A%D9%82-%D8%B9%D8%B6%D9%88%D9%8A%D8%AA%D9%87%D8%A7-%D8%A8%D8%A7%D9%84%D8%A7%D8%A6%D8%AA%D9%84%D8%A7%D9%81-%D8%A8%D8%A7%D9%84%D8%AA%D9%86%D8%B3%D9%8A%D9%82-%D9%85%D8%B9-%D8%A8%D9%8A%D9%86%D9%8A%D8%AA-%D9%88%D9%84%D8%A8%D9%8A%D8%AF
https://alittihad44.com/%D8%A7%D9%84%D8%AC%D9%85%D8%A7%D9%87%D9%8A%D8%B1-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%B1%D8%A8%D9%8A%D8%A9/%D8%A7%D8%A8%D8%B1%D8%A7%D9%87%D9%8A%D9%85-%D8%B5%D8%B1%D8%B5%D9%88%D8%B1-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B7%D9%84%D9%88%D8%A8-%D8%A7%D9%86%D8%B3%D8%AD%D8%A7%D8%A8-%D9%81%D9%88%D8%B1%D9%8A-%D9%85%D9%86-%D8%A7%D9%84%D8%AD%D9%83%D9%88%D9%85%D8%A9-%D8%A8%D8%AF%D9%88%D9%86-%D9%85%D9%86%D8%A7%D9%88%D8%B1%D8%A7%D8%AA-%D9%88%D8%AA%D9%87%D8%AF%D9%8A%D8%AF%D8%A7%D8%AA
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 خاتمة: نقطة خالف جديدة �� املشهد السيا�ىّي العر�ّي 

أّدت املتغّ��ات السياسّية �� الشهر األخ�� إ�� احتدام النقاش السيا�ىّي ب�ن أفراد ا�جتمع العر�ّي، إ�� جانب االحتدام ب�ن 

دة، �شأن التصرُّف وماهّية املوقف األفضل للمجتمع العر�ّي وللعمل السيا�ىّي القائمة املش�َ�كة والقائمة العر�ّية املوحَّ 

ع السيا�ىّي الذي نما داخل ا�جتمع العر�ّي و��ن  ا إ�� التصدُّ
ً
والتمثيل ال��ملا�ّي. من الوا�ح أّن ا�حالة السياسّية تضيف مدما�

، �شأن املشاَركة �� التحالف ا�ح�ومّي، وتز�د من حّدة 2021ام القوائم العر�ّية �� االنتخابات ال��ملانّية األخ��ة �� آذار ع

دة.  ر ب�ن القائمة املش�َ�كة والقائمة العر�ّية املوحَّ
ّ
 التوت

ـ-منذ �شكيل ح�ومة ِبِنْت 
َ
سِهم �� پل

ُ
ا م��ا أّ��ا � ـيد، سعت ا�حركة اإلسالمّية ا�جنو�ّية إ�� �عميق مشروع التأث�� واإلنجازات، ظن�

ايا املعيشّية للمواطن�ن العرب، مع �غييب البعد الوط�ّي ا�جما�ّ� والقضّية الفلسطينّية، وقبول طبيعة تحس�ن القض

ا لضمان الشرعّية  إسرائيل كدولة ��ودّية، أي ا�خضوع لشروط اليم�ن املتطّرف، و�عز�ز خطا��ا ا�حافظ اجتماعي�

ت-ا�جماه��ّية. �� املقابل، تراجعت 
َّ
 املش�َ�كة عن خطاب التأث��، و�جأت إلقناع ا�جتمع أّن  -و�ْن ع�� نحٍو مؤق

ُ
القائمة

مشروعها ُيْمكن أن يحّقق إنجازات دون التنازل عن مطلب حّل القضّية الفلسطينّية و���اء االحتالل وتحقيق مساواة 

 للمجتمع الفلسطي�ّي، لكن دون تحّدي جوهر الدولة. 

مان
ْ
خاذ قرار وحسم خيارا��ا. ف�ان ع�� القائمة املش�َ�كة أن  عّزز ا��حاب النائبة ِسيل

ّ
ا�حاجة لدى القوائم العر�ّية إ�� ات

ر باال��حاب 
َ

عة (ع�� سبيل املثال: �� حالة نجاح املعارضة �� إقناع عضو آخ
َّ
ق السينار�وهات املتوق

ْ
تقّرر كيف ستتصّرف َوف

ت). سّرعت أحداث القدس وال�جمة ع�� امل�جد األق�ىى من حسم من التحالف واالنضمام إل��ا وتقديم قانون حّل الكنيس

ـ-موقف املش�َ�كة ال�ي ال يمك��ا �عد اآلن املناورة أمام ح�ومة ِبِنت
َ
ر من پل

َ
ـيد، وخيارها الوحيد �� حال حدوث ا��حاب آخ

دة، فما زالت تناور وتح ي األزمة ا�حالّية بأقّل قْدر التحالف هو دعم قانون حّل الكنيست. أّما القائمة العر�ّية املوحَّ
ّ
اول تخط

ا. وقد تؤّدي هشاشة التحالف ا�ح�ومّي   اال��حاب حالي�
ً

من الضرر، ف��ّدد وتجّمد مشاَرك��ا �� التحالف دون أن تنوي فعال

دة من و�م�انّية تفكيكھ من ِقبل نّواب أعضاء حزب "يمينا" ا�حاكم، �� ��اية املطاف، إ�� ا��حاب القائمة العر�ّية امل وحَّ

دة،  التحالف �� أّي أزمة مستقبلّية لتقليل خسائرها االنتخابّية وترميم م�ان��ا السياسّية، مع ازدياد االنتقادات لتصرُّف املوحَّ

دة واإلسالمّية.  صدر من داخلها من ِقَبل قيادات سابقة للموحَّ
َ
 وال سّيما تلك ال�ي ت

�ت تجر�ة القائمة العر�ّية �� سي
ّ
اسة اإلنجازات، هل ستعود إ�� مقاعد املعاَرضة، أم ستتحالف مع أّي ح�ومة �عد أن �ع�

ِجْندات األحزاب العر�ّية؟ تلك خيارات لم 
َ
جديدة دون االك��اث للثمن؟ وهل اق��اح اال��حاب من العمل ال��ملا�ّي وارٌد �� أ

ا. ا جذر��
ً

ط الضوء عل��ا، غ�� أّ��ا واردة و�ستد�� نقاش
ّ
 �سل

 


