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السياسي حوهلا
التارخيي والنقاش
القائمة املشرتكة :السياق
ّ
ّ

نصار
امطانس شحادة ونداء ّ

1

(أّير ّ ،)2013قرر رئيس احلكومة بنيامني نتنياهو يف بداية تشرين
أقل من عامني على تشكيل حكومة نتنياهو الثالثة ّ
بعد مرور ّ
األول عام  2014إقالة وزير املاليّة ّيئري لبيد (رئيس حزب "يوجد مستقبل") ،ووزيرة العدل تسييب ليفين (رئيسة حزب "احلركة")،
ّ
أقر الكنيست قانون تقدمي موعد االنتخاابت
وبذا استوجب األمر تقدمي موعد االنتخاابت الربملانيّة .بتاريخ ّ ،2015/12/08
الربملانيّة إىل .2015/03/17
ئيسي لتفكيك حكومته وإقالة لبيد وليفين إىل أ ّن األخريين خالفا علنًا املبادئ األساسيّة للحكومة املتمثّلة -
عزا نتنياهو
السبب الر َّ
َ
النووي اإليراينّ؛ أتكيد ضرورة اعرتاف الفلسطينيّني إبسرائيل كدولة يهوديّة
على ح ّد قوله -يف :انتهاج سياسة صارمة ض ّد الربانمج
ّ
2
العامة
قوميّة؛ توسيع أعمال البناء يف القدس (احملتلّة) .وأضاف نتنياهو أ ّن احلكومة احلاليّة فُرضت عليه يف أعقاب نتائج االنتخاابت ّ

السابقة اليت جرت عام  ،2013نظرا إىل أ ّن حزب الليكود الذي يتزعمه مل حيصل على عدد ٍ
كاف من أعضاء الكنيست ،وألنّه
ّ
ً
احلكومي .و ّاّم نتنياهو وزير املاليّة حمحاولة االنقفاب على رئيس
احتكاكات ال لزوم هلا بني مرّكبات االئتفاف
سادت منذ ّأول حلظة
ٌ
ّ
كتليت اليهود احلريدمي (املتش ّددين دينيًّا) شاس ويهدوت هتوراة ودرس إمكانيّة انضمامهما إىل
احلكومة من خفال إجراء اتّصاالت مع َِ
حكومة بديلةَ 3.وف ًقا ليهودا بن ميئري ،فرضت نتائج االنتخاابت الربملانيّة عام  2013على نتنياهو إقامة حكومة بدون حلفائه
اليهودي وحزب يوجد مستقبل 4.لذلك
الرمسي بني حزب البيت
الطبيعيّني ،أي األحزاب احلريديّة املتديّنة ،بسبب التحالف غري
ّ
ّ
1
نصار ،أكادميية وانشطة فلسطينية.
امطانس شحادة ،مدير الربامج البحثية السابق يف مدى الكرمل .نداء ّ

اتيجي  ،2016ص ،67:رام هللا ،مدار.
احلزيب
 2شلحت ،أنطوان .)2016( .املشهد
الداخلي  .2015تقرير مدار اإلسرت ّ
السياسيّ -
ّ
ّ
 3املصدر السابق.
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القومي .جامعة تل أبيب.
عل) ،عدد  .678مركز أحباث األمن
بن ميئري ،يهودا 25 ،2015( .آذار) .انتخاابت  .2015مباط عل (نظرة من ّ
ّ
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اليهودي ويوجد مستقبل وحزب احلركة (برائسة تسييب ليفين) ،وهي حكومة ال ختلو من
تش ّكلت احلكومة من حزب الليكود والبيت
ّ
وخباصة يف ما يتعلّق بقانون
التناقضات واملنافسات الشخصيّة .وقد عانت حكومة نتنياهو من عثرات ِج ّديّة يف فرتة واليتها القصرية،
ّ
القوميّة ،وقانون امليزانيّة ،وما يـُ ْعَرف بـِ "قانون صحيفة إسرائيل اليوم" .ويضيف بن ميئري أ ّن نتنياهو على ما يبدو انبهر من
العامة والذهاب إىل
استطفاعات الرأي ّ
فقرر استغفال األجواء ّ
العام اليت تنبّأت له حتقيق إجناز كبري يف االنتخاابت املستقبليّةّ ،
انتخاابت مبكرة.
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الفلسطيين قبل تقدمي موعد االنتخاابت
يب لدى اجملتمع
مقابل احلراك يف املشهدين
احلزيب اإلسرائيليّني ،اتّسم املشهد احلز ّ
السياسي و ّ
ّ
ّ
لتغريات ِج ّديّة .تقدمي موعد االنتخاابت كان اإلشارة إىل بداية عمليّة حت رول ِج ّديّة ،قد تكون
ابخلمول واالستقرار دون إشارات ر

االنتخايب لدى الفلسطينيّني يف إسرائيل ،بصيغة إقامة قائمة مشرتكة لألحزاب العربيّة
التصرف
مفصليّة ،يف اتريخ العمل
السياسي و ّ
ّ
ّ
خلوض االنتخاابت الربملانيّة .ترمي هذه الورقة إىل توثيق تشكيل القائمة املشرتكة ،واستعراض مواقف األحزاب العربيّة من تشكيلها،
السياسي
واألسباب الرئيسيّة اليت ّأدت إىل تشكيل القائمة قبل االنتخاابت الربملانيّة يف العام  ،2015كما سرتاجع اخلطاب
ّ
اإلعفامي للقائمة املشرتكة وأبرز نتائج االنتخاابت.
و
ّ

األول :إنشاءات تشكيل القائمة املشرتكة
الفصل ّ
الفلسطيين يف الداخل ،فقد طُرحت تقريبًا يف
السياسي
احلزيب و
فكرة تشكيل قائمة انتخابيّة مشرتكة ليست جديدة على املشهدين ّ
ّ
ّ
مساعي ِج ّديّة لتحقيق ذلكّ ،إال
األخرييْن ،وقد كان أبرزها عام  2006حيث شهد
العقديْن
مجيع احلمفات االنتخابيّة الربملانيّة يف َ
َ
َ
أ ّن هذه املساعي ابءت ابلفشل لتخوض األحزاب العربيّة االنتخاابت ضمن ثفاث قوائم انتخابيّة .بعد اإلعفان عن تقدمي موعد
األول عام  ،2014تكاتفت اجلهود واملساعي للوصول إىل صيغة ائتفافات انتخابيّة،
االنتخاابت الربملانيّة اإلسرائيليّة يف بداية تشرين ّ
ليعلَن عن تشكيل قائمة ائتفافيّة محلت اسم "القائمة املشرتكة" يوم  2015/01/22عقب اجتماع لألحزاب العربيّة يف بلدة كفر
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ضمت القائمة األحزاب األربعة الفاعلة على الساحة السياسيّة العربيّة يف الداخل واملمثَّلة يف الكنيست :اجلبهة الدميقراطيّة
قرعّ .
اجلنويب؛ احلركة العربيّة للتغيري.
الشق
التجمع
اطي؛ احلركة اإلسفاميّة ّ -
للسفام واملساواة؛ ّ
ّ
الوطين الدميقر ّ
ّ
ابّتاه تشكيل قائمة مشرتكة ،أبرزها رفع نسبة احلسم واألجواء
معا يف الدفع ّ
اجتمعت يف العام  2015ع ّدة عوامل أسهمت ً
فضفا عن إدراك األحزاب العربيّة األساسية أنّه ال ميكن خوض االنتخاابت على
العنصريّة والعدائيّة ّتاه املواطنني العرب يف إسرائيلً ،
ٍ
وتصرف
احلل األمثل يف الظروف السياسيّة الراهنة ،احمللّيّة واإلقليميّة؛ وينضاف إىل ذلك موقف ّ
حنو منفرد ،وأ ّن تشكيل قائمتني ليس ّ
وطين عملت على تقليص الفجوات بني
عدد من قيادات األحزاب العربيّة اليت ّ
فضلت خيار القائمة الواحدة ،وإقامة جلنة وفاق ّ
العريب الضاغطة يف سبيل تشكيل القائمة املشرتكة وازدّيد املقاطعة واالمتناع عن التصويت يف
األحزاب العربيّة ،ومواقف اجلمهور ّ
اقف التارخييّة لألحزاب العربيّة من تشكيل قائمة مشرتكة،
انتخاابت سابقة حتت طائلة هذا السبب .يستعرض هذا الفصل بدايةً املو َ
ونعرج بعدها على سريورة تشكيل القائمة
ومن ََثّ نتابع املواقف اليت سبقت االنتخاابت األخرية و ّ
التحوالت يف مواقف األحزابّ ،
العريب.
املشرتكة َ
ود ْور جلنة الوفاق ،ومن ََثّ سنستعرض أبرز نتائج االنتخاابت لدى اجملتمع ّ

سريورة تشكيل القائمة املشرتكة
مواقف األحاا التارخييّة من تشكيل قائمة عربيّة مشرتكة:
أيضا
اترخييًّا كان هناك تفاوت يف مواقف األحزاب العربيّة ّتاه فكرة خوض االنتخاابت ضمن قائمة مشرتكة .هذه املواقف أثّرت ً
على تشكيل القائمة قُـبَـْيل االنتخاابت األخرية وعلى سريورة املفاوضات؛ إذ لقد انسجمت مواقف األحزاب إزاء تشكيل قائمة
وجودي
مشرتكة يف هذه الدورة مع مواقفها التارخييّة .كان لواقع رفع نسبة احلسم يف انتخاابت  2015وما ش ّكله ذلك من خطر
ّ
ِ
التوصل إىل مثل هذا
على األحزاب العربيّة املمثَّلة يف الربملان ،كان له الدور ال ُـم َخ ّفف لشروط األحزاب اليت كانت َحتُول دون ّ
االئتفاف .نستعرض يف الفقرات التالية املواقف التارخييّة لألحزاب العربيّة من تشكيل قائمة مشرتكة ،ومن ََثّ نتابع املواقف اليت كانت
قُـبَـْيل االنتخاابت األخرية والعوامل اليت أسهمت يف تشكيل القامة املشرتكة.
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اجلبهة الدميقراطيّة للسالم واملساواة:
عربت قيادات اجلبهة الدميقراطيّة للسالم واملساواة يف حمطّات ع ّدة سبقت االنتخاابت الربملانيّة األخرية عن موقفها املعارض
ّ
يتلخص هذا
للوحدة يف قائمة عربيّة واحدة  -مشرتكة ،لكنّها مل تعارض أيديولوجيًّا التحالفات التكتيكيّة الثنائيّة قُـبَـْيل االنتخاابتّ .
اإلسفامي الذي تعتربه اجلبهة تيّ ًارا دينيًّا ال إمكانيّة للتحالف معه،
االجتماعي من الوحدة مع التيّار
الفكري
املوقف ّأوًال يف املوقف
ّ
ّ
ّ
يهودّي) االنضواء حتت مظلّة قائمة عربيّة ،وهو ما قد يتناقض مع
واثنيًا رفض اجلبهة الدميقراطيّة (وهي اليت ترى نفسها حزًاب عربيًّا ًّ -
ِ
القومي 6.يضاف إىل ذلك تعايل أصوات يف اجلبهة تعترب الوحدة يف قائمة
يسمى ابالنعزال
املمارسة السياسيّة ّ
العامة الرافضة لما ّ
ّ
قطيعي .على ضوء هذا كلّه،
العريب وتصرف قد يوصف أبنّه
عربيّة مشرتكة حمثابة ضرب للتعدرديّة السياسيّة والفكريّة يف اجملتمع
ّ
ّ
عارضت اجلبهة الوحدة قبل كل دورة انتخابية ِ
معتمدةً على هذه التسويغات ،واعتربّا ضرورة أداتيّة ال جوهريّة حتتّمها الظروف
ّ
ّ
املوضوعيّة فقط.
حممد بركة رئيس اجلبهة الدميقراطيّة للسفام واملساواة قُـبَـْيل الدورة التاسعة عشرة لفانتخاابت الربملانيّة ( )2013عن هذا املوقف
ّ
عرب ّ
يف مقابلة صحفيّة .ففي إجابة عن السؤال "نسمع بعض األصوات تقول وحنن على أبواب االنتخاابت إ ّن على الكتل العربيّة أن
يتحول إىل واقع"؟ قال بركة" :احللم هو أن يكون للعرب
ّ
تتوحد .هل هذا حلم ابلنسبة للفلسطينيّني داخل الـ  48أم من املمكن أن ّ
قائفا" :مشكلتنا
دورا أكرب ،والتمثيل
يعرب عن نسبة املشاركة" .واتبع بركة ً
احلايل ّ
أكرب متثيل يف الكنيست من أجل أن خيوضوا ً
ّ
األساسيّة ليست وجود ثفاث قوائم ،أل ّن وجود ثفاث قوائم تعبري عن وجود َمشارب سياسيّة وخلفيّات أيديولوجيّة وبرامج سياسيّة
األول
خمتلفة ،هناك من يريد أن يتّبع تيّ ًارا دميقراطيًّا يسارًّّي أو دينيًّا أو قوميًّا .هذا أمر
طبيعي .حنن لسنا ً
قطيعا .املشكلة يف أمرينّ ،
ّ
تدين نسبة املشاركة ،األمر الثاين ّأال يكون وضع ختوض فيه انتخاابت قوائم ال أمل هلا يف ّتاوز نسبة احلسم عندها ستكون كارثة
هو ّ
احلايل أ ّن هناك ثفاث قوائم ختوض االنتخاابت
ائيلي" .وأضاف قوله" :الواقع ّ
أل ّن هذه األصوات ستُحرق وهذا خيدم اليمني اإلسر ّ

وهي حتظى بتمثيل مناسب لِما حتصل عليه من أبناء شعبنا ،فموضوع الوحدة هو موضوع توافق ،إذا توافقنا مع قائمة أخرى نقوم
 6عودة ،أمين .)2001( .اجلبهة اآلن ابلذات -رسالة إىل الشباب .اجلبهة .مستقاة بتاريخ (.)2017/02/01
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بوحدة ،وإذا مل نتوافق حنن "ال نضحك على الناس" ،ولكن إىل جانب ذلك جيب ضمان متثيل اجلماهري العربيّة الفلسطينيّة وهناك
شك".
ٍ
مساع لشطب هذا التمثيل برفع نسبة احلسم .عندها علينا أن نف ّكر يف األمور بشكل آخر دون أدىن ّ
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حممد بركة (رئيس حزب اجلبهة الدميقراطيّة للسفام واملساواة ،آنذاك) ،يف مداخلته يف ندوة سياسيّة يف مركز
يف السياق ذاته ،قال ّ
مدى الكرمل لألحباث االجتماعيّة التطبيقيّة قُـبَـْيل الدورة السابعة عشرة لفانتخاابت الربملانيّة ( ،)2006إ ّن" :التع ّدديّة هي أمر
ضروري جملتمع معاىف ،فنحن ال نريد جمتمعا كالقطيع ،وإّّنا نريد جمتمعا فيه تنوع فكري ِ
وحوار ومنافسة حضاريّة [ ]...إنّنا نقرأ
ً
ً
ّ
ّ
ّ
التمين ،وليس ابلضرورة تصويت لقائمة كهذه،
معطيات حول أتييد
مجاهريي واسع ملثل هذه القائمة ،ولكن هذه النسبة هي يف إطار ّ
ّ
موحدة ،قد نشهد أ ّن هناك فئات ال
أقل من التوقرعات ،فأمام فرضيّة قائمة ّ
وأغلب ّ
الظن أنّه على أرض الواقع فإ ّن النسبة ستكون ّ
املصوتني غري الراضي سيبقى يف البيت يوم االنتخاابت أو
تعجبها القائمة أو تركيبتهاّ ،
فإما تتّجه لتشكيل قائمة أخرى ،أو أ ّن مجهور ّ
قائفا" :حنن ال نعتقد أ ّن االنتخاابت هي موسم لصلحة عشائريّة ،بل عرض
أنّه يتّجه للتصويت ألحزاب صهيونيّة" .8واتبع بركة ً
فمثفا يف املستقبل إذا
خيارات وبرامج وفكر أمام اجلمهور الختيار الطريق اليت يراها مناسبة ،ولكنّنا يف نفس الوقت لسنا منغلقنيً ،
شك أنّنا سنبحث عن اإلطار األوسع ملنع حرق األصوات،
ارتفعت نسبة احلسم إىل أكثر ممّا عليه يف هذه االنتخاابت ،فعندها ال ّ
موحدة ،وحنن حنرتمهاّ ،أما
فحني كان احلديث عن احتمال إلغاء قانون فائض األصوات ارتفعت أصوات يف اجلبهة لتشكيل قائمة ّ
احلل األمثل هو أن خنوض
وخطر إلغاء هذا القانون قد زال ،فعلينا استغفال الفرص املتاحة للتعبري عن تعدرديّتنا ،وأرى أ ّن ّ
االنتخاابت يف قائمتني مرتبطتني بفائض أصوات".

9

على الرغم من مواقف اجلبهة املعا ِرضة لتشكيل قائمة عربيّة مشرتكة ،ال ميكن القول إنّه حزب غري براغمايتّ أو يرفض التحالفات
الثنائيّة ؛ إذ قام احلزب يف املاضي خبوض ّتربتني للتحالف مع أحزاب أخرى .ففي انتخاابت الكنيست للدورة الثالثة عشرة عام
7
تدين نسبة املشاركة .كاشف .مستقاة بتاريخ
األول) .بركة :وحدة القوائم موضوع توافق وحنن ال نضحك على الناس ومشكلتنا األساسيّة ّ
موقع كاشف 14 ،2012( .تشرين ّ
(.)2015/09/30
8
معاىف .اجلبهة .مستقاة بتاريخ
جمتمعا كالقطيع والتع ّدديّة أمر
ضروري جملتمع ً
اسي ّ
جلمعية مدى-بركة :ال نريد ً
ّ
موقع اجلبهة 29 ،2006( .كانون الثاين) .يف يوم در ّ

(.)30/09/2015
 9املصدر السابق.
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اطي ،ويف العام  2003مع احلركة العربيّة للتغيري ،ويف كلتا احلالتني
التجمع
 ،1996خاض االنتخاابت بتحالف مع ّ
الوطين الدميقر ّ
ّ
كان خوض االنتخاابت حتت اسم اجلبهة وقائمتها .ميكن القول إنّه عند شعور اجلبهة ابحلاجة إىل خوض االنتخاابت بواسطة
فعفا بذلك .معارضتها األساسيّة واملبدئيّة كانت ض ّد تشكيل
حتالفات أو قائمة مشرتكة ويف ذلك ما يفيد مصلحتها ،كانت تقوم ً
تغريت الظروف واستُجيبت الشروط السياسيّة اليت تضعها اجلبهة مقابل مشاركتها يف قائمة
قائمة عربيّة مشرتكة ،ولكن عندما ّ
غريت اجلبهة موقفها وشاركت يف قائمة
مجاهريي
مشرتكة ،ابإلضافة إىل مطلب
حقيقي ابلوحدة وخطر عدم اجتياز نسبة احلسمّ ،
ّ
ّ
سنوضح الح ًقا.
مشرتكة كما
ّ
اطي:
التجمع
ّ
الوطين الدميقر ّ
ّ
العريب داخل إسرائيل ،وعلى
طي يف برانجمه
التجمع
يؤّكد ّ
السياسي على "ضرورة احلفاظ على اهلُويّة القوميّة للمجتمع ّ
الوطين الدميقرا ّ
ّ
ّ
الفلسطيين ،كما يؤّكد على ضرورة تنظيم هذا اجملتمع يف أطر وطنيّة ودميقراطيّة" 10.على ضوء ذلك،
العريب
انتمائه
الوطين للشعب ّ
ّ
ّ
أهم مرّكبات برانجمه
التجمع
اطي و ً
اطي تنظ َيم اجملتمع وبناءَ ّ
يرى ّ
احدا من ّ
قومي دميقر ّ
املؤسسات الوطنيّة حتت سقف ّ
الوطين الدميقر ّ
ّ
يوضح ما يلي:
مفصل يف البند الثالث من الربانمج
للتجمع ،الذي ّ
السياسي .ينعكس ذلك على حن ٍو ّ
السياسي ّ
ّ
ّ
العريب ويسعى إىل بلورته كشعب متماسك ومتعاضد .وذلك من
التجمع على تنظيم وحتديث اجملتمع
يعمل ّ
ّ
املؤسسات واألطر الوطنيّة على كافّة املستوّيت ال ُقطْريّة واحمللّيّة
خفال بناء احلزب
السياسي ودعم وتشجيع بناء ّ
ّ
ِ
التجمع
واملهنيّة والقطاعيّة .ويدعو احلزب إىل بناء اهليئات القياديّة على أسس دميقراطيّة وعصريّة ووطنيّة .ويدعم ّ

الصحيّة ،لِما يف
املؤسسات الطوعيّة يف خمتلف جوانب احلياة االجتماعيّة واالقتصاديّة والدينيّة واملهنيّة و ّ
تشكيل ّ
ذلك من أمهّيّة لتط رور اجملتمع وخلق أطُر جديدة وحديثة لتنظيمه.

11

10
اطي .صفحة الفيسبوك الرمسيّة .مستقاة بتاريخ (.)30/09/2015
للتجمع
التجمع ض .)2015( .الربانمج
السياسي ّ
ّ
الوطين الدميقر ّ
ّ
ّ
 11املصدر السابق.
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التجمع بتشكيل قائمة عربيّة مشرتكة يف الربملان هدفًا حب ّد ذاته ،إذ إنّه واحد من أشكال التنظيم حتت سقف
على ضوء هذا ،يرى ّ
كل
اجلمعي ،كما يتّضح من تصرحيات قيادات
القومي
مؤسسات الدولة وبناء الوعي
اطي يف مقارعة ّ
ّ
التجمع قُـبَـْيل ّ
ّ
ّ
قومي دميقر ّ
ّ
انتخاابت برملانيّة ،وال سيّما األخرية.
اطي آنذاك ،قُـبَـْيل االنتخاابت الربملانيّة للدورة التاسعة عشرة (عام
للتجمع
العام
ّ
يوضح عوض عبد الفتّاح ،األمني ّ
ّ
الوطين الدميقر ّ
ّ
عريب يرى
الطبيعي و
الرد
 )2013عن هذا املوقف بقوله" :إ ّن خوض االنتخاابت ضمن قائمة عربيّة واحدة هو ّ
لكل إنسان ّ
البديهي ّ
ّ
ّ
العريب ض ّد األحزاب ،فلديه الوعي أبمهّيّة احلزب ،والتع ّدديّة ،وال
قومي لكونه عربيًّا ...ليس املواطن
نفسه
َ
ّ
مضطه ًدا على أساس ّ
حسا أبنّه
يقصد حمطالبته بتوحيد القوائم العربيّة إلغاء األحزاب وأيديولوجيّاّا .ولكن هذا املطلب
حسا وطنيًّاًّ ،
املتكرر يعكس ًّ
الشعيب ّ
ّ

ِ
أيضا ليس عنصرًّّي ض ّد اليهود فهو
لطبيعي هو الوحدة .وهو ً
مؤسسة يهوديّة  -صهيونيّة ،وابلتايل فإ ّن ّ
كعريب ،من قبل ّ
َ
مضطهد ّ
الرد ا ّ
ائيلي وللسياسة العنصريّة ض ّد عرب الداخل".
يرى ً
يهودا إسرائيليّني (وإن كانوا قلّة) يتص ّدون لفاحتفال اإلسر ّ

12

انتخايب عشيّة
اطي األسبق ،د .عزمي بشارة ،خفال كلمته يف مهرجان
التجمع
يف السياق ذاته ،انتقد رئيس حزب ّ
ّ
الوطين الدميقر ّ
ّ
تقين للمقاعد ضمن القائمة
االنتخاابت للكنيست الـ  ،)2006( 16مفهوم الوحدة كما تراها بعض األحزاب على ّأّنا ترتيب ّ
ويوضح مفهوم الوحدة لدى
االنتخابيّة ،واملوقف الذي يرى ابلوحدة على ّأّنا عمليّة متناقضة أيديولوجيًّا مع رؤيتهم السياسيّةّ .
االنتخايب كما
التقين
التجمع على ّأّنا مرّكب أساس يف مشروعه
السياسي على أن يدرس أبعاد وآاثر ومعاين ذلكً ،
ّ
ّ
بعيدا عن اجلانب ّ
ّ
خيتزهلا البعض ،ويقول:
يف هذه الفرتة كانت األحزاب العربيّة مشغولة خبفافاّا الداخليّة ،وحنن نعارك بضرورة التصويت للقوائم العربيّة.
من أسباب ذلك أ ّن الوحدة بني القوائم العربيّة فشلت ،وحنن كان لدينا إدراك مسبق أ ّن هذه الوحدة ستفشل،
يتم تبديد أشهر كاملة على نقاشات حمسومة مسب ًقا .هي
دائما يتم إشغال الناس بنقاشات ملاذا ال ّ
ً
نتوحدّ ،
أيديولوجي أ ّن العرب يف
حمسومة مسب ًقا لوجود حزب ض ّد الوحدة ،حزب لديه تص رور ض ّد الوحدة ،تص رور
ّ
12
قصة القائمة الواحدة ،نقاط على احلروف .املسار .مستقاة بتاريخ (.)2015/09/30
عبد ّ
األول)ّ .
الفتاح ،عوض 7 ،2012( .كانون ّ
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قومي ،هذا ما يعارضونه يف جلنة املتابعة ويف
إسرائيل جيب ّأال ّ
يتوحدوا وأ ّن تنظيمهم جيب ّأال يكون على أساس ّ
كل انتخاابت
تشكيل قائمة عربيّة واحدة .وتوجد قائمة أخرى ترى ابلوحدة حرفيًّا
ّ
"صف كراسي" .يف سياق ّ
املرة من ضمن االقرتاحات أن أكون يف املقعد األول [أي عزمي
يتم االنشغال برتتيب الكراسي ،يف هذه ّ
ّ
بشارة] ،ابعتقاد أ ّن هذا املطلوب فقط لتحقيق الوحدة ،دون األخذ بعني االعتبار أنّه جيب حبث ذلك ،آاثره
كل ذلك.
وأبعاده وإسقاطاته على ّ
التجمع واحلركة الوطنيّة ،وماذا يعين ّ

13

التجمع ّأول َمن طرح فكرة القائمة الواحدة
يف مناسبة أخرىّ ،
التجمع ملوضوع القائمة املشرتكة بقوله" :يُعترب ّ
وضح عزمي بشارة فهم ّ
التجمع تدعو لذلك ،وليس خلوف ّ
النتخاابت الربملان ،أل ّن الفكرة القوميّة اليت ينادي هبا ّ
التجمع من أن يبقى خارج التمثيل الربملاينّ
الشيوعي،
اإلسفامي والتيّار
القومي والتيّار
ائيلي .على الوحدة أن ّتري بني التيّار
ّ
ّ
ّ
وليس كتكتيك لضمان مكان يف الربملان اإلسر ّ
14
اطي أتييده إلقامة قائمة مشرتكة يف مجيع احلمفات االنتخابيّة
التجمع
وليس بني انس تقتسم املقاعد" .وقد أعلن ّ
الوطين الدميقر ّ
ّ

منذ العام .2006
احلركة اإلسالميّة – الش ّق الربملانّ
كل انتخاابت برملانيّة من منطلقات
دعمت احلركة اإلسفاميّة  -الشق الربملاينّ خوض االنتخاابت الربملانيّة بقائمة عربيّة مشرتكة قُـبَـْيل ّ
مرة يف
براغماتيّة ،كون ذلك قد يرفع متثيل األحزاب العربيّة يف الربملان ،األمر الذي انعكس يف تصرحيات قياداّا منذ مشاركتها ّ
ألول ّ
هاما يف جذب أتييد
عامفا ًّ
االنتخاابت الربملانيّة عام  .1996ارتكز هذا التشجيع ابألساس على موقف يرى ابلقائمة املشرتكة ً
اليميين ّتاه
لسياسي
حتديدا على ضوء التصعيد ا
انتخايب واسع وضمان التمثيل الربملاينّ ،ويف إحراز أتثري على الصعيد الربملاينًّ ،
ّ
ّ
ّ
سياسي ّتعل من هذا التأييد مرّكبًا جوهرًّّي
العريب .تشجيع هذه الوحدة مل يُرفَد أببعاد فكريّة سياسيّة أيديولوجيّة أو تنظري
اجملتمع ّ
ّ

13
انري للمفكّر د .عزمي بشارة ألقاه قبل سنوات ينتقد فيه األحزاب وفكرة الوحدة".
قناة " .)2008( .com1948خطاب ّ

https://www.youtube.com/watch?v=JELrarVKJr8

14
كل العر  .ص.12 .
كل العرب 13 ،2006( .كانون الثاين) .وحدة األحزاب العربيّةّ .
صحيفة ّ
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مرشحني واحدة ،قادرة على تنسيق العمل الربملاينّ يف
ًّ
التقين املتمثّل بصياغة قائمة ّ
رؤيوّي يف خطاب احلركة ،ليقتصر األمر على بعده ّ
ما بينها.
مرة يف
الشق
تنعكس هذه الرؤّي من خفال االئتفافات االنتخابيّة اليت خاضتها احلركة اإلسفاميّة ّ -
اجلنويب منذ مشاركتها ّ
ألول ّ
ّ
اجلنويب
الشق
االنتخاابت الربملانيّة عام  1996بعد االنشقاق الذي حصل يف احلركة اإلسفاميّة .حيث ش ّكلت احلركة اإلسفاميّة ّ -
ّ
املوحدة" ،وهي الصيغة االنتخابيّة اليت خاضت ضمنها
مع احلزب
اطي قائمة انتخابيّة حتمل اسم "القائمة العربيّة ّ
ّ
العريب الدميقر ّ
انضمت احلركة العربيّة للتغيري إىل
االنتخاابت الربملانيّة من الدورة اخلامسة عشرة عام ّ 1996
حّت السابعة عشرة ( )2003حني ّ
حّت عام .2013
القائمة ،وبقيت على تركيبتها ّ
اجلنويب) قُـبَـْيل
الشق
املوحدة (احلركة اإلسفاميّة ّ -
تعبريا عن هذا ،املوقف قال الشيخ إبراهيم صرصور ،الرئيس األسبق للقائمة العربيّة ّ
ً
ّ
الدورة التاسعة عشرة لفانتخاابت الربملانيّة (" :)2013نريد أن حنصل على أكرب عدد من أصوات الناخبني العرب وال نريد أن
تذهب هذه األصوات إىل األحزاب الصهيونيّة [ ]...نسعى كحركة إسفاميّة إىل خوض االنتخاابت الربملانيّة بقائمة ائتفاف عربيّة
اطي براجمه،
التجمع
كبرية لدخول الربملان" .واتبع صرصور ً
لكل من الشيوعيّني واإلسفاميّني وحزب ّ
قائفا" :أدرك أ ّن ّ
الوطين الدميقر ّ
ّ
ظل التغريات السياسيّة
ولكنّنا نريد ّقوة متثيل وإذا استطعنا تشكيل لويب داخل الكنيست فذلك حي ّقق لنا ّقوة كبرية
ً
خصوصا يف ّ
املقبلة".
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اجلنويب) ،قُـبَـْيل انتخاابت الكنيست -الدورة
(الشق
صرح عبد هللا ّنر درويش ،الرئيس األسبق للحركة اإلسفاميّة
ّ
يف السياق ذاتهّ ،
ّ
عضوا .على العرب يف إسرائيل خوض االنتخاابت الربملانيّة وهم
الثامنة عشرة (" :)2009قد حتصد قائمة عربيّة ّ
موحدة ً 16
موحدون ،سأقوم مع أشخاص آخرين ببذل جمهود لتوحيد مجيع القوائم العربيّة يف قائمة واحدة .لقد اتّفقت مع قادة آخرين يف
ّ
العريب على املبادرة إلجراء اجتماعات مع األحزاب العربيّة األخرى يكون اهلدف منها اإلقناع خلوض االنتخاابت بقائمة
اجملتمع
ّ
وموحدة .تركيبة القائمة ستكون حما يتفاءم مع متثيل هذه القوائم يف الكنيست احلاليّة .يف حال فشل هذه املبادرة ،سنقوم أان
واحدة ّ
بكل مثن .العر  .مستقاة بتاريخ
 15أشقر ،مرفت 27 ،2012( .تشرين الثاين) .صرصورّ :اّامات أمين عودة ال أساس هلا .فليكن
ً
شجاعا ويقول حنن مع الوحدة ّ
(.)30/09/2015
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واملبادرون اآلخرون ببذل جمهود آخر خلوض االنتخاابت يف قائمتني ،األوىل للجبهة الدميقراطيّة للسفام واملساواة ،والثانية قائمة مرّكبة
اطي واحلركة العربيّة للتغيري".
التجمع
الشق
من احلركة اإلسفاميّة ّ -
اجلنويبّ ،
ّ
الوطين الدميقر ّ
ّ

16

احلركة العربيّة للتغيري
حّت االنتخاابت األخرية عام  ،2015من خفال االئتفاف
خاضت احلركة العربيّة للتغيري االنتخاابت الربملانيّة منذ عام ّ 1999
مع واحد من األحزاب السياسيّة العربيّة املركزيّة املمثَّلة يف الربملان ،وذلك لضمان متثيلها الربملاينّ الذي اقتصر على مقعد واحد يف كلّ
اطي ،وقد ُمثّلت احلركة
التجمع
دورة انتخابيّة؛ إذ خاضت احلركة االنتخاابت عام  1999ضمن قائمة ائتفافيّة مع ّ
الوطين الدميقر ّ
ّ
العربيّة للتغيري حمقعد واحد .كذلك خاضت االنتخاابت مع اجلبهة الدميقراطيّة للسفام واملساواة ضمن قائمة ائتفافيّة يف الدورة
العريب،
اجلنويب ،واحلزب
الشق
تضم احلركة اإلسفاميّة ّ -
السادسة عشرة لفانتخاابت ( ،)2003ومع القائمة ّ
املوحدة اليت ّ
القومي ّ
ّ
ّ
وصوال إىل تشكيل القائمة املشرتكة يف الدورة
واحلزب
حّت الدورة التاسعة عشرةً ،
اطي ،من الدورة السابعة عشرة ّ
ّ
العريب الدميقر ّ
العشرين لفانتخاابت الربملانيّة (.)2015
مضاد ّتاه إقامة حتالفات أو خوض االنتخاابت ضمن قوائم
االدعاء أ ّن احلركة العربيّة للتغيري ليس لديها موقف
ّ
من هنا ميكن ّ
ائتفافيّة ،بل على العكس من ذلك هي حركة برغماتيّة إىل ح ّد بعيد مي ّكنها من إبرام اتّفاقيّات حتالف على أساس توافُق املصاحل ال
نصوصا وأدبيّات حزبيّة من احلركة العربيّة للتغيري تدعم هذا
لوجي من أجل خوض االنتخاابت الربملانيّةّ .إال أنّنا مل جند
ً
التقارب األيديو ّ
السياسي فقط.
التصرف
التحليل الذي يرتكز يف األساس على ّ
ّ
املواقف املبدئيّة التارخييّة لألحزاب العربيّة من تشكيل قائمة مشرتكة أو قائمة عربيّة واحدة انعكست يف مواقفها ّتاه تشكيل قائمة
ومن
فمن دعم اترخييًّا فكرة القائمة املشرتكة طرحها بصورة فوريّة مع تقدمي انتخاابت عام َ ،2015
مشرتكة قُـبَـْيل انتخاابت َ ،2015
اجلماعي واملطلب
ضطر إىل تغيريه نتيجة الضغط
عارض أو حت ّفظ من ذلك حافظ على موقفه ّ
حّت اللحظة األخرية ،قبل أن يُ ّ
ّ
توضح أ ّن مواقف األحزاب انبعة
اجلماهريي نتيجة رفع نسبة احلسم .متابعة مواقف األحزاب العربيّة قـُبَـْيل تشكيل القائمة املشرتكة ّ
ّ
 16صحيفة الصنّارة 5 ،2012( .كانون األ ّول) .االنتخاابت على األبواب .الصنّارة .ص.18.
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العريب كما يراها احلزب .لذا ،فإ ّن تشكيل القائمة املشرتكة
ابألساس من رغبتها يف احلفاظ على مصاحل احلزب ومن ََثّ مصاحل اجملتمع ّ
احتماال واقعيًّا .االعتبارات اليت حسمت ،يف ّناية
مفهوما ضمنًا ،وإمكانيّة خوض االنتخاابت من خفال قائمتني كان
مل يكن
ً
ً
ف من
التخو ُ
املطاف ،لصاحل قائمة مشرتكة ،هي ُ
عدم رغبة األحزاب يف حت رمل مسؤوليّة هدر فرصة اترخييّة لتشكيل قائمة مشرتكة ،و ّ
ِ
معاقبة اجلمهور واخنفا ِ
ض نسبة التصويت يف حال تشكيل قائمتني وعدم اجتياز نسبة احلسم .هذه االعتبارات مسحت بتقدمي
ِ
اهلامة يف بعض احلاالت ،لكنّها مل
تنازالت سياسيّة من قبل األحزاب وأسهمت كذلك يف ختطّي العقبات السياسيّة واأليديولوجيّة ّ
وصنّفت يف مرتبة اثنية بعد ترتيب املقاعد .التوقرعات اليت وضعتها األحزاب العربيّة لتشكيل
حت َ
ظ ابهتمام الرأي ّ
العام أو الصحافة ُ
قائمة مشرتكة واآلمال اليت ُع ِقدت على هذه القائمة حسمت األمر يف ّناية املطاف ودفعت إىل تشكيل قائمة واحدة.

مواقف األحاا من تشكيل "القائمة املشرتكة" يف انتخاابت عام 2015
اتّسمت معظم تصرحيات القيادات السياسيّة لألحزاب العربيّة ،قُـبَـْيل وبـُ َعْيد َس ّن قانون رفع نسبة احلسم إىل  ،% 3.25يف منتصف
شهر آذار من عام  ،2014بتوصيفها للقانون أبنّه هجوم مباشر على األقلّيّة العربيّة داخل إسرائيل وعلى األحزاب السياسيّة العربيّة
ائيلي عن األحزاب العربيّة
السياسي الذي قد يصل ح ّد إسقاط الشرعيّة ابملفهوم
من خفال تضييق حيّز العمل
السياسي اإلسر ّ
ّ
ّ
17
لس ّن هذا القانون ،والذي يعود إىل خفاف
كل هذه التصرحيات مل ّ
تتطرق إىل السياق األوسع َ
وإخراجها من الربملانّ .إال أ ّن ّ

داخلي ،يتجاوز نقاش إبقاء األحزاب العربيّة يف الربملان أو التخلرص منها ،وهي خلفيّة متعلّقة حموقف نتنياهو واحلزب احلاكم
ائيلي
ّ
إسر ّ
يكي املعتمد على حزبني
ائسي يستوحي جزءًا من بْنيته من النظام األمر ّ
بضرورة تغيري طريقة احلكم يف إسرائيل وحتويله إىل نظام شبه ر ّ
كبريين كبديل لنظام متع ّدد األحزاب.
على ضوء ذلك ،تعاملت تصرحيات القيادات السياسيّة مع مناقشة خوض االنتخاابت ضمن ائتفافات انتخابيّة يف ما بني األحزاب
أي قائمة من القوائم اليت على
العربيّة على ّأّنا حقيقة مرادفة للمرحلة ،وال سيّما أ ّن نسبة احلسم اجلديدة قد ّ
تؤدي إىل سقوط ّ
التجمع واجلبهة .موقع ابنيت .مستقاة بتاريخ (.)30/09/2015
ّ 17
تضم :اإلسفاميّةّ ،
دالشة ،عمر 3 ،2014( .نيسان) .هل تتش ّكل قائمة ّ
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َّ
تتخط ّإّيها ّإال القائمة
علما أ ّن النسبة املفروضة َوف ًقا للقانون اجلديد مل
الساحة السياسيّة فيما لو خاضت االنتخاابت منفردةً ،
العريب ويف اجملتمع
املوحدة َوف ًقا ملعطيات االنتخاابت السابقة عام  ،2013وهي معطيات متعلّقة ً
ّ
أيضا بنسبة التصويت يف اجملتمع ّ
18
ي نقاشات حول اإلمكانيّة
فاحظ يف املرحلة اليت حلقت اإلعفان عن رفع نسبة احلسم أ ر
ائيلي على ح ّد سواء .من هنا ،مل تُ َ
اإلسر ّ

حل احلكومة
الفعليّة لتشكيل قائمة مشرتكة ،واقتصرت على التصرحيات املبدئيّة لقيادات األحزاب يف هذا اخلصوص .لكن بعد ّ
أتجج النقاش واحلديث
األول عام  2014وتعيني موعد االنتخاابت الربملانيّة يف آذار عام ّ ،2015
اإلسرائيليّة يف بداية شهر كانون ّ
موحدة لألحزاب العربيّة خلوض االنتخاابت .جند أ ّن تصرحيات قيادات األحزاب العربيّة حول
عن احلاجة إىل تشكيل قائمة ّ
التحالفات وتشكيل قائمة مشرتكة كانت متشاهبة إىل ح ّد بعيد مع تصرحياّا يف الفرتة اليت أعقبت رفع نسبة احلسم ومع املواقف
التارخييّة لألحزابّ .إال أ ّن تشكيل القائمة املشرتكة حت ّقق بفعل بعض األمور ،من بينها التغيري الذي طرأ على موقف اجلبهة
اجلماهريي الذي
فضلت يف ّناية املطاف خيار القائمة الواحدة على خيار القائمتني ،والضغط
الدميقراطيّة للسفام واملساواة اليت ّ
ّ
ِ
ابّتاه تشكيل قائمة "عربيّة" مشرتكة.
س ّ
ُمور َ

اجلبهة الدميقراطيّة للسالم واملساواة:
من تصرحيات قيادات اجلبهة الدميقراطيّة وبياانّا الرمسيّة يف الفرتة اليت تلت رفع نسبة احلسم لغاية عشيّة تشكيل القائمة املشرتكة،
خيص االئتفافات االنتخابيّة .تشمل هذه اخليارات إمكانيّة خوض
يتّضح أ ّن مجيع اخليارات كانت واردة أمام اجلبهة يف ما ّ
االنتخاابت يف قائمة مشرتكة واحدة ،أو يف قائمتني ،أو يف قائمة منفردة للجبهة وحلفائها ،وهو األمر الذي ورد على لسان بعض
حممد بركة،
قيادات اجلبهة .هذا املوقف هو امتداد ملواقف اجلبهة التارخييّة ّتاه تشكيل قائمة مشرتكة .فقد ّ
عرب عن هذا املوقف ّ
"كل العرب" ،مباشرة بعد َس ّن قانون رفع
عضو الكنيست ورئيس اجلبهة الدميقراطيّة للسفام واملساواة آنذاك ،يف مقابلة مع موقع ّ
قائفا:
نسبة احلسمً ،
 18شحادة ،امطانس .)2013( .قراءات يف نتائج انتخاابت الكنيست الـ  19عام  2013يف إسرائيل .مدى الكرمل .مستقاة بتاريخ (.)2017/02/01
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يب ،هذه األمور حيكمها التقاء الربامج السياسيّة واالجتماعيّة
ما يتعلّق ابالصطفافات الداخليّة يف اجملتمع العر ّ
سيؤدي إىل اصطفاف جديد يف اخلارطة السياسيّة
والوطنيّة وأيًضا مقتضيات القانون .ال ّ
شك أ ّن رفع نسبة احلسم ّ
تضم كافّة املرّكبات السياسيّة يف اجملتمع
العريب .وابلنسبة لنا هنالك ثفاثة احتماالتّ :إما قائمة واحدة ّ
داخل اجملتمع ّ
تطورات على اخلارطة تلقي بظفاهلا على االنتخاابت القادمة [ ]...ولكن من
العريبّ ،
وإما قائمتان ،أو أن حتدث ّ
ّ
ِ
ِ
الفلسطيين يف إسرائيل.
العريب
انحيتنا األبواب مفتوحة حلوارات بنّاءة وج ّديّة حما ّ
يعزز وحدة ومتثيل اجملتمع ّ
ّ

19

حتديدا يف املرحلة اليت سبقت التفامهات املبدئيّة األساسيّة بني األحزاب خلوض
من بياانت اجلبهة السياسيّة وتصرحيات قياداّاً ،
يفاحظ استخدام مصطلح "أوسع شراكة" يف معظم التصرحيات الصادرة عن قيادات اجلبهة واحلزب
االنتخاابت يف قائمة واحدةَ ،
يفرغ التصريح من فحواه الظاهرة للوهلة
ائيلي ،تضمن به الضوابط اليت حت ّدد شكل وشروط هذه الشراكة ،األمر الذي ّ
الشيوعي اإلسر ّ
األوىل (قائمة واحدة) ومن ضرورته ،ويضعه قيد امتحان االستجابة ملثل هذه الشروط من قِبل سائر األحزاب.

ائيلي من يوم  ،2014/12/23إذ جاء فيه:
يظهر هذا ّ
التوجه يف بيان احلا الشيوعي اإلسر ّ
يضم كافّة القوى
الشيوعي وشركاؤه يف اجلبهة الدميقراطيّة للسفام واملساواة يدعون إىل أوسع حتالف
"احلزب
سياسي ّ
ّ
ّ

ِ
املناهضة للفاشيّة ،بني اجلماهري العربيّة والقوى التق ّدميّة اليهوديّة ،وإىل أوسع تعاون لرفع نسبة التصويت يف الشارع
الفلسطيين
العريب ،من أجل منع اليمني من الوصول إىل س ّدة احلكم وإخراج خمطّطاته العدوانيّة ض ّد الشعب
ّ
ّ
واجلماهري العربيّة ومجاهري العاملني اليهود والعرب إىل حيّز التنفيذ".

20

أقر تشكيل قائمة واحدةّ ،إال أنّه أرفق هذا القرار حمجموعة من
يف يوم  ،2015/01/03اجتمع جملس اجلبهة واحلزب
الشيوعي و ّ
ّ
تطور جمرّيت األمور حما يفائم موقفها .وقد جاء يف بيان اجلبهة
الضوابط واحملاذير اليت تتيح ّ
التوجه خليارات أخرى يف حال عدم ّ
التجمع واجلبهة .موقع ابنيت .مستقاة بتاريخ (.)30/09/2015
ّ 19
تضم :اإلسفاميّةّ ،
دالشة ،عمر 3 ،2014( .نيسان) .هل تتش ّكل قائمة ّ

لكل اإلمكانيّات يف االنتخاابت .عر  .48مستقاة بتاريخ (.)2015/09/30
 20عرب  23 ،2014( .48كانون الثاين) .احلزب
الشيوعي يدعو كوادره لفاستعداد ّ
ّ
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القيادي ابلتفاوض مع ابقي
"قرر جملس اجلبهة يف االجتماع الذي عقده مساء اليوم يف الناصرة ختويل الطاقم
واحلزب
ّ
الشيوعيّ :
ّ
وتبين برانمج
املرّكبات السياسيّة حول تشكيل قائمة عربيّة واحدة ،على أن يؤّكد على الشراكة العربيّة اليهوديّة وعلى متثيل النساء ّ
متعه ًدا ابحلفاظ
بقوة ّ
ابّتاه القائمة العربيّة املشرتكة واعتربها "مصرييّة"ّ ،
اجلبهة" .وقد دفع رئيس اجلبهةّ ،
حممد بركة ،يف هذا االجتماع ّ
كل شيء حماولة إقامة قائمة مشرتكة" .يف املقابل ،عارض النائب دوف
على الطابع
ّ
العريب للجبهة .وقال إ ّن "مسؤوليّتنا قبل ّ
اليهودي ّ
األّيم ،وحيث تسود الظلمة يف اخلارج ،هذا الوقت املناسب إلشعال شعلة
حينني خيار تشكيل قائمة مشرتكة وقال" :يف هذه ّ
الشراكة العربية اليهودية" .وأضاف" :ليس من الضروري أن نتحد مع اجلميع .هنالك جمموعة كأمحد الطييب ِ
وجهات أخرى تظهر أنّنا
ّ ّ
ّ
ّ
العريب".
سنحصل على أصوات اجلمهور ّ
سهل عليها خوض االنتخاابت
استجيبت شروط اجلبهة الدميقراطيّة للسفام واملساواة بشكل
مبدئي يف مرحلة املفاوضات األوىل ،ممّا ّ
ّ
تلخصت هذه الشروط والضوابط يف ما يلي:
ضمن قائمة مشرتكة واحدةّ .
مرشحني يهود َوف ًقا ملبدأ الشراكة مع "القوى اليهوديّة الدميقراطيّة".
 أن تشمل القائمة ّالشكلي
يعرب عن رؤّي سياسيّة تتجاوز البعد
 أن َّيعرب عن القائمة على ّأّنا قائمة مشرتكة ال قائمة عربيّة مشرتكة .وهو األمر الذي ّ
ّ
قومي أمام القوائم الصهيونيّة.
للتسمية ،رأت هبذه القائمة ائتفافًا للقوى الدميقراطيّة إزاء القوى الفاشيّة ،ال قائمة عربيّة ذات طابع ّ
اإلعفامي خفال احلملة االنتخابيّة ويف تصرحيات قياداّا.
أيضا يف خطاب اجلبهة
انعكس ذلك ً
ّ
السياسي للجبهة وأن ينسجم معه ،وهو ما ُع ّرب عنه ابصطفاح "حسب
 ّأال يتجاوز خطاب القائمة املشرتكة سقف اخلطابّ
السياسي للجبهة وكذلك الرتكيبة العربيّة اليهوديّة للقائمة -وهو
برانمج اجلبهة" ،وهي الداللة على ضرورة عدم التناقض مع السقف
ّ
السياسي.
السياسي للقائمة املشرتكة الذي راوح سقف اجلبهة
ما يف اإلمكان مفاحظته من خفال الربانمج
ّ
ّ
عرف القائمة املشرتكة قيد املفاوضات على ّأّنا قائمة قوميّة عربيّة ،واإلبقاء على خيار تشكيل قائمتني
تعبريا عن املوقف الرافض ألن تُ َّ
ً
حممد بركة رئيس اجلبهة
و ً
احدا من اخليارات الواردة يف حال عدم ّتاوب املفاوضات مع شروط اجلبهة لتشكيل قائمة واحدة ،يقول ّ
الدميقراطيّة للسفام واملساواة يف مقابلة معه جرت يوم  2014/10/21ما يلي:
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العريب لن تكون كما كانت يف االنتخاابت األخرية .هذا مؤَّكد ،واملوضوع ال حيتمل
ّأوًال ،اخلارطة السياسيّة يف اجملتمع ّ
ِ
رمسي بني خمتلف األحزاب.
أكثر من قائمتنيّ ،إما قائمة واحدة ّ
موحدة أو قائمتني ،فهذا مرهون حبوار جيري بشكل غري ّ
ائيلي حياول أن يعزل اجلماهري العربيّة ،وحنن حباجة أن نبحث إىل جانب
إىل جانب ذلك علينا ّأال ننسى أ ّن اليمني اإلسر ّ
اليهودي أل ّن حلم اليمني من وراء رفع نسبة احلسم هو عزل العرب ووضعهم
وحدتنا عن تعاون قوى دميقراطيّة يف الشارع
ّ
اطي من جهة أخرى
نعزز وحدتنا الوطنيّة من انحية ،و ً
أيضا علينا أن ّ
يف سلّة واحدة .حنن علينا أن ّ
نعزز العمل الدميقر ّ
ٍ
خاصة هذا التسيرب
اطي حول شعبنا ألنّه َّ
كل اجملاالتّ ،
معرض هلجوم يف ّ
حلماية شعبنا وإجياد غفاف واق دميقر ّ
ننجر وجنلس يف قفص معزول كما يريد اليمني
ائيلي .إىل جانب تعزيز وحدتنا الوطنيّة جيب ّأال ّ
والتطرف يف الشارع اإلسر ّ
ائيلي للتحالف معها.
بل حماولة الوصول إىل قوى دميقراطيّة يف الشارع اإلسر ّ
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العامة النتخاابت
الشيوعي املشاركة يف قائمة عربيّة واحدة مل يكن
من الواضح أ ّن قرار اجلبهة واحلزب
مفهوما ضمنًا ،لكن البيئة ّ
ً
ّ
ِ
ي من
 2015مل تسمح للجبهة ّ
ابختاذ "مغامرة" سياسيّة والذهاب إىل خيار القائمتنيً ،
فضفا عن ّأّنا جنحت يف حتصيل جزء ج ّد ّ
مرشحا،
الشروط السياسيّة اليت وضعتها كشروط للمشاركة يف قائمة مشرتكة ،واحلصول على متثيل أكرب ملمثّليها 6 ،من ّأول ّ 12
وضح
ورائسة القائمة املشرتكة .بعد تشكيل القائمة املشرتكة ،نشر أمين عودةّ ،
عددا من املقاالت ّ
األول يف القائمة املشرتكةً ،
املرشح ّ
بعامة .فعلى سبيل املثال ،يف
فيها أمهّيّة تشكيل القائمة من وجهة نظر اجلبهة ،وأتثريها
ريب ّ
اإلجيايب على اجلبهة وعلى اجملتمع الع ّ
ّ
مقال تُشر يف  2016/02/21كتب عودة:
َّ
العريب
"للقائمة املشرتكة مزاّي كثرية ،أعتقد أ ّن اجلمهور الواسع يعرفها جيّ ًداّ :أوًال إفشال خمطط السلطة احلاكمة إلخراس الصوت ّ
اطي يف الكنيست من خفال رفع نسبة احلسم؛ اثنيًا تلبية إرادة معظم الناس ورغبتها يف رؤية مجيع األحزاب الفاعلة على
والدميقر ّ
ساحة مجاهريان العربيّة يف خندق واحد ض ّد العنصريّة واالحتفال واإلفقار وقانون القوميّة اليهوديّة ،وتغليب القواسم والثوابت املشرتكة
تقل خطورة كالعنف والشرذمة والتف ركك ،وقطع
على القضاّي اخلفافيّة؛ اثلثًا املواجهة املشرتكة ليس فقط للسلطة ،بل ً
أيضا آلفات ال ّ
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ابعا رفع نسبة التصويت واتليًا زّيدة متثلينا الربملاينّ ورفع احتماالت
الطريق على املساس ابلوحدة الوطنيّة والنسيج
االجتماعي؛ ور ً
ّ
اقعا
أتثريان يف القضاّي السياسيّة وكذلك يف قضاّيان ومهومنا وحقوقنا اليوميّة" .ويضيف عودة ً
قائفا" :لقد خلقت القائمة املشرتكة و ً
الداخلي .وهذا ليس
بدال من هدر طاقاتنا على التنافس
عدوان
األساسي وهو السياسة الرمسيّةً ،
ً
كل جهدان ملقارعة ّ
جديدا ،نرّكز فيه ّ
ّ
ّ
العريب من خلط لألوراق ،ومن متزيق للشعوب واألوطان .وسأجازف وأقول إ ّن خصمنا
ظل ما يشهده العامل
ً
ّ
مفهوما ضمنًا يف ّ
األساسي اليوم هو الفامباالة وقلّة احليلة .لدينا فرصة حقيقيّة للخروج من عنق الزجاجة،
األساسي اليوم هو اليأس ،وغرمينا
ّ
ّ
ِ
غزة عن أيديهم اآلمثة بعد ،والذين ما زالت ألسنتهم تلهج ابلتحريض
وإسقاط نتنياهو وليربمان وبِنت الذين مل ّ
ّتف دماء شعبنا يف ّ
علينا .لدينا فرصة حقيقيّة لقلب املعادلة السياسيّة يف البفاد ...القائمة املشرتكة تستطيع نقلنا من موقع الدفاع إىل موقع اهلجوم.
فكوّنا قائمة اجلماهري العربيّة واحمل ِّققة للشراكة مع القوى الدميقراطيّة اليهوديّة ،وصاحبة املقوالت الدميقراطيّة الصميميّة فهي ال تكتفي
كل العرب واليهود الذين لديهم
بتوحيد األقلّيّة
َ
اطي واسعّ ،
يضم ّ
املضطهدة وهذا ما تنجزه فعليًّا ،بل تش ّكل النواة الصطفاف دميقر ّ
رؤية مشرتكة ومصلحة مشرتكة يف االنعطاف حنو السفام العادل بدل االحتفال واالستيطان ،وحنو املساواة القوميّة واملدنيّة بدل
الفاشي".
التمييز والتهميش ،وحنو العدالة االجتماعيّة بدل الفقر والبطالة ،وحنو الدميقراطيّة بدل التدهور
ّ
التحول يف اخلطاب بعد تشكيل القائمة املشرتكة ،والتشديد على
أقوال عودة تعكس قراءة اجلبهة للقائمة املشرتكة وأهدافهاّ ،
وتوضح ّ
إجيابيّات هذه القائمة وأهدافها األساسيّة وأمهّيّتها دون التخلّي عن الشروط اليت طالبت هبا ،واليت حت ّققت فعليًّا يف القائمة املشرتكة
لكل التق ّدميّني).
(شراكة عربيّة يهوديّة وتغييب البعد
اطي املدينّ كقائمة ّ
القومي عنها ،والتأكيد على نضاهلا الدميقر ّ
ّ
الوطين الدميقراط ّي:
التجمع
ّ
ّ
األول لإلعفان عن تقدمي االنتخاابت ،إىل
التجمع
اطي ،منذ اليوم ّ
أشارت مجيع التصرحيات والبياانت الصادرة عن ّ
الوطين الدميقر ّ
ّ
التجمع التارخييّة إزاء الوحدة دون عفاقة هلذا برفع
ضرورة خوض االنتخاابت ضمن قائمة مشرتكة .هذا املوقف هو امتداد ملواقف ّ
عرب رئيس الكتلة
نسبة احلسم ،وذلك على الرغم من أ ّن هذا الرفع جعل من ذلك املوقف أش ّد ح ّدة
وإحلاحا .عن هذا املوقف ّ
ً
قائفا:
الربملانيّة للتجمع
اطي ،د .مجال زحالقة ،مباشرة بعد رفع نسبة احلسمً ،
الوطين الدميقر ّ
ّ
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بغض النظر عن رفع نسبة احلسم ،ومل نكن حباجة إىل رفع
حنن دعوان إىل قائمة مشرتكة طيلة الوقت منذ عام ّ ،1999
نسبة احلسم لكي نوافق على هذا الطرح ،حنن مل نوفَّق يف املاضي يف إقناع اجلميع بتشكيل هذه القائمة واآلن واضح أ ّن
الفرص زادت بعد رفع نسبة احلسم [ ]...أان أدعو بشكل واضح إىل االتّفاق اآلن على تشكيل قائمة مشرتكة ،وال
السياسي وعملها ،بل أدعو إىل
حاال يف مفاوضات لرتكيبها وكتابة برانجمها
حّت االنتخاابت القادمة ،والشروع ً
ننتظر ّ
ّ
مجيعا إىل مجهوران
كل قائمة على خصوصيّتهاّ ،
نتوجه ً
حّت ّ
تشكيل كتلة للقوائم العربيّة الثفاث يف الكنيست ،مع حمافظة ّ
ِ
العريب من خفال رفع نسبة احلسم الذي جاء به أفيغدور ليربمان،
ببشرى الوحدةّ ،
وحّت نُفشل مشروع ضرب التمثيل ّ
وحّت يرت ّد هذا األمر عليه وعلى أمثاله .حنن اآلن  11عضو كنيست وابعتقادي ميكن أن نصل إىل  15عضو
ّ
كنيست.
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وعرب عن موقف مشابه يف مقابلة معه يف يوم
حل احلكومة ،عاد زحالقة ّ
بعد ظهور بوادر ّأوليّة لتقدمي االنتخاابت على أثر ّ
:2014/10/21
"االنتخاابت املقبلة ستفرض حتالفات جديدة ،ونقوم جبهود لتوحيد األحزاب العربيّة يف قائمة مشرتكة .هذا هو موقفنا وتو رجهنا،
ِ
غض النظر عن رفع نسبة
ونلمس يف هذه املرحلة
ً
كل األطراف لبحث املوضوع جب ّديّة [ ]...حنن نريد قائمة مشرتكة ب ّ
استعدادا لدى ّ
أي حزب أن يكون
احلسم ،هذا كان موقفنا قبل رفع نسبة احلسم ،اآلن خلَ َق رفع نسبة احلسم حالة جديدة ،حبيث ال يستطيع ّ
منفردا ،وأان أرى أ ّن التحالف األفضل واألنفع هو قائمة مشرتكة للكتل العربيّة الثفاث".
مطمئنًّا أن يعرب نسبة احلسم ً
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لتوضح الرفض الكامل لتشكيل
التجمع على إبراز مسعى التو ر
صل إىل تشكيل قائمة واحدة ،بل امت ّدت ّ
مل تقتصر تصرحيات قيادات ّ
اطي ،د .ابسل غطّاس ،يف مقال له يف اتريخ  2015/01/02يف صحيفة
التجمع
قائمتني ،إذ يقول النائب عن ّ
الوطين الدميقر ّ
ّ
"فصل املقال":

دالشة ،عمر 3 ،2014( .نيسان) .مصدر سابق.
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هاما يف خلق املناخ واألجواء لتشكيل القائمة الواحدة ورفض عروض السري يف
التجمع
دورا ًّ
"ليس ًّ
سرا أ ّن ّ
اطي لعب ً
الوطين الدميقر ّ
ّ
ِ
أصر على أ ّن خيار القائمة الواحدة هو اخليار الوحيد.
قائمة ثنائيّة وكان لديه عروض ج ّديّة من الكتلتني املوجودتني يف الربملان ،و ّ

العريب
وهذا يعكس موق ًفا إسرتاتيجيًّا اترخييًّا ينبع من ُ
صلب رؤية ّ
اطي ومن قراءة صحيحة لرغبة الشارع ّ
قومي دميقر ّ
التجمع كحزب ّ
وطموحاته".

24

اطي ،عشيّة تشكيل القائمة املشرتكة
للتجمع
العام
األمر ذاته يتّضح من أقوال السيّد عوض عبد الفتّاح ،األمني ّ
ّ
الوطين الدميقر ّ
ّ
واإلعفان عنها ،حيث قال:
حّت مع هذه النسبة لقد كان من الوارد جدًّا أ ّن خيوض اجملتمع
كزي يف توحيد القوائم ،ولكن ّ
"نعم لقد كان لرفع نسبة احلسم دور مر ّ
التجمع على رفضه ،وهذه حقيقة يعرفها اجلميع .هنالك قوى
أصر ّ
العريب االنتخاابت بقائمتني لو قبل ّ
التجمع هذا اخليار وهو ما ّ
ّ
جهدا كافيًا .وكانت
دائما مع قائمة واحدة ولكنّها كانت ّيئسة من إمكانيّة حتقيق ذلك ،ولذلك هي مل تبذل ً
أخرى كانت ً
اإلسفامي يف حتالف واسع واحد ض ّد نظام اضطهاد من
الشيوعي مع
القومي ،وكاإلميان بعدم إمكانيّة التقاء
مسلّمات كاالنغفاق
ّ
ّ
ّ
املعيقات التارخييّة لدى البعض".
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عربت عن أ ّن
حساسة من املفاوضات ،واليت ّ
نفاحظ كذلك التصرحيات اإلجيابيّة املتفائلة حول تشكيل قائمة واحدة يف مراحل ّ
ستوجه املفاوضات،
تشكيل القائمة واإلعفان عنها ابات يف عداد األمر املنجز والوشيك ،وذلك قبل تثبيت املبادئ األساسيّة اليت ّ
ح:
وقبل تناول الربانمج
األول حني صر ّ
التجمع مجال زحالقة يف أواخر كانون ّ
السياسي للقائمة .وهو االمر الذي عرب عنه رئيس كتلة ّ
ّ
املبدئي عن تشكيل القائمة يف الوقت القريب".
التوجهات لدى اجلميع إجيابيّة وأنمل أن جيري اإلعفان
"أان متفائل .و ّ
ّ
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أي شروط سياسيّةّ ،أدى إىل
مت رسك ّ
التجمع خبيار واحد يف مجيع مراحل املفاوضات ،وهو تشكيل قائمة مشرتكة واحدة ،دون ّ
(التجمع) بشأن ترتيب املقاعد يف القائمة االنتخابيّة ،خملًّفا مقعدين فقط له يف
تضييق حيّز التفاوض واملناورة لدى هذا احلزب
ّ
اترخيي لشعبنا .فصل املقال ،ص .6
 24غطّاس ،ابسل 2 ،2015( .كانون الثاين) .واثقو اخلطى ّنشي حنو حتقيق إجناز
ّ
 25عبد الفتّاح ،عوض 30 ،2015( .كانون الثاين) .فصل جديد وأفق مفتوح .فصل املقال ،ص.10 .
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 26عرب 26 ،2014( .48كانون األ ّول) .زحالقة :نقرتب من اإلعفان
ّ
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التجمع ثفاثة
املقاعد العشرة األوىل ،وهو ما يتناقض مع مفتاح توزيع املقاعد الذي اعتمد نتائ َج االنتخاابت الربملانيّة األخرية ويعطي ّ
"التجمع ق ّدم تنازالت
مقاعد؛ وتنضاف إىل هذا تنازالت أخرى يف ترتيب املقاعد الثالث عشر والرابع عشر .عن هذا يقول زحالقة:
ّ
عديدة لتشكيل القائمة املشرتكة ،حنن أكثر َمن عمل يف سبيل تشكيل القائمة املشرتكة وق ّدمنا تنازالت كبرية جدًّا من أجل القائمة
ئيسي يف إجناح هذه القائمة".
ومل نف ّكر ببديل للوحدة ،ال قائمتني وال ثفاث ،بل قائمة مشرتكة واحدة .كان لنا الدور الر ّ
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العريب .لكن من
التجمع كان و ً
س رغبة ّ
موقف ّ
التجمع التارخييّة يف تشكيل قائمة مشرتكة كنوع من أنواع تنظيم اجملتمع ّ
اضحا وع َك َ
سياسي أو شروط تتعلّق برتتيب القائمة بغية تسهيل عمليّة إقامة القائمة
أي شرط
الواضح أ ّن رفع نسبة احلسم ّأدى إىل عدم وضع ّ
ّ
للتجمع.
املشرتكة -اليت كانت مصلحة سياسيّة وحزبيّة يف آن واحد ابلنسبة ّ
احلركة اإلسالميّة – الش ّق الربملانّ
اجلنويب ،تتّضح الرغبة والدفع حنو قائمة مشرتكة واحدة ،مستشهدة
الشق
من التصرحيات الصادرة عن قيادات احلركة اإلسفاميّة ّ -
ّ
بتجربتها يف القوائم االنتخابيّة السابقة اليت ائتلفت خفاهلا مع أحزاب سياسيّة أخرى ،على أ ّّنا ّتربة تثبت املسعى الدائم للحركة
أي شروط سياسيّة لتشكيل القائمة
ابّتاه الوحدة .على غرار
اإلسفاميّة ّ
التجمع ،احلركة اإلسفاميّة مل َ
ّ
األقل)ّ ،
تضع (علنًا على ّ
حتديدا على ضوء
املشرتكة .على الرغم من ذلك ،جند يف بعض التصرحيات ،عدم استبعاد إمكانيّة خوض االنتخاابت بقائمتنيً ،
املوقف بيا ُن احلركة
االجتماعي .يؤّكد هذا
املبدئي السابق بني احلركة اإلسفاميّة واجلبهة الدميقراطيّة للسفام واملساواة يف السياق
التنافر
َ
ّ
ّ
اجلنويب الصادر يف  2015/01/15والذي جاء فيه" :تتطلّع احلركة اإلسفاميّة إىل خوض االنتخاابت هذه
الشق
اإلسفاميّة ّ -
ّ
الدورة من خفال القائمة الواحدة املشرتكة بني مجيع األحزاب املعنيّة هبذه القائمة ،كما تؤّكد حرصها على أن متثّل القائمة املشرتكة
االجتماعي على أن تضمن األحزاب املختلفة متثيل كافّة
السياسي و
مجيع األحزاب املعنيّة بشكل يتناسب مع متثيلها وحضورها
ّ
ّ
العريب وتوزيعه الس ّكاينّ من اجلليل إىل املثلّث والنقب".
شرائح جمتمعنا ّ
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27
التجمع ق ّدم تنازالت كثرية لتشكيل القائمة .بكرا .مستقاة بتاريخ ( ،)2015/10/10من:
موقع بكرا 24 ،2015( .كانون األ ّول) .د .زحالقة لبكراّ :

http://new.bokra.net/Article-1284482

وحاج حيىي ،مر ّشحون يف األماكن الثفاثة األوىل .عر  .48مستقاة بتاريخ (.)10/10/2015
 28عرب  15 ،2015( .48كانون الثاين) .احلركة
ّ
اإلسفامية :غنامي وأبو عرار ّ
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اجلنويب ،عبد
الشق
حول املسعى الدائم خلوض االنتخاابت يف قوائم ائتفافيّة مع أحزاب أخرى ،يقول ّ
املرشح عن احلركة اإلسفاميّةّ -
ّ
حاج حيىي:
احلكيم ّ
السياسي النتخاابت الربملان يف العام ،1996
حلما ابلنسبة للحركة اإلسفاميّة ،واليت منذ أن دخلت املعرتك
"القائمة املشرتكة كانت ً
ّ
وهي تطمح لتكوين قائمة مشرتكة للجماهري العربيّة ،وهذا من منطلق رؤيتنا أ ّن الوحدة هي املخلّص جلماهريان أمام السلطة
ِ
أي معركة انتخابيّة ،بل
العنصريّة ،وهذا مل أيت ابلكفام فقط ،وإّّنا حت ّقق ابألفعال ،إذ إنّنا مل ندخل االنتخاابت بشكل منفرد يف ّ
عسري ًًا ّإال أنّنا
ً
دائما كنّا خنوض االنتخاابت بقائمة عربيّة حتالفيّة بني القوى الوطنيّة واإلسفاميّة .صحيح أ ّن خماض القائمة كان ً
مراتحون إلنشاء هذه القائمة وحنن على أمل ّأّنا ستنجح".
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على الرغم من املوقف الداعم إلقامة قائمة مشرتكة ،مل تغلق احلركة اإلسفاميّة اجلنوبيّة األبواب أمام االئتفاف ضمن قائمتني ،وهو
قائما يف حال تعثّرت املفاوضات لتشكيل قائمة مشرتكة واحدة .عن هذا املوقف يقول منصور عبّاس ،انئب رئيس احلركة
خيار بقي ً
فعفا ال خنفي احلقيقة أبنّه يف خلفيّة تشكيل القائمة املشرتكة كان موضوع
الشق
اجلنويب" :حنن مل ّنرب إىل األمام وحنن ً
اإلسفاميّة ّ -
ّ
كزي يف تشكيل القائمة املشرتكة" .وأضاف
ئيسي والوحيد أو املر ّ
نسبة احلسم ولكن ال يستطيع أحد أن يقول أب ّن هذا السبب الر ّ
الشيخ منصور قوله" :موضوع نسبة احلسم مل يكن خميّ ًما على غرفة املفاوضات يف تشكيل القائمة وكانت هنالك إمكانيّة لتشكيل
أقطااب سياسيّة من ع ّدة حركات وأحزاب".
قائمتني ،وابلرتاضي اخرتان يف النهاية تشكيل قائمة واحدة ّتمع ً

30

ح النائب عن احلركة اإلسفاميّة ،السيّد مسعود غنامي ،مع ظهور البوادر األوىل
تعبريا عن املوقف ذاته ،يف  2014/10/21صر ّ
ً
ط أمحر لعدم خوض االنتخاابت
صرح أنّه" :جيب أن يكون هناك خ ّ
حل احلكومة اإلسرائيليّةّ ،
إلجراء انتخاابت مبكرة على أثر ّ

29
حاج حيىي :القائمة املشرتكة فرصة للتأثري .عر  .48مستقاة بتاريخ (.)2015/10/10
عرب  6 ،2015( .48شباط) .عبد احلكيم ّ

 30طربيه ،عادل 19 ،2015( .شباط) .كوكب :مشاركة ممثّلني ومر ّشحني عن القائمة املشرتكة يف الندوة السياسيّة .الشمس .مستقاة بتاريخ (.)2015/10/10
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القادمة بثفاث قوائم كما احلال يف االنتخاابت األخرية .علينا خوض االنتخاابت أبكرب قدر من الوحدة مع األولويّة لقائمة عربيّة
واحدة".
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اطي ،جند أ ّن احلركة اإلسفاميّة سعت بصورة علنيّة وواضحة إلقامة قائمة مشرتكة وتعاملت
التجمع
على غرار موقف ّ
الوطين الدميقر ّ
ّ
اتيجي.
مع هذا املسعى كخيار إسرت ّ
احلركة العربيّة للتغيري:
حوهلا
قُـبَـْيل االنتخاابت األخرية ،انفصلت احلركة العربيّة للتغيري عن القائمة ّ
املوحدة إدارًّّي ،واعرتفت هبا الكنيست ككتلة مستقلّة ،ممّا ّ
أي مفاوضات للتحالف 32.من هنا
إىل جسم
متاما عن القائمة ّ
مستقل ً
املوحدة .هذا االنفصال زاد من قدرة احلركة على املناورة يف ّ
ّ
سعت احلركة العربيّة للتغيري للدفع بنفسها كمرّكب رابع للتيّارات السياسيّة الثفاثة األساسيّة الفاعلة على الساحة الفلسطينيّة ،وجنحت
بذلك ،وعملت على ضمان مكان هلا يف القائمة االنتخابيّة االئتفافيّة اليت كانت قيد التشكيل ،إضافة إىل الضغط الدائم لرفع
اضحا من خفال بيان احلركة من يوم
حصتها من مقعد إىل َ
ّ
مقعديْن يف املقاعد االثين عشر األوىل املضمونة .هذا املوقف كان و ً
 ،2014/12/14إذ جاء فيه:
التطورات على
عقدت احلركة العربيّة للتغيري
اجتماعا ًّ
ً
مقرها يف مدينة الطيّبة [ ]...لبحث آخر ّ
قيادّي هليئاّا أمس يف ّ
حل الكنيست وإجراء انتخاابت مبكرة.
أثر اإلعفان عن ّ
وانقش األعضاء فكرة إقامة القائمة املشرتكة حيث أ ّكد اجملتمعون يف ّناية اللقاءات ّأّنا أفضل السيناريوهات اليت
بعيدا عن
كل جهد ّ
كل مرّكباّا ً
ّ
ابّتاه إجناح املساعي إلقامتها عرب احرتام ّ
تليب رغبة الشارع وش ّددوا على أمهّيّة بذل ّ
السياسي كقيمة جمتمعيّة إلجناح الفكرة.
احلزيب وتفضيل اإليثار
التقوقع ّ
ّ

دالشة ،عمر 21 ،2014( .تشرين األ ّول) .مصدر سابق.
ّ 31
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العريب .عر  .48مستقاة بتاريخ (.)30.11.2015
القومي ّ
انبلسي ،رازي 9 ،2014( .تشرين األ ّول) .انفصال اإلسفاميّة اجلنوبيّة عن احلزبني ّ
اطي و ّ
العريب الدميقر ّ
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اإلجيايب ملكانة احلركة العربيّة للتغيري برائسة د .أمحد الطييب والشعبيّة
السياسي حبرارة يف تقييم اجلمهور
وأشاد املكتب
ّ
ّ
لكل حمفل
العالية اليت حيظى هبا مؤّكدين ّأّنا مثرة جهد ُم ْ
ض ٍن من العمل الدؤوب ومحَْل مهوم الناس ونقل قضاّيهم ّ
وبشكل
وتقرر إقامة جلنة مفاوضات برائسة السكرتري العامّ
ّ
حضاري م ْقنع يف البفاد وخارجها وأدائه املميّز [ّ ]...
أسامة السعدي لفاتّصال ابألحزاب األخرى إلخراج فكرة الوحدة والتحالف حليّز التنفيذ.
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البديهي أن تسعى احلركة العربيّة للتغيري إىل تشكيل حتالف خلوض االنتخاابت إذ ليس حمقدورها خوض االنتخاابت على حن ٍو
من
ّ
حّت دون رفع نسبة احلسم ،كوّنا خاضت مجيع دورات االنتخاابت منذ العام  1999بتحالفات مع أحزاب أخرى ،وكان
مستقلّ ،
ّ
دوما بعضو كنيست واحد .احلركة العربيّة مل متانع يف تشكيل قائمتني عربيّتني خلوض االنتخاابت ،بل رّحما اعتقدت أ ّن هذا
متثيلها ً
عريب آخر،
اخليار قد يكون أفضل للحركة من تشكيل قائمة مشرتكة ألنّه مينح احلركة رافعة ّقوة يف مفاوضات ثنائيّة مع ّ
أي حزب ّ
عام لدى
ومي ّكنها من رفع متثيلها إىل ّ
مرشحني اثنني يف أماكن مضمونة .احلركة العربيّة ابدرت إىل إعداد ونشر استطفاعات رأي ّ
األول من حيث شعبيّة أعضاء
العريب تشري إىل شعبيّة احلركة وإىل كون رئيسها عضو الكنيست أمحد طييب حيظى ابملكان ّ
اجلمهور ّ
34
سفام)
مترا مشرتًكا مع قائمة "انصريت" (القائمة اليت يرئسها رئيس بلديّة الناصرة علي ّ
الكنيست العرب .كذلك عقدت احلركة مؤ ً

أس ُهم
القوة أمام األحزاب العربيّة األخرى ،ولرفع ْ
وجمموعة من األكادمييّني ،وقد ُعقد ذاك املؤمتر يف الناصرة كنوع من أنواع استعراض ّ
جو الوحدة ومي ّكن من تشكيل قائمة مشرتكة يف حال
احلركة يف املفاوضات ،ولإلشارة إىل وجود بديل
انتخايب أمام احلركة ،قد يفسد ّ
ّ
نوعا من أنواع الدبلوماسيّة الشعبيّة واخلطوات اإلسرتاتيجيّة ،الناجحة إىل
عدم التجاوب مع مطالب هذه احلركة .وميكن اعتبار ذلك ً
أي تشكيلة تنتجها املفاوضات لتشكيل قوائم عربيّة ،اثنتني كانت أ َْم واحدة.
ح ّد ما ،وجزءًا من محلة احلركة لتعزيز متثيلها يف ّ
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 33دنيا الوطن 14 ،2014( .كانون األ ّول) .احلركة العر ّبية للتغيري تؤّكد يف اجتماع هيئاّا على سعيها لتوحيد مجيع األحزاب يف قائمة واحدة .دنيا الوطن .مستقاة بتاريخ
(.)10/10/2015
 34مفاحظات شخصيّة من كلمة النائب أمحد الطييب اليت ألقاها خفال مشاركته يف ندوة يف جامعة حيفا حتت عنوان "االنتخاابت للكنيست الـ  20واملواطنون العرب يف إسرائيل" ،اليت
ُعقدت قبل انتخاابت الكنيست العشرين.
تشاوري لناصريت وأحزاب أخرى يف الناصرة .ابنيت .مستقاة بتاريخ (.)2015/10/10
متر
ؤ
م
).
الثاين
كانون
13
،
2015
(
.
إميان
ودهامشة
دالشة ،عمر؛ وأبو النصر ،زاهر؛
ّ 35
ّ
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قيمي أو موقف
ً
تلخيصا هلذا القسم ،ميكن القول إ ّن مواقف األحزاب العربيّة الداعمة يف غالبيّتها لتشكيل قائمة مشرتكة ،كموقف ّ
تكتيكي ،ارتبط -بدرجات متفاوتة بني األحزاب العربيّة -بشروط سياسيّة وبرتتيب املقاعد ،ونتج عن ضرورّّيت املرحلة .كان عامل
ّ
األبرز يف تشكيل القائمة املشرتكة ،لكن من الصعب القول إنّه كان شرطًا كافيًا لتشكيل القائمة املشرتكة.
رفع نسبة احلسم
العامل َ
َ
التحوالت واحلروب األهليّة
موقف عدد من القيادات السياسيّة اليت دفعت يف هذا ّ
فقد أسهم يف تشكيل القائمة املشرتكة ُ
االّتاه ،و ّ
أي نتيجة غري وحدة األحزاب يف االنتخاابت،
يف عدد من الدول العربيّة اجملاورة ،والضغط
الشعيب الذي مل يكن مستعدًّا لقبول ّ
ّ
سنوضح يف
العريب هلذا اخليار ،كما
وطين ،والدعم الكبري لدى اجملتمع
والتحريض على اجملتمع
ّ
ّ
ّ
العريب ،وكذلك إقامة جلنة وفاق ّ
األقسام التالية.

الوطين
جلنة الوفاق
ّ
العقدين
العريب إلقامة قائمة مشرتكة ليس َ
ْ
مجيع احلمفات االنتخابيّة يف َ
وليد االنتخاابت الربملانيّة األخرية ،بل لقد رافق َ
دع ُم اجملتمع ّ
كل محلة انتخابيّة .فعلى سبيل املثال ،قال
ُج ِر ْ
عام تعزز ذلك أ ْ
األخريين .مثّة نتائج استطفاعات رأي ّ
العريب قُـبَـْيل ّ
يت لدى اجملتمع ّ
 %90من املستطلَعني يف استطفاع ميداينّ ضخم نـُ ّفذ بواسطة مقابفات شخصيّة بـُ َعْيد انتخاابت العام  2013يف عيّنة متثيليّة من
 1200مش ِرتكّ ،أّنم يؤيّدون خوض انتخاابت الكنيست املقبلة يف قائمة عربيّة واحدة ومشرتكة 36.وقبل انتخاابت العام ،2015
أبدى  %87دعمهم إلقامة قائمة عربيّة مشرتكة 37.وقد أوضحت نتائج االستطفاعات أ ّن تشكيل قائمة عربيّة مشرتكة من شأنه أن
إضايف على
العريب .ولكن ،على حن ِو ما سبق أن ذكران ،يف انتخاابت عام  2015دخل عامل
ّ
يرفع مع ّدالت التصويت لدى اجملتمع ّ
اجلماهريي إىل رافعة ضغط على األحزاب العربيّة بصيغة إقامة جلنة وفاق شعبيّة.
معادالت حتويل الدعم
ّ

36
هامة ملركز مدى الكرمل .مدى الكرمل .مستقاة بتاريخ (.)2017/02/01
مدى الكرمل 20 ،2014( .نيسان) .استطفاع شامل وواسع :سيُكشف عنه يف ورشة ّ
 37املصدر السابق.
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طويل بني األحزاب العربيّة ،بداية بصيغة مفاوضات ثنائيّة غري رمسيّة
سبق اإلعفا َن عن تشكيل القائمة املشرتكة م ُ
سار مفاوضات ٌ
حتولت فيما بعد إىل مفاوضات رابعيّة علنيّة 38.يف موازاة بدء املفاوضات التشاوريّة بني األحزاب العربيّة ،أُعلن عن تشكيل جلنة
ّ
ضمت شخصيّات
وفاق وطنيّة مستقلّة ،قامت ،فيما بعد ،بدور ّ
هام يف إجناح املفاوضات .جلنة الوفاق هي جلنة غري حزبيّة مستقلّة ّ
العريب ،من أكادمييّني وأدابء وحمامني وقضاة ورجال أعمال ،إضافة إىل رئيس جلنة املتابعة ورئيس اللجنة القطْرية
ابرزة يف اجملتمع
ّ
األول عام  2014بغية اإلسهام يف دفع األحزاب العربيّة إلقامة حتالف 39.ال نبتغي هنا
للسلطات احمللّيّة العربيّة ،أقيمت يف كانون ّ
وخاص يف
هام
تقدمي مراجعة توثيقيّة اترخييّة َلد ْور جلنة الوفاق يف تشكيل القائمة املشرتكة ،وإّّنا نبتغي توثيق َد ْور جلنة الوفاق كعامل ّ
ّ
توفيقي بني
العامة لفانتخاابت األخرية ،على العكس من دورات انتخابيّة سابقة ،أسهم يف إجناح تشكيل القائمة وكان له َد ْور
البيئة ّ
ّ
األحزاب العربيّة.
ِ
األول عام  2014يف قرية كفر قرع" ،وأعلنت اللجنة عن الشروع يف
األول للجنة الوفاق يف السادس من كانون ّ
ُعقد االجتماع ّ
حلث األحزاب واحلركات السياسيّة الفاعلة على ّتاوز احلواجز واملوانع اليت حالت يف السابق دون تشكيل القائمة
مساعيها ّ
40
األول عام  ،2014وذلك ببيان جاء فيه:
املشرتكة" .أُعلن رمسيًّا عن تشكيل اللجنة يف الرابع عشر من كانون ّ

ظل هجمة ميينيّة شرسة
ّتري االنتخاابت للكنيست يف اتريخ السابع عشر من شهر آذار القادم ،وذلك يف ّ
تستهدف وجودان يف وطننا الذي ال وطن لنا سواه .وقد ارتفعت يف اآلونة األخرية وترية القوانني العنصريّة حمبادرة
العنصري وتسعى إىل قمعنا وحصاران
القومي والتمييز
من حكومة اليمني اليت ّدف إىل زّيدة االضطهاد
ّ
ّ
الوطين أ ّن مطلب الساعة للجماهري العربيّة الفلسطينيّة يف
وتيئيسنا واقتفاعنا من وطننا .هبذا تؤّكد جلنة الوفاق
ّ
إسرائيل هو خوض هذه االنتخاابت يف قائمة واحدة تشمل مجيع األحزاب الفاعلة على الساحة العربيّة وذلك
38
األول) .ما هو رأي األكادمييّني حول تشكيل قائمة عربيّة مشرتكة؟ عر  .48مستقاة بتاريخ (.)10/10/2015
عبد الفتّاح ،توفيق 12 ،2014( .كانون ّ

39
ود ْورها يف إقامة القائمة املشرتكة – شهادة شخصيّة .جدل ،عدد  .25مدى
ود ْورها ،انظروا :كبها ،مصطفى .)2015( .جلنة الوفاق
الوطين َ
لفاستزادة حول جلنة الوفاق ،إنشائها َ
ّ

الكرمل.
حممد زيدان؛
الجتماع
 40حضر ا
َ
حممد علي طه؛ الربوفيسور مصطفى كبها؛ القاضي أمحد انطور؛ األستاذ إلياس جبّور؛ السيّد ّ
األول كل من :األستاذ ماجد صعابنة؛ األديب ّ
التأسيسي ّ
ّ
ئيسا للّجنة ال ُقطْريّة
لضم أعضاء آخرين إىل اللجنة ،وهم الشيخ ّ
السيّد سعيد رايب .واتّفق اجملتمعون على السعي ّ
حممد ّرمال من يركا ،والسيّد مازن غنامي رئيس بلديّة سخنني بوصفه ر ً
حممد علي طه .املصدر السابق.
األديب
بيت
يف
كابول،
ية
ر
ق
يف
الثاين
االجتماع
قد
ع
).
ضبيط
بثينة
املهندسة
ضم
ا
ق
الح
جرى
(
اللجنة
ضم نساء إىل
ُ
ّ
ً ّ
للسلطات احمللّيّة العربيّة ،وكذلك ّ
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يف سبيل التص ّدي لليمني والقوانني العنصريّة وكي حنافظ على كينونتنا ووجودان وحن ّقق مكاسب ملصلحة
نوجه نداء صادقًا لتحقيق هذا
الوطين و
مجاهريان .وبناء عليه فإنّنا نرى أب ّن واجبنا
األخفاقي يفرض علينا أن ّ
ّ
ّ
املخلص.
الوطين ْ
املطلب السامي و ّ
ومنشطًا
إ ّن جلنة الوفاق
املوحدة ستكون ً
فع ًاال ّ
عامفا ّ
الوطين وبنات وأبناء شعبنا على ثقة أب ّن هذه القائمة ّ
ّ
العريب يف الربملان وحتويلنا
ً
ومساعدا على رفع نسبة املشاركة يف العمليّة االنتخابيّة ممّا ّ
سيؤدي إىل زّيدة التمثيل ّ
فعالة لتحقيق املساواة والسفام العادل .إ ّن هدف شعبنا [ ]...هو إقامة
وقوة ّ
إىل كتلة مؤثّرة يصعب ّتاهلها ّ
املصوتني العرب بشكل
قائمة واحدة ّتمع كافّة األحزاب والتنظيمات الفاعلة على الساحة العربيّة وزّيدة نسبة ّ
ابرز بغرض زّيدة متثيلنا يف الربملان.

41

بعد اإلعفان عن تشكيل اللجنة ،ابدرت إىل سلسلة لقاءات واجتماعات مع األحزاب العربيّة ومن ََثّ ُعقدت اجتماعات مجعت بني
موسع ُعقد يف  2014/04/20يف مكاتب جلنة املتابعة يف الناصرة ،وقد حضرته مجيع
ممثّلي األحزاب ،كان ّأولَـها
ٌ
رمسي ّ
اجتماع ّ
األحزاب السياسيّة الفاعلة على الساحة السياسيّة .انقش االجتماع كما جاء يف البيان الصادر عن جلنة الوفاق" :تشكيل قائمة عربيّة
العريب ،صياغة أجواء انتخابيّة سليمة
موحدة وممثِّلة لكافّة القوى ،زّيدة نسبة املشاركة يف العمليّة االنتخابيّة يف الشارع
واحدة ّ
ّ
ومرحية".

42

وقد أ ّكدت اللجنة أ ّن نتيجة االجتماع كانت إجيابيّة وقالت إنّه "لدى مجيع األحزاب رغبة صادقة إبقامة قائمة

مشرتكة" 43.ومن اجلدير ابلذكر أ ّن جلسة تنسيق ّأوليّة كانت قد ُعقدت بني الكتل الربملانيّة لألحزاب العربيّة املمثَّلة يف الربملان،
تتطور إىل مسار تنسيق ومفاوضات متكامل حنو
مباشرة بعد رفع نسبة احلسم يف شهر آذار عام  .2014بـَْي َد أ ّن هذه اجللسة مل ّ
ِ
ألول أبسبوع
تشكيل قوائم ائتفافيّة عتيدة .كما أ ّن
ً
اجتماعا َ
الرمسي ا ّ
آخر كان قد ُعقد بني ممثّلي األحزاب يف سخنني قبل االجتماع ّ
لتجمع
ضم االجتماع ممثّلي األحزاب األربعة الرئيسيّة :اجلبهة الدميقراطيّة للسفام واملساواة؛ ا ّ
يف مكاتب جلنة املتابعة يف الناصرة ،وقد ّ
 41ابنيت 14 ،2015( .كانون األ ّول) .جلنة الوفاق :نطالب إبقامة قائمة عربيّة واحدة لفانتخاابت .ابنيت .مستقاة بتاريخ (.)2015/09/15
 42املصدر السابق.
 43املصدر السابق.
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كل ذلك إضافة إىل اجتماعات ثنائيّة أخرى كانت قد
الشق
اطي؛ احلركة اإلسفاميّة ّ -
اجلنويب؛ احلركة العربيّة للتغيريّ .
ّ
الوطين الدميقر ّ
ّ
الوطين ابتداءً من يوم .2014/12/14
الرمسي الذي قامت عليه جلنة الوفاق
سبقت املسار
ّ
التفاوضي ّ
ّ
االجتماعات الرابعيّة دون استمرار املفاوضات الثنائيّة غري الرمسيّة بني األحزاب ،ومل تب ِّدد إمكانيّةَ خوض االنتخاابت
ـحل
ُ
مل تَ ُ
حّت حلظة إعفان تشكيل القائمة
األقل ،لتبقى إمكانيّة تشكيل قائمتَ ْني مطروحة ّ
كل واحدة منهما حزبَْني على ّ
بقائمتَ ْني ّتمع ّ
تداوال -وإن كان ذلك من خفال املفاوضات غري الرمسيّة بني األحزاب
املشرتكة يوم  .2015/01/22كانت أكثر هذه اإلمكانيّات ً
تضم ًّ
كفا من اجلبهة الدميقراطيّة للسفام واملساواة
َ
العريب -هي إمكانيّة تشكيل قائمة ّ
ومتداوًال يف تصرحيات بعض األحزاب لإلعفام ّ
تضم ًّ
اطي .ولقد كانت أكثر
التجمع
الشق
كفا من احلركة اإلسفاميّةّ -
اجلنويب و ّ
واحلركة العربيّة للتغيري ،وقائمة أخرى ّ
ّ
الوطين الدميقر ّ
ّ
طائفي يف اجملتمع كانعكاس لوجود قائمتَ ْني
األصوات الرافضة هلذا اخليار تلك اليت علّلت موقفها الرافض ابحتمال إحداث استقطاب
ّ
العريب واحلرب األهليّة يف سورّي ،يضاف
الشق
تضم واحدة منهما احلركة اإلسفاميّة – ّ
اجلنويبّ ،
ّ
خاصة على ضوء األحداث يف العامل ّ
ّ
عليها العوامل املبدئيّة املطالِبة بقائمة واحدة ال اثنتني.
خلصت املفاوضات يف املرحلة األوىل إىل اتّفاقات مبدئيّة بني األحزاب ،تقضي بضرورة تشكيل قائمة واحدة ،واعتماد مفتاح نتائج
االنتخاابت الربملانيّة األخرية عام  2013لرتتيب املقاعد ،ورائسة اجلبهة الدميقراطيّة للسفام واملساواة للقائمة .مل تُسند هذه
االتّفاقات حمستندات رمسيّة موقَّعة من ممثّلي األحزاب ،بل اقتصرت على تفامهات واتّفاقيّات شفهيّة ،لتش ّكل فيما بعد ركيزة للمرحلة
ائيلي :احلركة
الثانية من املفاوضات .اقتصرت املفاوضات يف مراحلها املتق ّدمة على األحزاب السياسيّة األربعة املمثَّلة يف الربملان اإلسر ّ
اطي؛ احلركة العربيّة للتغيري.
التجمع
اجلنويب؛ اجلبهة الدميقراطيّة للسفام واملساواة؛
الشق
اإلسفاميّة – ّ
ّ
ّ
الوطين الدميقر ّ
ّ
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نتج عن

األول إىل احلادي عشر مع االتّفاق على رائسة القائمة ،بينما مل تتّفق األحزاب على تركيبة
يل رتّب املقاعد من ّ
املفاوضات اتّفاق ّأو ّ
حّت .17
املقاعد ّ 12
44
اجلنويب يف
الشق
العريب ،ومها حزابن كاان شريكني مع احلركة العر ّبية للتغيري واحلركة
اطي واحلزب
اإلسفامية ّ -
ّ
ّ
القومي ّ
مل تشمل املفاوضات حمراحلها املتقدمة ًّأّي من احلزب ّ
ّ
العريب الدميقر ّ
القومي
املوحدة" اليت خاضت االنتخاابت يف هذه التشكيلة منذ انتخاابت الكنيست الثامن عشر عام  .2006ومع تشكيل القائمة املشرتكة واإلعفان عنها ،قام احلزب
إطار "القائمة ّ
ّ
العريب الدميقراطي بقيادة طلب الصانع ،بتشكيل قائمة انتخابيّة أخرى مجعت ًّ
العريب ،حتت
العريب بقيادة ّ
كفا من احلزبني مع شخصيّات أخرى من اجملتمع ّ
حممد حسن كنعان واحلزب ّ
ّ
ّ
اسم "قائمة اجلماهري العربيّة" .أعلنت هذه القائمة عن انسحاهبا من االنتخاابت الربملانيّة يف مطلع شهر آذار عام  ،2015كما أعلنت عن دعمها للقائمة املشرتكة يف االنتخاابت

إرهااب سياسيًّا .العر  .مستقاة بتاريخ (.)15/09/2015
املقبلة .لفاستزادة ،انظروا :العرب 29 ،2015( .كانون الثاين) .قائمة اجلماهري العر ّبية :املشرتكة وجلنة الوفاق متارسان ً
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حّت
ّفوضت األحزاب السياسيّة املشا ِركة يف املفاوضات يوم  2015/01/20جلنةَ الوفاق ّ
للبت يف ترتيب القائمة من املقعد ّ 12
مقرتحها لرتتيب املقاعد يف القائمة يوم  2015/01/22خفال اجتماع ملمثّلي األحزاب يف كفر قرع .أاثرت
 ،17لتق ّدم األخرية َ
حيثيّات هذا التفويض ،وما تفاه من اقرتاحات ق ّدمتها جلنة الوفاق لرتتيب املقاعد كان مثّة خفافات بني األحزاب العربيّة بشأّنا،
التنسيقي يف بلدة كفر قرع والتهديد بتفجري
أاثرت ّتاذابت ومشاحنات بني األحزاب ،بلغ بعضها ح ّد االنسحاب من االجتماع
ّ
التجمع على
املفاوضات .خلصت املفاوضات إىل صيغة التناوب اليت يكون حسبها تناوب لنصف م ّدة التمثيل الربملاينّ بني اجلبهة و ّ
التجمع) ،وبني احلركة العربيّة للتغيري واحلركة
املقعديْن الـ ( 13الذي كان من نصيب اجلبهة) َوالـ ( 14الذي كان من نصيب
َ
ّ
املقعديْن الـ ( 12الذي كان من نصيب العربيّة للتغيري) َوالـ ( 15الذي كان من نصيب احلركة اإلسفاميّة) .كذلك
اإلسفاميّة على َ
التجمع الذي حصل
َحصلت اجلبهة على املقعد العاشر بدل املقعد احلادي عشر الذي ُخ ّ
صص هلا حسب املفتاح ،على حساب ّ
على املقعد احلادي عشر.
أُعلِ َن عن تشكيل قائمة واحدة خلوض االنتخاابت يوم ُ 2015/01/22مسّيت "القائمة املشرتكة" ،بعد جوالت من النقاشات
حزيب حبيث حصلت اجلبهة الدميقراطيّة على األماكن ،5 ،1
واملفاوضات ،واترفق على تقسيم ترتيب ّ
املرشحني على أساس مفتاح ّ
التجمع على األماكن،14 ،11 ،7 ،3 :
 ،13 ،10 ،8وحصلت احلركة اإلسفاميّة على األماكن  ،15 ،9 ،6 ،2وحصل ّ
وحصلت احلركة العربيّة للتغيري على املكانني َ 4و  ،12مع تناوب بني املكانني  13-12مع املكانني  .15-14وحما أ ّن العامل
الشعيب ،فإ ّن القائمة املشرتكة مل
ابّتاه قبول األحزاب العمل ضمن قائمة واحدة هو رفع نسبة احلسم والضغط
األساس الذي دفع ّ
ّ
املقتضب الذي نُشر يوم  2015/02/14ومشل اخلطوط
موحد ،واكتفت ابلربانمج
ّتد من الضرورة العمل على بـَْل َورة مشروع َّ
َ
العريبّ ،إال ّأّنا مل تدخل يف تفصيفات حتضري برانمج عمل
املشرتكة األساسيّة يف موضوعات مثل السفام واملساواة وتنظيم اجملتمع ّ
املرشحني بعضويّتها الكاملة
سياسي
موجه لعملها بعد االنتخاابت ،وبقيت دون اتّفاق على برانمج
َّ
انتخايب .وقد جرى تسليم قائمة ّ
ّ
ّ
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وضمت شخصيّات سياسيّة واجتماعيّة وأكادمييّة
اليت مشلت ّ 120
مرش ًحا إىل جلنة االنتخاابت املركزيّة يوم ّ ،2015/01/29
وفنّـيّة وأدبيّة من أحناء البفاد كافّة.
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حصتها يف تشكيل القائمة املشرتكة يف االنتخاابت األخرية هبذا النوع من
ال ميكن بطبيعة احلال حتديد َد ْور جلنة الوفاق أو تقييم ّ
البحث ،فذلك حيتاج إىل نوع آخر من املنهجيّات .لكن على اجلملة ،ميكن القول إنّه ال ميكن ّتاهل َد ْور وأداء جلنة الوفاق يف
إجناح املفاوضات وتشكيل القائمة املشرتكة .فبالرغم من عدم وجود سلطة أو مكانة رمسيّة للّجنة ،أو امتفاك أدوات ضغط رمسيّة
الستخدامها ّتاه األحزاب العربيّة ،فإ ّّنا اكتسبت مكانتها وشرعيّتهاّ ،أوًال بسبب مكانة ونوعيّة الشخصيّات اليت ش ّكلت اللجنة
املناطقي؛ اثنيًا ،جنحت جلنة الوفاق يف إقناع األحزاب واجلمهور ّأّنا ال حتمل أ َِجْندة شخصيّة وال متثّل
العام و
وحضورها
اجلماهريي ّ
ّ
ّ
احلساسيّات السابقة بني األحزاب العربيّة املتفاوضة قلّلت
مصاحل شخصيّة فرديّة بل متثّل مصاحل مجاهرييّة مجاعيّة؛ اثلثًا ،اخلفافات و ّ
حّت على التواصل بني األحزاب ،ومن هنا كانت هناك حاجة إىل
من مستوّيت الثقة بني األحزاب وكان من شأّنا أن تضع عراقيل ّ
ابعا ،من األسهل لألحزاب العربيّة تقدمي تنازالت إىل طرف
ينسق ويوفّق بينهم؛ ر ً
رمسي ذي مصداقيّة ّ
وجود جسم غري ّ
حزيب وغري ّ
حزيب من أن يق ّدم بعضها تنازالت إىل بعض ،ممّا قد يُفهم على أنّه ضعف أو رضوخ لألحزاب األخرى املنافِسة .وهذا ما حصل
غري ّ
شعيب يف ّاّتاه
على سبيل املثال -يف عمليّة توكيل جلنة الوفاق برتتيب املقاعد من ّ 12حّت  .17ابلطبع ال ننسى وجود ضغط ّ
ود ْورها ،وبنجاح ،أبنّه يعكس رغبة اجملتمع و ّأّنا عمليًّا متثّل اجملتمع
سوقت جلنة الوفاق عملها َ
تشكيل قائمة مشرتكة ،وعلى ما يبدو ّ
العريب يف طاولة املفاوضات.
ّ
الوطين ،ومن ََثّ من الربامج السياسيّة للقائمة املشرتكة ورسائلها
من خفال فرتة املفاوضات بني األحزاب ،ومن عمل جلنة الوفاق
ّ
التوصل إىل صيغة لرتتيب املقاعد تتّفق عليها األحزاب
السياسيّة ،ميكن االستنتاج أ ّن مفهوم الوحدة لدى األحزاب وجلنة الوفاق كان ّ
العربيّة دون أن تش ّكل الربامج السياسيّة عائ ًقا أمام تشكيل القائمة املشرتكة ،كما مل تكن جوهر تشكيل القائمة املشرتكة .صحيح أ ّن
العامة لتشكيل قائمة مشرتكة ،مثل اجلبهة اليت ال تريد حتويل القائمة إىل قائمة عربيّة
بعض األحزاب أعلنت بعض العناوين السياسيّة ّ

االنتخايب الشامل للقائمة املشرتكة .موقع جريان .مستقاة بتاريخ (.)2015/10/30
السياسي و
 45القائمة املشرتكة 14 ،2015( .شباط) .الربانمج
ّ
ّ
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العريب
التجمع الذي رأى أ ّن تشكيل القائمة هو خطوة ّ
قوميّة بل إىل قائمة تشمل مرّكبات يهوديّة ،و ّ
هامة على طريق َمأْ َسسة اجملتمع ّ
ترتجم إىل شروط صارمة يف املفاوضات .واملقصود أ ّن املفهوم لتشكيل قائمة مشرتكة
والعمل
اجلماعي ،لكن هذه املواقف أو غريها مل َ
ّ
للتوصل إىل قواسم سياسيّة مشرتكة ابحل ّد األدىن ،أو اجلمع بني الرؤى السياسيّة املختلفة لألحزاب اليت ستش ّكل
ليس التفاوض
ّ
مستقبلي ،بل هو مفهوم يتعامل مع الشراكة يف هذه
مجاعي
بدورها ركيزة اتّفاقيّة خوض االنتخاابت ضمن قائمة مشرتكة ،أو عمل
ّ
ّ
ٍ
كل املرّكبات ويضمن شروطًا سياسيّة ابحل ّد األدىن
التقين الذي يفحص كيفيّة ترتيب قائمة ّ
املرشحني على حنو يرضي ّ
املرحلة ابلبعد ّ
كل األحزاب العربيّة يف القائمة املشرتكة .انعكس هذا يف تركيز مساعي جلنة الوفاق من حيث اجملهود والوقت
تساعد على إشراك ّ
توضح حماذير ذلك ومفهوم
إلجناز ترتيب قائمة ّ
املرشحني ،ويف تصرحيات جلنة الوفاق اليت اندت بتمثيل مجيع مرّكبات شعبنا دون أن ّ
/االنتخايب للقائمة املشرتكة الذي عكس نقاط التقاء األحزاب العربيّة واملواقف
السياسي
هذا التمثيل .هذا الفهم تُرجم يف الربانمج
ّ
ّ
جديدا
املتّـ َفق عليها دون أن يش ّكل الربانمج فرصة لطرح برانمج
سياسي خيرق سقف الربامج القائمة ،ودون أن يطرح أف ًقا سياسيًّا ً
ّ
العريب ،وإّّنا أعاد تدوير الربامج القائمة.
ً
مغايرا أمام اجملتمع ّ

السياسي للقائمة املشرتكة
الفصل الثان :اخلطا
ّ
وتضمن املبادئ األساسيّة للقائمة ،وبرانمج العمل
االنتخايب يوم ،2015/02/14
السياسي و
نشرت القائمة املشرتكة برانجمها
ّ
ّ
ّ
الربملاينّ ،ومشل مخسة أبواب :قضاّي اجلماهري العربيّة؛ االحتفال والعمل من أجل السفام العادل؛ الدفاع عن احلقوق الدميقراطيّة
ومناهضة العنصريّة؛ حقوق العاملني والعدالة االجتماعيّة والبيئية؛ حقوق املرأة.
السياسي
حدود اإلمجاع
س
حافظ الربانمج
َ
السياسي للقائمة املشرتكة على اخلطوط السياسيّة العريضة املشرتكة بني األحزاب ،وع َك َ
ّ
ّ
االنتخايب أن جيمع بني طرح أربعة تيّارات سياسيّة ختتلف يف العديد من
االجتماعي لدى األحزاب العربيّة .كان على الربانمج
و
ّ
ّ
السياسي املطبّات واالختفافات وش ّدد على القواعد
القضاّي وال َـمحاور السياسيّة واالجتماعيّة واالقتصاديّة ،ولذلك ّتنّب الربانمج
ّ
انمج عمل يرمي إىل إحفال تغيري
طرحا أيديولوجيًّا ً
س التو َ
افق بني مرّكبات القائمة املشرتكة أكثر ممّا ش ّكل ً
َ
شامفا أو بر َ
املشرتكة ،وع َك َ
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الفلسطيين ،وهل هو حالة
ائيلي
جمتمعي
وسياسي عميقني .على سبيل املثال ،مل يق ّدم الربانمج تعري ًفا ّ
ّ
مفص ًفا لطبيعة الصراع اإلسر ّ
ّ
ّ
يتضمن موق ًفا
استعمار ومشروع
ديين؛ ومل َخيُ ْ
ض يف إشكاليّات تعريف دولة إسرائيل كدولة يهوديّة؛ ومل ّ
ّ
طبقي أو ّ
كولونيايل أم صراع ّ
ائيلي
و ً
اضحا من املشروع الصهيوينّّ .
التطرق املباشر الوحيد إىل ذلك جاء من خفال بند أ ّكد على ضرورة" :رفض املطلب اإلسر ّ
ابالعرتاف إبسرائيل كدولة يهوديّة وفضح خماطره على مكانة وحقوق املواطنني العرب وحقوق الفاجئني" 46،وهي مقولة اعرتاضيّة مل
الفلسطيين وخلطوات العمل املستح ّقة.
عامة حول جوهر الصراع وما حيتمله ذلك من قراءة للواقع
َّ
توسع لتكون رؤّي سياسيّة ّ
ّ
كذلك األمر يف جانب مكانة املواطنني العرب يف إسرائيل؛ إذ طرح الربانمج َّ
املشرتك بني األحزاب العربيّة .فقد جاء يف
احلد األدىن َ
التامة ،القوميّة واملدنيّة ،للجماهري العربيّة
البند الثاين من املبادئ األساسيّة" :تناضل القائمة املشرتكة من أجل إحقاق املساواة ّ
الفلسطينيّة يف إسرائيل ،منطلقة من أ ّن املواطنني العرب هم س ّكان البفاد األصليّون ،أصحاب حقوق مجاعيّة وفرديّة .وتطالب القائمة
فاعفا من
املشرتكة ابالعرتاف ابجلماهري العربيّة كأقلّيّة قوميّة ،وحب ّقها يف اإلدارة الذاتيّة لشؤوّنا الثقافيّة والرتبويّة والدينيّة ،وبكوّنا جزءًا ً
األمة العربيّة" 47.هذا التعريف مقبول على التيّارين الفكريّني األساسيّني املمثـَّلَ ْني ابلقائمة املشرتكة اليت كانت
الشعب
الفلسطيين ومن ّ
ّ
الشيوعي
خاصة على تعريف مكانة ومطالب الفلسطينيّني يف إسرائيل ،ومها احلزب
العقدين األخريينّ ،
تتصارع فكرًّّي وأيديولوجيًّا يف َ
ّ
الثقايف ويرضي
التجمع
التجمع لكونه يتح ّدث عن حقوق قوميّة مجاعيّة و ّ
اطي .هذا البند يرضي ّ
و ّ
ّ
احلق يف احلكم الذايتّ
الوطين الدميقر ّ
ّ
القومي.
الشيوعي لكونه ال يقتصر على البعد
احلزب
ّ
ّ
أيضا من خفال برانمج العمل الربملاينّ للقائمة املشرتكة ،وحتدي ًدا يف ما
ينعكس هذا الطرح حول مكانة املواطنني العرب يف إسرائيل ً
األول حول قضاّي اجلماهري العربيّة والذي يرى ضرورة العمل لتحقيق االعرتاف ابجلماهري العربيّة كأقلّيّة قوميّة هلا
جاء يف الباب ّ
استنادا إىل املواثيق الدوليّة؛ وكذلك يف الباب الثالث لربانمج العمل الربملاينّ حول احلقوق الدميقراطيّة ومناهضة
حقوق مجاعيّة
ً
العنصريّة والذي جاء فيه مبدأ العمل من أجل" :إقرار دستور يتص ّدره مبدأ املساواة بني املواطنني وبني اجملموعات القوميّة ،يستند إىل
العرق أو القوميّة أو الدين أو
حقوق اإلنسان الفرديّة واجلماعيّة وفصل الدين عن الدولة ،وحترمي كافّة أشكال التمييز على أساس ْ
 46املصدر السابق.
 47املصدر السابق.
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الفعلي للمساواة والشراكة املدنيّة والسياسيّة ،يف دولة جلميع مواطنيها
التوجه
الطائفة أو اللون أو اجلنس ،ويوفّر األساس القانوينّ و ّ
ّ
ومجيع أقلّيّاّا".

48

اطي
األساسي للتج ّمع
املطلب
صحيح أ ّن مطلب االعرتاف ابألقلّيّة العربيّة كأقلّيّة قوميّة أصفانيّة هلا حقوق مجاعيّة كان
َ
الوطين الدميقر ّ
ّ
ّ
اجلماعي أو إىل مطلب مشرتك لألحزاب العربيّة كافّة ،بصيغة أو أبخرى،
حتول إىل نوع من املطلب
منذ منتصف التسعينيّاتّ ،إال أنّه ّ
ّ

السياسي
ط للسقف
جديدا ،أو مطلبًا فيه حت ٍّد للدولة ،أو أنّه خت ٍّ
ولذلك ال ميكن اعتبار هذا البند يف برانمج القائمة املشرتكة مطلبًا ً
ّ
العريب .هذا البند تَرجم بلغة رمسيّة ما تطالب به مجيع األحزاب العربيّة تقريبًا.
القائم لدى اجملتمع ّ
السياسي والربملاينّ بسقف احللول السلميّة
يف ما يتعلّق ابألراضي الفلسطينيّة احملتلّة عام  1967وإّناء االحتفال ،يلتزم الربانمج
ّ
السياسي للقائمة الذي تناول املبادئ األساسيّة ،حبيث جاء:
األول من الربانمج
ال ُـم ْج َمع عليها فلسطينيًّا ،كما يتّضح يف البند ّ
ّ
لكل األراضي احملتلّة عام
"تناضل القائمة من أجل إحقاق السفام العادل يف املنطقة
ً
استنادا إىل الشرعيّة الدوليّة ،إبّناء االحتفال ّ
العنصري ،وإطفاق سراح األسرى السياسيّني ،وإقامة الدولة الفلسطينيّة املستقلّة
 ،1967وتفكيك كافّة املستوطنات وجدار الفصل
ّ
حق
وحل عادل لقضيّة الفاجئني الفلسطينيّني ،يضمن ّ
كاملة السيادة يف حدود  4حزيران  ،1967وعاصمتها القدس الشرقيّةّ ،
العودة َوفق قرار ."194

49

أيض ًًا ضمن الباب الثاين لربانمج العمل الربملاينّ ،والذي تناول بدوره خطوط العمل العريضة ض ّد االحتفال
تنعكس هذه املبادئ ً
فك احلصار
تلخصت يف العمل من أجل وقف االستيطان وتفكيك املستوطنات ،ويف النضال ألجل ّ
ومن أجل السفام العادل ،واليت ّ
ِ
دويل
غزة ،ويف مواجهة مشاريع ّويد القدس ،ويف العمل لتفكيك جدار الفصل
عن قطاع ّ
ّ
العنصري ،ويف العمل إلحراز اعرتاف ّ
املشرتك
رمسي ابلدولة الفلسطينيّة ،ويف املطالَبة إبطفاق سراح األسرى السياسيّني الفلسطينيّني .معىن ذلك أ ّن القائمة املشرتكة مجعت َ
ّ

 48املصدر السابق.
 49املصدر السابق.
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من الربامج السياسية القائمة ،وطرحت السقف املقبول على اجلميع ،ومل ِ
أتت جبديد خيرق اإلمجاع القائم لغاية اآلن يف اجملتمع
ّ
ائيلي.
الفلسطيين يف الداخل وال يف مناطق السلطة الفلسطينيّة يف ما يتعلّق إبّناء االحتفال والصراع ّ
العريب اإلسر ّ
ّ
ابحلل الدائم للقضيّة الفلسطينيّة وحمكانة املواطنني العرب يف إسرائيل ،تناولت معظم بنود برانمج
إضافة إىل املبادئ األساسيّة املتعلّقة ّ
العمل الربملاين للقائمة املشرتكة القضاّي احلياتيّة املطلبيّة للمواطنني العرب ،وهي القضاّي اليت تش ّكل َّ
حمط إمجاع بني األحزاب العربيّة،
ّ
اإلجباري املفروض على العرب الدروز
العامة؛ إلغاء قانون التجنيد
حنو :الفقر والبطالة؛ التعليم؛ األرض واملسكن؛ توفري املواصفات ّ
ّ
ِ
الصحة؛ محاية
اهلوة يف قطاع ّ
العريب؛ تشجيع السياحة يف البلدات العربيّة؛ َج ْسر ّ
ومناهضة مجيع أشكال التجنيد؛ تطوير االقتصاد ّ
وملف التخطيط والبناء وقضاّي أخرى عديدة .على أ ّن
أمفاك الوقف
اإلسفامي؛ مواجهة ظاهرة العنف واإلجرام؛ السلطات احمللّيّة ّ
ّ
موسع
مجيع هذه املطالب كانت تُطرح يف السابق يف برانمج األحزاب العربيّة بصورة أو أبخرى ،ومل تُطرح يف هذا الربانمج على حن ٍو َّ
مفصل مع خطط أو برامج تنفيذيّة .وهذا مفهوم إىل ح ّد ما بسبب الفرتة الزمنيّة الضيّقة اليت تش ّكلت فيها القائمة املشرتكة
أو َّ
السياسي تُرجم يف احلملة االنتخابيّة للقائمة املشرتكة.
السياسي .الربانمج
ووضع الربانمج
ُ
ّ
ّ

احلملة اإلعالميّة
تخايب
بعد اإلعفان عن تشكيل القائمة املشرتكة ،أُطلقت محلة دعائيّة لفانتخاابت الربملانيّة مشلت نشر الربانمج
السياسي واالن ّ
ّ
طفابية ،وبياانت صحفيّة ،ومطبوعات ونشرات إخباريّة ،وجمموعة من األففام
للقائمة وإصدار أربع نشرات انتخابيّة من بينها نشرة ّ
حث العرب الدروز على
القصرية وأففام دعائيّة انتخابيّة تناولت قضاّي ع ّدة ،حنو :االقتصاد؛ الثقافة؛ حقوق ذوي اإلعاقات؛ ّ
التصويت للقائمة املشرتكة؛ العمل إلطفاق سراح األسرى األمنيّني يف الداخل واملناطق احملتلّة؛ املساواة ومناهضة القوانني العنصريّة؛
العريب؛ النقب -التهجري؛ هدم البيوت وانعدام اخلدمات األساسيّة؛ األرض
احلرب على الفامباالة ابالنتخاابت الربملانيّة يف اجملتمع ّ
العريب.
واملسكن؛ السلطات احمللّيّة ّ
وملف التخطيط والبناء ْ -
أي مجيع املواضيع اليت ّ
ّم اجملتمع ّ
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توضح القيمة
تلخصت بثفاثة عناوين أو َحماور أساسيّة ّ
ميكن الزعم أ ّن الرسائل السياسيّة الرئيسيّة للحملة اإلعفاميّة للقائمة املشرتكة ّ
السياسيّة املضافة من خوض االنتخاابت يف قائمة مشرتكة وإسقاطات ذلك على املواطنني العرب ،وهي :أمهّيّة القائمة املشرتكة يف
العريب من
القوة السياسيّة والتأثري
التص ّدي لليمني
الفاشي الذي قد تصل ح ّد اإلطاحة به من س ّدة احلكم؛ زّيدة ّ
السياسي للمجتمع ّ
ّ
ّ
اجلماعي للعرب يف إسرائيل.
خفال زّيدة عدد ممثّليه يف الربملان؛ أمهّيّة الوحدة وأثرها على العمل
ّ
الفاشي
التص ّدي لليمني
ّ
تصاعد التشريعات والسياسات العنصريّة ّتاه العرب يف إسرائيل ،واليت ّتلّت
جاءت االنتخاابت الربملانيّة بدورّا العشرين يف سياق ُ
اليهودي 50.يف سياق
اسي وحتصني طابع الدولة
ّ
حبزمة من اقرتاحات القوانني والتصرحيات اليت ترمي إىل تضييق حيّز العمل السي ّ
ذلك ،تعاملت القيادات السياسيّة من كافّة األحزاب العربيّة املمثَّلة يف الربملان ،مع رفع نسبة احلسم على أ ّّنا واحدة من تلك
العريب وإخراجه من الربملان ،أو حماولة لتدجينه حما يتفاءم مع الضوابط
السياسي
املمارسات اليت تريد إسقاط الشرعيّة عن العمل
ّ
ّ
السياسيّة اليت حت ّددها الدولة.
تعاملت األحزاب العربيّة املرّكِبة للقائمة املشرتكة مع فكرة تشكيل القائمة املشرتكة على ّأّنا واحد من ردود الفعل على حماولة
الرد على اهلجوم املباشر من قِبَل
األحزاب الصهيونيّة إقصاء األحزاب العربيّة ًّ
هامة يف ّ
وردا على تزايد العنصريّة ّتاه العرب وأداة ّ
وحتديدا اليمني املمسك بزمام احلكم واملتص ّدر هلذا اهلجوم -على األقلّيّة العربيّة وعلى قياداّا السياسيّة .يشمل
املؤسسة اإلسرائيليّة ً -
ّ
العريب ،ممّا قد جيعل من
حصة من أصوات اجملتمع
الرد حماولة رفع نسبة التصويت لدى اجملتمع
هذا ّ
العريب واحلصول على أعلى ّ
ّ
ّ
السياسي لألحزاب اليمينيّة اليت قد يبلغ األمر ببعض منها عدم
ائيلي تقلّل من الوزن
ّ
القائمة املشرتكة ّقوة اثلثة يف الربملان اإلسر ّ
مستهل الربانمج
التم ّكن من اجتياز نسبة احلسم ،وابلتايل اإلسهام يف إزاحة اليمني عن س ّدة احلكم .انعكس هذا اهلدف جليًّا يف
ّ
السياسي للقائمة املشرتكة الذي جاء فيه:
ّ

 50داوود – حنّاس ،أحلان ،2016( .كانون الثاين) .العنصريّة ّتاه املواطنني الفلسطينيّني يف إسرائيل .مل ّفات مدى ( .)2مدى الكرمل ،حيفا.

35

وردا على اهلجمة
مدوية لليمني
اطي يف الربملانًّ ،
"تش ّكل القائمة املشرتكة صفعة ّ
ّ
العنصري ،الذي أراد تصفية التمثيل ّ
العريب والدميقر ّ
الفاشيّة والسياسات واملمارسات العنصريّة اليت ّتلّت يف سيل من القوانني واملخطّطات املعادية للجماهري العربيّة واملنافية للدميقراطيّة
وحلقوق اإلنسان واملواطن ،ويف مق ّدمتها قانون "القوميّة" َو "يهوديّة الدولة".

51

كزي يف احلملة االنتخابيّة
الرد على اليمني
ّ
حتول إىل عنوان مر ّ
الفاشي ومعاقبته ،بل كذلك االنتقام من السياسات والقوانني العنصريّةّ ،
ّ
أتكيد ًًا على
للقائمة املشرتكة ،والذي ميكن حتقيقه من خفال رفع نسبة املشاركة
للمصوتني العرب للقائمة املشرتكة يف االنتخاابتً .
ّ
العريب وحماولة التص ّدي لليمني الذي قد يصل ح ّد اإلطاحة به من س ّدة احلكم ،تعاقبت
مسعى رفع نسبة التصويت يف اجملتمع
ّ
العريب واستنفاره
ّتييش اجملتمع
تصرحيات القيادات السياسيّة من مجيع األحزاب املرّكِبة للقائمة املشرتكة ،حما ِولة من خفال ذلك
َ
ّ
األول يف القائمة املشرتكة ،احملامي أمين عودة" :القائمة املشرتكة حمرّكباّا ومجهورها قد عقدوا
للتصويت .يف هذا الصدد ،قال ّ
املرشح ّ
احلقيقي ملنع اليمني من االستمرار يف تسلرم س ّدة احلكم وجلم
اطي
ّ
العزم على زّيدة متثيل اجلماهري العربيّة يف الربملان وزّيدة الوزن الدميقر ّ
مرة أخرى،
العنصري املستشري ،وإ ّن هذه اخلطوة ستكون
الفاشي والتشريع
امل ّد
ً
ّ
حاجزا أمام وصول نتنياهو ملكتب رئيس احلكومة ّ
ّ
52
املرشح
التجمع
اطي و ّ
وإعادته إىل تسلرم منصب رئيس املعارضة" .يف السياق ذاته ،قال مجال زحالقة ،النائب عن ّ
الوطين الدميقر ّ
ّ

هام يف حصار اليمني والعنصريّة يف
الثالث يف القائمة املشرتكة" :هذه القائمة هي رافعة لتوحيد صفوف مجاهريان وسيكون هلا َد ْور ّ
53
عريب يف هذه الدورة لكانت
إسرائيل ويف إسقاط نتنياهو وحكومته" .ويف سياق متّصل ،يقول مجال زحالقة" :لو مل يكن ّ
أي عضو ّ

سنستغل ّقوتنا وحجمنا كثالث أكرب كتلة يف الكنيست
القوانني العنصريّة اليت صودق عليها مضاعفة .اليمني يف ّقوة متزايدة ،ولكنّنا
ّ
أيضا موقف من هرتسوغ (رئيس املعسكر الصهيوينّ)".
ملنع عودة بنيامني نتنياهو إىل احلكم ،مع أنّه لدينا ً
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اصة
ابلتوازي ملهامجة اليمني ونتنياهو ،كانت احلملة االنتخابيّة واعية إىل احلاجة ملنع تسرب األصوات العربيّة إىل أحزاب صهيونيّة ،خ ّ
تلك اليت تُصنَّف على ّأّنا أحزاب يسار يف اخلارطة السياسيّة اإلسرائيليّة .فعلى سبيل املثال ،ح ّذرت القائمة املشرتكة -يف نشرّا
 51القائمة املشرتكة .مصدر سابق.
 52مسار 24 ،2015( .كانون الثاين) .عودة لنتنياهو :القائمة املشرتكة ستعيدك إىل رائسة املعارضة قريبًا .مسار .مستقاة بتاريخ (.)2015/10/15
53
االستثنائي تتواصل رغم الطقس العاصف .فصل املقال ،ص.4.
التجمع
فصل املقال 9 ،2015( .كانون الثاين) .التحضريات ملؤمتر ّ
ّ
54
وستستمر الوحدة .فصل املقال.ص.6.
عضوا
ّ
فصل املقال 6 ،2015( .آذار) .زحالقة يف الطرية :سنحصل على ً 15
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معا نصنع التاريخ" 55-من مغبّة التصويت لألحزاب الصهيونيّة،
االنتخابيّة الصادرة يوم  2015/03/13حتت عنوان 17" :آذارً ،
السياسي
يسمى بيسار ومركز احملور
موضحة اجملازر اليت عاانها الشعب
ِّ
الفلسطيين و ّ
األمة العربيّة ً
عموما خفال تقلرد ما ابت ّ
ّ
ّ
غزة ،ح ّذرت فيه
الصهيوينّ للحكم يف إسرائيل .كذلك أصدرت ً
بياان آخر أدانت فيه تصرحيات "يتسحاك هرتسوغ" إزاء احلرب على ّ
الوطين
ألّنا الضمان الوحيد للموقف
فخ األحزاب الصهيونيّة ،ودعت فيه إىل االلتفاف حول القائمة املشرتكةّ ،
من مغبّة الوقوع يف ّ
ّ
اطي يف القضيّة الفلسطينيّة ،وكذلك يف قضاّي اجلماهري العربيّة وحقوقها ومطالبها ،وقد جاء هذا البيان حتت عنوان" :نتنياهو
والدميقر ّ
وهرتسوغ وجهان لعملة واحدة".
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بياان هلا عشيّة يوم االنتخاابت حتت عنوان" :سنرفع نسبة التصويت إلسقاط نتنياهو
ً
فضفا عن هذا ،أصدرت القائمة املشرتكة ً
57
عرب عنها كواجب
وليربمان ومارزل" ،أ ّكدت فيه ضرورة ّ
الرد على العنصريّة من خفال مئات آالف األصوات للقائمة املشرتكة ،اليت ّ

كرد على تصرحيات نتنياهو اليت ح ّذر فيها
وطين ومدينّ يكون اهلدف منه معاقبة نتنياهو وإسقاط ليربمان ومارزل .جاء هذا البيان ّ
ّ
من أتثري املواطنني العرب على نتائج االنتخاابت ،وذلك رغبة منه يف استنفار اليمني.
السياسي ،والفاعليّة والتأثري لألحاا العربيّة
زايدة الوزن
ّ
يؤدي
العريب يف الربملان ّ
العريب برسالة انتخابيّة اثنيةُ ،م ُ
فادها أ ّن زّيدة متثيل اجملتمع ّ
اقرتنت الدعوات إىل رفع نسبة التصويت يف اجملتمع ّ
السياسي وزّيدة أتثري األحزاب العربيّة يف الكنيست .هذه الرسالة اعتُربت -حبسب احلملة الدعائيّة للقائمة املشرتكة-
إىل زّيدة الوزن
ّ
البديهي الذي سيتح ّقق ابلضرورة مع إدخال أكرب عدد ممكن من ممثّلي األحزاب العربيّة إىل الربملان ،ومع احتمال أن
احلتمي و
النتاج
ّ
ّ
تتص ّدر القائمة املشرتكة املكان الثالث من حيث حجم الكتل الربملانيّة .يكون ذلك ممكنًا ،حسب الرسالة االنتخابيّة ،من خفال
اإلقبال على صناديق االقرتاع لدعم القائمة املشرتكة ،وذاك ما قد يلقي ابألحزاب اإلسرائيليّة اليمينيّة إىل خارج الربملان ،ومينع تشكيل
حكومة ميينيّة يف إسرائيل .ينعكس هذا املوقف من خفال مو ّاد احلملة الدعائيّة للقائمة املشرتكة ،إضافة إىل تصرحيات القيادات
55
معا نصنع التاريخ .ص.6.
القائمة املشرتكة 13 ،2015( .آذار) .نشرة انتخابيّة 17 :آذارً ،

 56القائمة املشرتكة .)2015( .الصفحة الرمسيّة للقائمة املشرتكة على الفيسبوكhttps://www.facebook.com/moshtraka/timeline :
 57املصدر السابق.
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وصوال إىل احل ّد األقصى الكامن ،الذي
التوجه إىل صناديق االقرتاع وزّيدة نسبة التصويت ً
السياسيّة املتعاقبة ّ
العريب على ّ
حلث اجملتمع ّ
مقعدا.
يؤدي حلصد ما يقارب مخسة عشر ً
قد ّ
املوضوع من خفال جمموعة
القوة الثالثة" ،هذا
َ
تناولت النشرة االنتخابيّة الصادرة يوم  ،2015/03/06حتت عنوانً :
"معا سنكون ّ
بعضا من مسارات وجماالت العمل اليت من املمكن دفعها وإحراز التأثري من خفاهلا ،نتيجة للوحدة بني
من الرسائل اليت ع ّددت ً
األحزاب العربيّة .يف هذا السياق ،تورد النشرة ما يلي" :إحنا مع بعض أقوى يف الربملان :كتلة من  15عضو كنيست ،هي ّقوة مؤثّرة
تقلب املوازين ،تنقلنا من اهلامش إىل مركز احللبة السياسيّة .سيُحسب لنا حساب وال ميكن ّتاهلنا".

58

مقعدا
احمل َكم الذي أطلقته القائمة املشرتكة بني حجم الكتلة الربملانيّة اليت قد حترزها ،واملتمثّلة بـِ ً 15
يفاحظ الربط ْ
ممّا ورد أعفاهَ ،
وقوة اثلثة يف الربملان ،وما بني املكانة السياسيّة املرتتّبة عن ذلك ،واليت قد ّتاوزت يف هذه احلالة ح ّد القدرة األكرب على التأثري
ّ
برملانيًّا ،مر َاهنةً على قلب املوازين واالنتقال من اهلامش إىل املركز.
معا نصنع التغيري" ،على رسالة
يف السياق ذاته ،ش ّددت النشرة االنتخابيّة الصادرة يوم  ،2015/03/13حتت عنوان 17" :آذارـ ً
العريب يف الكنيست ،حيث جاء يف الكلمة الرئيسيّة للنشرة حتت العنوان "ش ّدوا
تشري إىل إمكانيّة التغيري والتأثري إن زاد التمثيل
ّ
كل منا يعمل مللء صناديق االقرتاع ببطاقة املشرتكة
اهلمة ...دقّت ساعة احلسم"" :هي ً
ّ
فع ًفا فرصتنا ،حينما تتشابك أّيدينا و ّ
(و.ض.ع.م) ونتكامل ،نكون قد رصفنا السبيل لنكون ّقوة اثلثة ال ميكن ّتاهلها يف الكنيست وخارجها ،عندئذ لن جيرؤ أحد على
الفلسطيين من سجن اهلوامش وتفرضه يف املركز ،وهذا ما ميكن
العريب
العريب ،أل ّن املشرتكة تطلق سراح اجملتمع ّ
االستخفاف ابلتمثيل ّ
ّ
تعزز هيبتنا وّترب اآلخرين على التعامل مع املواطنني
سياسي
ظل اهتمام
ودويل غري مسبوق .املشرتكة ّ
وإعفامي حملّ ّي ّ
ملسه اليوم يف ّ
ّ
ّ
العنصري وعلى يهوديّة الدولة".
فعال وانجع على امل ّد
العرب ابالحرتام
املستحق يف الربملان وخارجه مثلما ّأّنا ّ
ّ
رد ّ
ّ
ككل إن حت ّقق ازدّيد يف عدد أعضاء الكنيست
ّتاوزت هذه النداءات حدود العمل الربملاينّ ّ
موضحةً االنعكاسات على اجملتمع ّ
العريب وينقله من اهلامش إىل املركز ،سواء أكان ذلك داخل الربملان أم
العرب؛ إذ إ ّن احلصول على ّقوة اثلثة يزيد من مكانة اجملتمع ّ
58
القوة الثالثة .ص .4
القائمة املشرتكة 6 ،2015( .آذار) .نشرة انتخابيّةً :
معا سنكون ّ
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تضمنتها
خارجه .فكرة رفع املكانة وزّيدة التأثري مل ينحصر ذكرها يف الرسائل االنتخابيّة ّ
العامة الواردة يف النشرات االنتخابيّة ،بل ّ
احلث على التصويت .يف هذا الصدد ،يقول مسعود غنامي ممثّل احلركة اإلسفاميّة يف القائمة
معظم تصرحيات القيادات كمرادفة لعمليّة ّ
املشرتكة ،يف النشرة االنتخابيّة الصادرة يف :2015/03/13
لكل الناس ،إذ حت ّقق مطلبهم ابلوحدة بني
"اكتبوا هلذا املولود الغايل ّ
القوة واحلياة :حتمل هذه االنتخاابت معاين كبرية ،فهي ّأوًال ّ
سيغري اللعبة السياسيّة .أصواتكم ستقلّل
املرة سيكون حامسًا،
وسيقرر درجة ّقوتنا وأتثريان بل ّ
ّ
العريب هذه ّ
األحزاب العربيّة .الصوت ّ
وتقرر إرسال العنصريّني إىل بيوّم".
من ح ّ
ظ اليمني يف تشكيل حكومة ّ
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حاج حيىي" :أان ال ِّ
أعول على
ويف مقابلة معه جرت يف  ،2015/02/06يقول ّ
املرشح عن احلركة اإلسفاميّة ،السيّد عبد احلكيم ّ
بكل ما يتعلّق
أحد من األحزاب الصهيونيّة ،لكنّنا أنمل أن يكون لنا حنن األحزاب العربيّة َد ْور يف ذلك ،هذا من املنظور ّ
العامّ ،أما ّ
جسما حامسًا يف الكنيست املقبلة،
بقوتنا ،فإ ّن الوحدة سيكون هلا األثر الكبري على املشهد
نكون ً
السياسي ،وسيكون إبمكاننا أن ّ
ّ
ّ
أيضا يف تعامل إسرائيل معنا كعرب يف الداخل [ ]...يف حال جنحنا
وأن حنافظ على االتّزان يف السياسة اإلسرائيليّة اخلارجيّة و ً
شك ،وهذا له أثر كبري".
القوة الثانية ابملعارضة بدون ّ
عضوا للكنيست ،فسنكون ّ
إبرسال ً 15
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ابجمل َمل ،الداخليّة واخلارجيّة ،وعدم حصر
يفاحظ التعويل على إمكانيّة التأثري على السياسة اإلسرائيليّة ْ
ممّا ورد يف ما سلف ذكرهَ ،
أيضا
حل القضيّة الفلسطينيّة وإّناء االحتفال .وهو ما ورد ً
التأثري يف األمور املتعلّقة بتعامل إسرائيل مع الس ّكان العرب يف الداخل أو ّ
املرشحة عن اجلبهة الدميقراطيّة للسفام واملساواة" :هذا يوم جيب
يف تصرحيات قيادات أخرى؛ إذ تقول السيّدة عايدة توما  -سليمان ّ
هام لشعبنا وللقوى الدميقراطيّة .نعود اليوم واقفني هبامة ومشوخ لنقول إنّنا ال نريد أن حناصر خبانة واحدة ،بل
فيه تسجيل إجناز ّ
حمجملها .نريد أن نكون مسامهني أساسيّني ابخلفاص من االحتفال وبناء الدولة
سنكون كتلة مؤثّرة على الساحة اإلسرائيليّة ْ
جديدا يف الساحة العربيّة".
اقعا سياسيًّا ً
جمتمعا ً
جديدا ونفرض و ً
الفلسطينيّة ،ولنبين ً
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حاج حيىي :القائمة املشرتكة فرصة للتأثري .عر  .48مستقاة بتاريخ (.)15/10/2015
عرب  6 ،2015( .48شباط) .عبد احلكيم ّ

اترخيي وسنكون الكتلة الثالثة .اجلبهة .مستقاة بتاريخ (.)2015/15/10
صحفي يف الناصرة :تشكيل القائمة املشرتكة حدث
 61موقع اجلبهة 25 ،2015( .كانون الثاين) .يف مؤمتر
ّ
ّ
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األول عن احلركة العربيّة للتغيري ،أمحد طييب ،يف
أتكيدا على إمكانيّة وضرورة التأثري على ُْجممل القرارات يف إسرائيل ،يقول ّ
ً
املرشح ّ
عضوا سوف نعمل للتأثري على السياسات احلكوميّة
مقابلة معه يف صحيفة "هآرتس" العربيّة من يوم " :2015/02/11مع ً 15
حّت يف جلنة تعيني القضاة يف احملاكم الدينيّة اليهوديّة .هذه الكتلة
كل اللجان الربملانيّةّ ،
يف مجيع اجملاالت .سنكون أعضاء يف ّ
مسمى دولة
كل عضو فيها إلّناء االحتفال ،وإّناء حالة السيّد والعبد ،وسيطرة أغلبيّة إثنيّة حتت ّ
الوحيدة يف الكنيست اليت يسعى ّ
دميقراطيّة".
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بد ْور يف مناحي السياسة اإلسرائيليّة كافّة،
أ ّكد احملامي أمين عودهّ ،
املرشح االول يف القائمة املشرتكة ،ضرورة أن تقوم القائمة املشرتكة َ
ائيلي للدميقراطيّة" :ال ميكن احلديث عن دميقراطيّة يف تل أبيب بينما يقبع
إذ يقول خفال مداخلة له يف ندوة نظّمها املعهد اإلسر ّ
حق تقرير املصري .هذه الدولة ،اليت كلّنا مواطنون فيهاَ ،خترق وتدوس
على بعد  20كم من هنا شعب حتت االحتفال ويسعى لنَـْيل ّ
نود أن نكون جزءًا من
احلقوق األساسيّة للشعب
كل يوم
َ
نتوحد .هذه ليس وحدة انعزاليّة انغفاقيّة؛ بل ّ
الفلسطيين .حنن ّقرران أن ّ
ّ
ّ
السياسة يف هذه الدولة".
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املشرتكة ّقوة اثلثة يف الربملان .كما مل
يوضح اخلطاب الذي تَص ّدر
مل ّ
الرسائل االنتخابيّة خفال احلملة ماهيّةَ ومعىن أن تكون القائمة َ
َ
ظل حمدوديّة اللعبة السياسيّة الربملانيّة،
السياسي ابلضرورة مع زّيدة متثيل أعضاء الربملان،
يوضح ملاذا سيزيد الوزن والثقل
ّ
ّ
وخباصة يف ّ
ّ
ائيلي وفوز "اليسار الصهيوينّ" يف االنتخاابت وتشكيل احلكومة
ومل ّ
يوضح أ ّن شرط رفع التأثري هو خسارة ما ّ
يسمى ابليمني اإلسر ّ

اجلديدة؛ أي إ ّن رفع التصويت وزّيدة عدد أعضاء الكنيست من القائمة املشرتكة هو شرط ضروري لكنّه غري ٍ
كاف لزّيدة التأثري
ّ
الفاشي" ،والدوِر
املعنوي .كذلك مل َْجي ِر توضيح العفاقة بني السع ِي إلسقاط "حكومة اليمني
الفعلي على السياسات ،وليس التأثري
ّ
ّ
ّ
الذي ميكن أن تقوم به القائمة املشرتكة إ ْن ش ّكل اليسار الصهيوينّ احلكومة ،حيث ارتفعت بعض األصوات اليت تعيد إىل األذهان
فكرةَ الكتلة املانعة يف حكومة رابني .كذلك ميكن هلذا اخلطاب ،دون وضع املعايري الضامنة أو احملاذير الضروريّة ،أن يفتح األبواب
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الفلسطيين .هآرتس .مستقاة بتاريخ
 63ليئور ،إيفان؛ وأديرت عوفر 17 ،2015( .شباط) .رئيس القائمة املشرتكة يف مؤمتر إسرائيل للدميقراطيّة :ال دميقراطيّة عندما تُسحق حقوق
ّ
(.)2015/10/30
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لتفسريات قد تصل إىل ح ّد االندماج الكامل يف اللعبة السياسيّة اإلسرائيليّة دون توضيح حدود وحماذير هذه املعادلة اليت قد تَـْنفذ
سلبيًّا إىل الوعي الوطين .ض رخ هذه املقولة إىل وعي الناس دون إرفاقها خبطاب ِ
يؤدي إىل أن تكون
مكمل ّ
يوضح حماذير املعادلة قد ّ
ّ
الوطين
ترجيحات مثل أخذ َد ْور يف احلكومة أو املعارضة شرعيّةً وممكنة يف أذهان الناس ،حما يرافق ذلك من نكوص يف حالة الوعي
ٌ
ّ
فضفا عن حالة اإلحباط اليت قد تفازم خطاب اإلجنازات املتوقَّعة.
حّت هذه املرحلةً ،
الذي حاولت األحزاب السياسيّة بناءه ّ
ينضاف إىل ذلك أ ّن حماولة حتشيد الناس للتصويت بكثافة من خفال رفع سقف التوقرعات من العمل الربملاينّ نتيجة إلمكانيّة تقلرد
حمدودّيت العمل الربملاينّ كأداة
يوضح
/القوة الثالثة يف الربملان ،هي سيف ذو ح ّدين ،وال سيّما عندما ال أييت ذلك يف سياق ّ
ّ
املوقّع ّ
اليهودي للدولة؛ وهو ما قد يولِّد
السياسي وحتصني الطابع
ظل تصاعد العنصريّة والعمل على تضييق حيّز العمل
عمل
ّ
سياسي يف ّ
ّ
ّ
كل مساراّا املمكنة دون أن حت ّقق إجنازات ملموسة
إحباطًا مضاع ًفا على املدى البعيد عندما يتّضح للناس أ ّن األداة قد استنفدت ّ
أبي مثن
اليومي
على أرض الواقع .بل إ ّن اخلطورة قد تكون يف سعي القائمة املشرتكة إىل حتقيق مكاسب وإجنازات يف العمل
املعيشي ّ
ّ
ّ
لكي يكون هناك رصيد للقائمة يف االنتخاابت القادمة.

أمهّيّة الوحدة بني األحاا
السياسي للقائمة املشرتكة ،هو أمهّيّة الوحدة بني األحزاب العربيّة يف
احملور الثالث ،الذي ش ّددت عليه احلملة االنتخابيّة واخلطاب
ّ
ِ
الظروف السياسيّة احمللّيّة واإلقليميّة .فقد برزت يف االنتخاابت األخرية ،أكثر ممّا برز يف
االنتخاابت اإلسرائيليّةَ و
الظروف اليت رافقت
َ
العامة املطالِبة ابلوحدة .انعكس ذلك من خفال خشية األحزاب العربيّة من تراجع نسبة التصويت
غريها ،أتثري األجواء اجلماهرييّة ّ
عربت عن
اضحا من مواقف قيادات األحزاب اليت ّ
كشكل من أشكال العقاب يف حال عدم تشكيل قائمة واحدة .كان هذا و ً
يت قبيل تشكيل القائمة املشرتكة.
عام أُجر ْ
العريب ،وكذلك يف استطفاعات رأي ّ
رغبتها يف االستجابة إىل مطلب الشارع ّ
ملح".
حّت تشكيل القائمة ،أ ّن عمليّة التشكيل" :مطلب
كل مرحلة املفاوضات ّ
مجاهريي ّ
ّ
وصفت قيادات األحزاب املختلفة ،خفال ّ
التحركات لتحقيق الوحدة يف ّأّنا حالة تسعى لفاستجابة هلذا املطلب .مل يقتصر األمر على توصيف ذلك على
وهو ما يُ ْدرِج ْجم َمل ّ
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مجاهريي شديد اإلحلاح" ،بل امت ّد حنو الطلب من الناس أن يقوموا هم ابلضغط على قيادات األحزاب للوصول إىل
أنّه "مطلب
ّ
اجلماهريي لتحقيقها على مرحلة
صيغة لتشكيل قائمة مشرتكة واحدة خلوض االنتخاابت .مل تقتصر فكرة الوحدة والضغط
ّ
أبّنا
ليعرب عنها ّ
املعتمدة يف احلملة االنتخابيّةَّ ،
املفاوضات ّ
أهم الرسائل االنتخابيّة َ
حّت تشكيل القائمة ،بل امت ّدت لتكون واحدة من ّ
"إرادة شعب" .املقصود أ ّن أخذ الشرعيّة من الناس لتشكيل القائمة مل يقف عند تشكيلها واإلعفان عنها ،بل استُخدم كرسالة
عربت عن تشكيل القائمة على ّأّنا" :إرادة شعب" ،وهو ما قد يرتبط ابلشرعيّة املطلوبة ذاّا.
انتخابيّة أساسيّة ّ
موض ًح ًًا:
ستهل الربانمج
السياسي للقائمة املشرتكة بوصف الوحدة على ّأّنا تعبري عن املسؤوليّة السياسيّة والوطنيّةِّ ،
يف هذا الشأن ،يُ ّ
ّ
تعبريا عن مسؤوليّة سياسيّة ووطنيّة ،وعن
"ختوض القائمة املشرتكة انتخاابت الكنيست العشرين ،يف السابع عشر من آذار ً ،2015
الوطين
التجمع
إرادة مجاهرييّة داعمة للشراكة بني مرّكباّا األربعة :اجلبهة الدميقراطيّة للسفام واملساواة ،واحلركة اإلسفاميّة ،و ّ
ّ
اطي ،واحلركة العربيّة للتغيري".
الدميقر ّ
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السياسي للقائمة املشرتكة أ ّن القائمة املشرتكة:
يوضح الربانمج
وبصدد مفهوم الوحدةّ ،
ّ
"تعرب عن الوحدة النضاليّة للجماهري العربيّة الفلسطينيّة يف مواجهة السلطة احلاكمة وأذرعها وأحزاهبا ،وعن الشراكة
ّ
بديفا دميقراطيًّا يف مواجهة "املعسكر
الكفاحيّة مع القوى اليهوديّة املناضلة ض ّد االحتفال والعنصريّة والتمييز ،وتش ّكل ً
سياسي على
القومي" بزعامة نتنياهو َو "املعسكر الصهيوينّ" بزعامة هرتسوغ وليفين [ ]...القائمة املشرتكة هي جواب
ّ
ّ
حيوله إىل فرصة لتوحيد الصفوف
التهديد
الفاشي إبقصاء اجلماهري العربيّة عن احللبة السياسيّةْ ،
عرب رفع نسبة احلسمّ ،
ّ
الفاشي ودحر املخطّطات
وضد الفاشيّة والفاشيّني ،وفرصة إلسقاط اليمني
والنضال املشرتك ض ّد العنصريّة والعنصريّني ّ
ّ
الكولونياليّة والعنصريّة.
السياسي والربملاينّ لدى اجلماهري العربيّة الفلسطينيّة يف إسرائيل ،وهي
القائمة املشرتكة هي خطوة نوعيّة يف مسرية العمل
ّ
مجاعي مشرتك نريد أن ينعكس على اهليئات
كل القوى التق ّدميّة يف البفاد ،وهي رافعة لعمل
اطي يستقطب ّ
ّ
إطار دميقر ّ
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التمثيليّة للجماهري العربيّة ،كاللجنة القطّْرية لرؤساء السلطات احمللّيّة العربيّة وجلنة املتابعة العليا للجماهري العربيّة وجلان
أبمس احلاجة لقيم الوحدة
االجتماعي يف اجملتمع
السياسي و
الطفاب العرب ،وعلى ُْجم َمل ال ُـمناخ
ّ
ّ
العريب ،الذي هو ّ
ّ
ّ
والشراكة إىل جانب احرتام التع ّدديّة واالختفاف والتميرز".

65

املؤسسة
يوضح مفهوم الوحدة كما ورد يف الربانمج
ّ
السياسي للقائمة املشرتكة ثفاثة أدوار أساسيّةّ .
األول حمواجهة ّ
يتلخص الدور ّ
ّ
اطي يستقطب القوى التق ّدميّة والدميقراطيّة كافّة ،بينما
اإلسرائيليّة ،يف حني يرتّكز الد َّْور الثاين يف كون القائمة املشرتكة إطار دميقر ّ
ِ
مجاعي مشرتك على العديد من املستوّيت.
معتربا ّإّيها رافعة لعمل
يش ّدد الدور الثالث على القيمة الداخليّة للقائمة املشرتكةً ،
ّ
أيضا يف احلملة الدعائيّة لدى القائمة املشرتكة ،إذ تورد النشرة االنتخابيّة الصادرة يف  ،2015/03/06حتت
ينعكس هذا املفهوم ً
مجاعي ،قد تسهم القائمة املشرتكة يف دفعها وحتريكها حنو ما هو أفضل.
ّناذج ملساحات عمل
عنوانً :
قوة الثالثة"َ ،
"معا سنَكون ال ّ
ّ
جاء يف النشرة:
 إحنا مع بعض أقوى ،يف الربملان :كتلة من  15عضو كنيست ،هي ّقوة مؤثّرة تقلب املوازين ،تنقلنا من اهلامش إىلمركز احللبة السياسيّة .سيُحسب لنا حساب وال ميكن ّتاهلنا.
 إحنا مع بعض أقوى ،يف املتابعة :مثلما جنحنا يف تغليب القواسم املشرتكة على نقاط اخلفاف واالختفاف ،سنفعلهذا للنهوض بلجنة املتابعة العليا.
 إحنا مع بعض أقوى ،ض ّد العنف :ليس حمقدور حزب حمفرده أن يواجه جرائم العنف واجلرمية وفوضى السفاح،مطلوب وقفة مجاعيّة.
 إحنا مع بعض أقوى ،يف امليدان :الصفحة اجلديدة اليت فتحتها األحزاب ،ستنعكس على نضالنا امليداينّ ،ض ّدالفاشي.
مصادرة األرض وهدم البيوت وتشويه االنتماء وض ّد االستكفاب
ّ
 65املصدر السابق.
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السياسي ومو ّاد احلملة الدعائيّة من خفال فرضيّة زّيدة التأثري نتيجة لفعل الوحدة ،سواء
لقد انعكست أتثريات الوحدة يف الربانمج
ّ
اجلماعي
املؤسسة اإلسرائيليّة ،أو من خفال إاتحة ديناميكيّات داخليّة جديدة ممكنة للعمل
كان ذلك على املستوى
اخلارجي إزاء ّ
ّ
ّ
توضح اجلوهر الذي تقوم هذه الوحدة
واملشرتك .على ذلك ،اقتصرت هذه الفرضيّة على صنميّة فكرة الوحدة ،اليت مل ترفق حمضامني ّ
العامة والعريضة املتعلّقة ابلقضاّي املطلبيّة ،واملساواة ،وحتصيل احلقوق الفرديّة واجلماعيّة ،إضافة إىل
على أساسه ،مكتفية ابخلطوط ّ
السياسي واحلملة
يوضح الربانمج
موقف من القضيّة الفلسطينيّة يستوي عند ح ّد طروحات السلطة الفلسطينيّة يف هذا اخلصوص .مل ّ
ّ
التمثيلي
العريب يف إسرائيل ،وما يعنيه ذلك على املستوى
تصورات حول مستقبل اجملتمع
الدعائيّة لدى القائمة املشرتكة ّ
أي ّ
ّ
ّ
الدويل ،وما هي القواسم املشرتكة السياسيّة املتّفق عليها بني
الفلسطيين سواء على مستوى احلركة الوطنيّة الفلسطينيّة ويف اجملتمع
ّ
ّ
املؤسسة اإلسرائيليّة
األحزاب واليت ُع ّرب عنها من خفال الوحدة .وبذلك تكون الوحدة لذاّا هي اهلدف ،وهي الرسالة السياسيّة ّتاه ّ
الداخلي.
وكذلك على املستوى
ّ
توحدان
تتضمن احلملة االنتخابيّة إجاابت عن هذه األسئلة ،واقتصرت احلملة على الفكرة اليت ُمفادها ما يلي :لقد ّ
على اجلملة ،مل ّ
بقائمة واحدةِّ ،
السياسي
فصوتوا لنا .من جهة أخرى ،مل جي ِر استثمار هذه الوحدة وما تش ّكله من فرصة لرفع سقف اخلطاب
ّ
رد الفعل على رفع نسبة احلسم والتص ّدي لليمني ،والرتكيز على رفع سقف
بعدا تثقيفيًّا ًّ
وإعطائه ً
تعبوّي؛ إذ جند ّأّنا راوحت حدود ّ
فعفا مع مطالب اجلماهري العربيّة ،وجرى النكوص هبذه اإلرادة اليت ش ّكلت
املطالب املدنيّة وإمكانيّة التأثري عليها ،وهو ما انسجم ً
العريب
بدال من دفعها إىل األمام واقتياد املشهد
شرعيّة لتشكيل القائمة ً
السياسي .بـَْي َد أ ّن هذه الرسائل مل تكن كافية لتحفيز اجملتمع ّ
ّ
املصوتني ،وكان هناك
املرجو ،أي رفع مستوى املشاركة يف االنتخاابت وزّيدة ّ
حصة القائمة املشرتكة من ْجم َمل ّ
للتصويت ابملستوى ّ
العريب للتصويت ،وال سيّما يف يوم االنتخاابت.
شكل من أشكال احلملة االرّتاليّة لتحفيز واستنفار اجملتمع ّ

66
القوة الثالثة 6 ،2015( .آذار) .ص .5
القائمة املشرتكة .نشرة انتخابيّةً :
معا سنكون ّ

44

نتائج االنتخاابت
نتابع يف هذا القسم نتائج االنتخاابت للكنيست الـ  20لدى املواطنني العرب يف إسرائيل مقارنة ابنتخاابت سابقة ،لكي نتابع
العريب كافّة ،وكذلك َوف ًقا للبلدات العربيّة .وإذا كانت عمليّة عرض النتائج تبدو بسيطة،
ر
التغريات يف مستوى املشاركة لدى اجملتمع ّ
فإ ّن حتديد املعطيات واألرقام على حن ٍو ٍ
دقيق تواجهه صعوابت ،وذلك بسبب طبيعة توزيع املواطنني العرب يف إسرائيل على ع ّدة أنواع
يسمى يف إسرائيل البلدات العربيّة الدرزيّة
كل س ّكاّنا عرب) ،وهناك ما ّ
من البلدات .فهناك البلدات العربيّة اخلالصة (أي تلك اليت ّ
(تلك اليت  %55وأكثر من س ّكاّنا من أبناء الطائفة العربيّة الدرزيّة) 67،اليت ختتلف عن سائر البلدات العربيّة من حيث الوعي
السياسي والتصويت الربملاينّ .وهناك الس ّكان العرب يف مدن الساحل (مثل ع ّكا وحيفا والل ّد والرملة) ،ويف
السياسي وأّناط العمل
ّ
ّ
بعض املدن اإلسرائيليّة اليت بنيت بعد أتسيس دولة إسرائيل كمدن يهوديّة ،مثل مدينة كرمئيل ونتسريت عيليت (يش ّكل العرب فيها
قرابة  %10من ْجممل الس ّكان) .وقد غلب على تلك كلّها تسميتها ابلبلدات املختلطة ،وخبصوصها ليس لدينا معطيات حم ّددة عن
ض ّمت إىل مدينة معلوت اإلسرائيليّة ،وتـُ َع ّد من حيث
مشاركة الس ّكان العرب يف االنتخاابت .وهناك قرية ترشيحا العربيّة اليت ُ
كحي يف تلك املدينة ،وليس مثّة عنها معطيات منفصلة .لذا ،وكي أنخذ هذه التقسيمات يف احلسبان ،سوف نستعرض
املعطيات ّ
يف هذه الورقة أّناط املشاركة والتصويت َوف ًقا لنوع البلدة.
نسيب لعدم وجود تنافس بني األحزاب العربيّة كما جرت العادة يف اجلوالت االنتخابيّة السابقة.
سار يوم االنتخاابت ابنتظام وهدوء ّ
مصويت ِّ
ومروجي التصويت لألحزاب اليهوديّةّ ،إال أنّه مل يصل األمر
كان هنالك بعض التنافس من قبل مؤيّدي القائمة املشرتكة مع ّ
كزي الذي يؤيّد التصويت للقائمة العربيّة املشرتكة هو الصوت املسيطر يف الشارع .هذا الوضع
القوي ،وبقي التيّار املر ّ
إىل ح ّد التنافس ّ
تغري ِج ّد ًّّي
ّأدى إىل ضعف التو رجه إىل صناديق االقرتاع يف صباح يوم االنتخاابت ،مقارنة مع االنتخاابت السابقةّ ،إال أ ّن هذا الوضع ّ
ومكربات صوت ُوضعت على السيّارات
للتوجه إىل صناديق االقرتاع صدرت من املساجد ّ
يف ساعات املساء مع صدور دعوات ّ

67
جن؛ جولس؛ يركا؛ حرفيش؛ كسرى-مسيع؛ ساجور.
البلدات َّ
املعرفة كبلدات عربيّة درزيّة هي :دالية الكرمل؛ عسفيا؛ البقيعة؛ املغار؛ ّينوح-جت؛ بيت ّ
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طافت يف البلدات العربيّة ،كما أ ّن راديو الشمس أسهم ِج ّد ًّّي يف إصدار أصوات االستغاثة وطالب الناس ابلتو رجه إىل صناديق
االقرتاع والتصويت -وهو ما رفع نسبة التصويت إىل نسبة غري مسبوقة يف العقد األخري.

أصحا ح ّق االقرتاع
حق
أصدرت دائرة اإلحصاء اإلسرائيليّة املركزيّة قُـبَـْي َل انتخاابت الكنيست الـ  20يف عام  2015معطيات تفيد أ ّن عدد أصحاب ّ
االقرتاع املقيمني يف إسرائيل وقت إجراء االنتخاابت بلغ قرابة  5.3مليون انخب ،منهم  %80من اليهودَ ،و  %15من العربَ ،و
68
حق االقرتاع العرب املقيمني يف إسرائيل فرتة االنتخاابت هو  795أل ًفا (مقابل
 %5دون تعريف دّينة؛ أي إ ّن عدد أصحاب ّ

حق االقرتاع املقيمني خارج الدولة يوم
حق تصويت َوف ًقا للجنة االنتخاابت املركزيّة اليت حتصي أصحاب ّ
 822,052صاحب ّ
االنتخاابت).
العريب بلغت قرابة  ،%63.75ونرى
َوفق املعطيات يف اجلدول  ،1نرى أ ّن نسبة املشاركة يف االنتخاابت األخرية لدى اجملتمع
ّ
كذلك أ ّن هناك اختفافًا ِج ّد ًّّي بني البلدات العربيّة والبلدات العربيّة الدرزيّة ،وأ ّن نسبة املشاركة يف املدن املختلطة ومدن الساحل
العامة للناخبني العرب قد ارتفعت بقرابة  %11مقارنة ابلعام
كانت أعلى بقليل ،إذ بلغت قرابة  .%64بذلك تكون نسبة املشاركة ّ
مقارنةً حمع ّدالّا لغاية العام  ،2003وما زالت أدىن من مع ّدالت
( 2013حيث كانت  ،)%57.3لكنّها ما زالت منخفضة َ
العامة ( %68اجلدول .)2
ائيلي ،حيث بلغت نسب التصويت ّ
مشاركة اجملتمع اإلسر ّ

حق اقرتاع مقيم يف إسرائيل".
 68دائرة اإلحصاء املركزيّة 9 ،2015( ،شباط) .بيان
صحفي 5.3" :مليون صاحب ّ
ّ
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اجلدول  :1عدد أصحا ح ّق االقرتاع العر واملشاركة يف االنتخاابت 2015
ِ
ب َوف ًقا ملعطيات جلنة االنتخاابت املركايّة)
(احتُس َ
حق
أصحاب ّ
االقرتاع

عدد

نسبة

املصوتني
ّ

املشاركة ()%

البلدات العربيّة

664814

429516

64.6

البلدات العربيّة
الدرزيّة

75699

42631

56.3

املدن املختلطة*

82,000

52,500

64.0

اجملموع

740513

472147

63.76

*وهي :حيفا؛ ع ّكا؛ الل ّد؛ الرملة؛ كرمئيل؛ نتسريت عيليت؛ معلوت-ترشيحا .احتساب املعطيات جرى َوف ًقا لتقدير عدد
املشاركة ،من عدد األصوات اليت حصلت عليها األحزاب العربيّة يف تلك البلدات ،واليت بلغت قرابة  34ألف
ّ
املصوتني ونسبة َ
صوت.
العام يف نسب التصويت يف االنتخاابت اإلسرائيليّة األخرية ،الذي
العريب مع االرتفاع ّ
يتناغم االرتفاع يف نسبة التصويت لدى اجملتمع ّ
ائيلي والصحافة واإلعفام يف االنتخاابت األخرية ،وارتفاع ح ّدة املنافسة يف احلملة االنتخابيّة
يعكس تز ً
ايدا يف اهتمام الشارع اإلسر ّ
بني األحزاب اإلسرائيليّة املركزيّة -وعلى وجه التحديد الليكود واملعسكر الصهيوينّ -وبصورة غريبة إىل ح ّد ما ،بني أحزاب اليمني
لعل هذا اجلانب هو أحد التح روالت اجلِ ّديّة اجلديدة اليت محلتها االنتخاابت األخرية .لذا ،ميكن القول إ ّن ارتفاع
والقائمة العربيّةّ .
العريب -وهو أبرز إجنازات القائمة املشرتكة يف االنتخاابت األخرية -يعود ابألساس إىل أجواء التفاؤل
نسبة التصويت لدى اجملتمع ّ
وخباصة
العريب وكذلك إىل املنافسة القويّة بني القائمة املشرتكة وأحزاب اليمني وعلى رأسها حزب الليكود احلاكم،
ّ
اليت سادت اجملتمع ّ
حتديدا -كما كان يف االنتخاابت السابقة -بني
على ضوء تصرحيات قيادات اليمني ض ّد القائمة املشرتكة ،وإىل أ ّن املنافسة مل تكن ً
التحول رفْع ملكانة الس ّكان العرب من هامش املنظومة السياسيّة واحلزبيّة
األحزاب العربيّة ،بل بني األقلّيّة واألغلبيّة .يف هذا ّ
يدل االرتفاع يف نسب التصويت على جناح محلة االنتخاابت لدى القائمة
اإلسرائيليّة ،وهامش احلمفات االنتخابيّة ،إىل املركز .كما ّ
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وخباصة على ضوء
العريب على رأس سلّم اولوّيت احلملة االنتخابيّة،
ّ
املشرتكة اليت وضعت هدف رفع نسبة التصويت لدى اجملتمع ّ
أي ارتفاع يف نسبة التصويت لدى الس ّكان العرب سيكون لصاحل القائمة املشرتكة .وهبذا يكون تشكيل
استطفاعات الرأي ّ
العام أ ّن ّ
املستمر يف نسبة مقاطعة الناخبني العرب النتخاابت الكنيست؛ فمنذ
القائمة املشرتكة قد أوقف ،ولو بصورة مؤقّتة ،صريورة االرتفاع
ّ
بتوجه اثبت حنو العزوف عن املشاركة يف انتخاابت
العام  ،1996يتميّز السلوك
االنتخايب لدى املواطنني العرب يف إسرائيل ّ
ّ
الكنيست ألسباب سياسيّة وأيديولوجيّة؛ 69حيث بلغت نسبة املمتنعني عن التصويت يف انتخاابت الكنيست عام  2013إىل
العريب (انظروا اجلدول .)2
 ،%47وهي أعلى نسبة امتناع عن التصويت يف اتريخ السلوك
السياسي ّ
ّ
حّت الثالثة ومنذ العام 1996
اجلدول  :2نسبة التصويت ال ُقطْريّة ،ونسبة تصويت العر يف انتخاابت الكنيست األوىل ّ
العام

نسبة تصويت العر

العامة
نسبة التصويت ّ
1949

86.9

69.3

1951

75.1

85.5

1955

82.8

91.0

1996

77.0

79.3

1999

78.7

75.0

2003

67.8

62.0

2006

63.5

56.3

2009

64.7

53.6

2013

66.6

57.3

68.3

63.7

2015

70

حّت العام  2009روحاان ،شحادة وصبّاغ خوري ()2010؛ َو  2015 - 2013جلنة االنتخاابت املركزيّة.
املصدرّ :

 69روحاان ،ندمي؛ نبيل صاحل ،وّنر سلطاين .)2004( .تصويت بدون صوت .حيفا :مدى الكرمل.
غامن ،أسعد؛ ومهنّد مصطفى .)2009( .الفلسطينيّون يف إسرائيل ،سياسات األقلّيّة األصليّة يف الدولة اإلثنيّة .ص .228
اليهودي كانت أعلى ،إذ بلغت قرابة .%68
 70جيب األخذ يف احلسبان أ ّن نسبة التصويت يف اجملتمع
ّ
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يوضح اجلدول التايل أ ّن االرتفاع يف نسبة التصويت كان يف غالبيّة البلدات العربيّة ،ويف قسم قليل كان مثّة اخنفاض ملحوظ تراوح بني
ّ
حّت  .%5معىن هذا أ ّن أتثري القائمة املشرتكة مشل البلدات العربيّة كافّة
َ %3.5و  ،%5ويف قسم آخر كان مثّة اخنفاض طفيف ّ
خاصة بتلك البلدات.
تقريبًا ،وأ ّن االخنفاض يف بعض البلدات له أسباب حملّيّة ّ
2015

2013

التغيري

النصاصرة (قبيلة)

0.44

0.79

-0.35

(محرية)
سواعد ْ

0.42

0.77

-0.34

اللقيّة

0.45

0.64

-0.19

كعبيّة  -طبّاش -حجاجرة

0.46

0.57

-0.10

كفر قاسم

0.70

0.80

-0.10

عرعرة النقب

0.58

0.66

-0.08

عرب النعيم

0.61

0.69

-0.07

أسد (قبيلة)

0.16

0.22

-0.06

طيّبة (املرج)

0.59

0.65

-0.06

عيلبون

0.71

0.74

-0.03

عيلوط

0.43

0.46

-0.03

أعسم (قبيلة)

0.32

0.35

-0.03

العرّين

0.70

0.73

-0.03

االّتاهات السياسيّة للفلسطينيّني يف إسرائيل .جملّة الدراسات
حتوالت يف ّ
 71ندمي ،روحاان؛ امطانس شحادة ،وأريج ّ
صباخ خوري .)2010( .االنتخاابت اإلسرائيليّة ّ :2009

الفلسطينيّة ،عدد  .82احتساب نسبة تصويت املواطنني الفلسطينيّني يف العام  2013من نتائج االنتخاابت حسب البلدات ،اليت نشرّا جلنة االنتخاابت .نـُ ّفذ االحتساب كمجموع
حق االقرتاعhttp://www.knesset.gov.il/elections18/heb/results/main_results.aspx :
املقرتعني الفعليّني من جمموع أصحاب ّ
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بعينة  -جنيدات

0.66

0.68

-0.02

كسيفة

0.49

0.51

-0.02

السيّد

0.45

0.46

-0.01

أطرش (قبيلة)

0.28

0.29

-0.01

ترابني الصانع

0.34

0.35

-0.01

جنابيب (قبيلة)

0.38

0.39

-0.01

ترابني الصانع (قبيلة)

0.17

0.17

0.00

زرازير

0.49

0.49

0.00

دير حنّا

0.83

0.83

0.00

أبو قرينات (قبيلة)

0.28

0.28

0.01

بري هداج

0.70

0.69

0.01

هواشلة (قبيلة)

0.41

0.40

0.01

رهط

0.58

0.57

0.02

جمد الكروم

0.75

0.73

0.02

قبوعة (قبيلة)

0.33

0.32

0.02

عبلّني

0.61

0.59

0.02

سخنني

0.82

0.80

0.02

أبو رقيق (قبيلة)

0.30

0.27

0.03

راس علي

0.63

0.59

0.03

نني

0.78

0.74

0.04
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تل السبع

0.47

0.44

0.04

كفر مندا

0.77

0.73

0.04

سيّد (قبيلة)

0.42

0.37

0.04

ّرمة هيب

0.39

0.35

0.04

أبو جويعد (قبيلة)

0.19

0.15

0.04

قديرات الصانع (قبيلة)

0.35

0.30

0.05

أبو ربيعة (قبيلة)

0.20

0.16

0.05

بري املكسور

0.49

0.44

0.05

كفر ّيسيف

0.72

0.67

0.05

شفاعمرو

0.59

0.54

0.05

الرامة

0.60

0.55

0.05

منشيّة زبدة

0.65

0.60

0.05

ّرمانة

0.80

0.75

0.06

كابول

0.82

0.77

0.06

طرعان

0.65

0.59

0.06

العقيب

0.70

0.64

0.06

حسنيّة

0.62

0.56

0.06

الناصرة

0.61

0.55

0.06

انعورة

0.62

0.55

0.07

شعب
َ

0.76

0.69

0.07
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فسوطة
ّ

0.56

0.49

0.07

دير األسد

0.80

0.73

0.07

كفر قرع

0.75

0.67

0.07

عني نقواب

0.57

0.50

0.08

زميَر

0.63

0.56

0.08

مسعودين العزازمة

0.45

0.37

0.08

إبطن

0.49

0.41

0.08

معليا

0.75

0.66

0.08

سلمة

0.54

0.45

0.09

ّيفة الناصرة

0.65

0.56

0.09

راس العني

0.60

0.51

0.09

مقيبلة

0.64

0.54

0.09

أبو سنان

0.69

0.60

0.09

كمانة
ّ

0.62

0.53

0.09

هزيّل (قبيلة)

0.32

0.22

0.10

سولَـم

0.74

0.64

0.10

كفر كنّا

0.70

0.60

0.10

الرينة

0.64

0.54

0.10

طمرة

0.81

0.70

0.10

ّأم الفحم

0.67

0.57

0.11
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محام

0.50

0.39

0.11

بسمة

0.67

0.56

0.11

جلجولية

0.82

0.71

0.11

درجيات

0.73

0.62

0.11

بسمة طبعون

0.51

0.40

0.12

كوكب أبو اهليجا

0.78

0.67

0.12

خوالد (قبيلة)

0.47

0.35

0.12

طيّبة

0.74

0.62

0.12

مشد

0.69

0.56

0.12

شقيب السفام

0.52

0.39

0.12

عرابة
ّ

0.73

0.60

0.13

بعنة

0.79

0.66

0.13

حورة

0.51

0.38

0.13

أبو غوش

0.61

0.47

0.13

طواب الزنغريّة

0.47

0.33

0.13

حنف

0.71

0.57

0.14

طرية

0.73

0.59

0.14

جت
ّ

0.53

0.39

0.14

طلعة عارة

0.66

0.52

0.15

عني رافة

0.65

0.51

0.15
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خوالد

0.59

0.44

0.15

اجلديّدة املكر

0.69

0.54

0.15

اجلش
ّ

0.60

0.44

0.15

شبلي ّ -أم الغنم

0.59

0.44

0.15

املزرعة

0.79

0.63

0.16

دبّورية

0.74

0.58

0.16

كفر برا

0.77

0.60

0.16

عرعرة

0.70

0.53

0.17

جسر الزرقا

0.58

0.41

0.17

ضميدة

0.70

0.52

0.18

قلنسوة

0.71

0.53

0.18

ابقة الغربيّة

0.62

0.43

0.18

العزير

0.57

0.38

0.19

الشيخ دنّون

0.74

0.54

0.19

ميسر

0.61

0.42

0.19

إكسال

0.66

0.47

0.20

عرامشة

0.47

0.27

0.20

دحي
ّ

0.60

0.39

0.21

صندلة

0.68

0.43

0.24

الفريديس

0.67

0.43

0.25
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ّأم القطف

0.83

0.55

0.28

طمرة (الزعبيّة)

0.82

0.50

0.32

كواعني (قبيلة)

0.75

0.25

0.49

بلدا كان هناك اخنفاض يف نسبة املشاركة يف العام  2015مقارنة مع انتخاابت  ،2013ترتاوح بني
بلدا من قرابة ً 120
يف ً 23
أقل من َ %1و  .%35قرابة نصف تلك البلدات هي بلدات عربيّة بدويّة يف النقب .يف أربع بلدات فقط كان االخنفاض أكثر من
ّ
 ،%10يف ثفاث بلدات منها أبكثر من  %20وهي بلدات عربيّة بدويّة يف النقب .معىن هذا أ ّن الصفة األبرز للبلدات اليت حصل
فيها تراجع يف املشاركة ّأّنا بلدات عربيّة بدويّة يف النقب.
عريب ،كان هناك ارتفاع يف نسبة املشاركة .وبلغ مع ّدل االرتفاع  .%10.8االرتفاعات األعلى كانت يف بلدات
يف قرابة  100بلد ّ
ومتوسطة من حيث عدد الس ّكان وتتّسم بنسبة مشاركة منخفضة يف انتخاابت  ،2013مثل ّأم القطف وطمرة الزعبيّة
صغرية
ّ
اضعا ،وال سيّما يف بلدات
والفرديس وصندلة وإكسال وابقة الغربيّة وقلنسوة .يف البلدات األخرى ،كانت نسبة االرتفاع أكثر تو ً
كانت نسب املشاركة فيها مرتفعة يف انتخاابت عام .2013
أتثري القائمة املشرتكة واألجواء االنتخابيّة أثّرت على حن ٍو مشابه ،ورفعت مع ّدالت التصويت يف بلدات اتّسمت حمستوّيت مشاركة
(فضفا
مرتفعة ،وبلدات اتّسمت حمستوّيت مشاركة منخفضة يف انتخاابت عام  .2013االختفاف هو يف ح ّدة الزّيدة ،وهو أمر ً
احلزيب ووجود كوادر حزبيّة ملتزمة تعمل على تشجيع الس ّكان للتصويت
عن أتثرره ابألجواء السياسيّة ّ
العامة) يتأثّر حمستوى التنظيم ّ
يوم االنتخاب .األجواء االنتخابيّة احلماسيّة وتشكيل القائمة املشرتكة أثّرت كذلك على تقسيم األصوات بني األحزاب العربيّة
واألحزاب الصهيونيّة.
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توزيع األصوات بني األحاا العربيّة والصهيونيّة
حصة القائمة املشرتكة
يف حتليل احلملة االنتخابيّة للقائمة املشرتكةّ ،
وضحنا أ ّن أحد األهداف الرئيسيّة للحملة االنتخابيّة كان رفع ّ
من ْجممل املصوتني العرب ،مقارنة حما كانت حتصل عليه األحزاب العربية ِ
جمتمعةً يف االنتخاابت السابقة .املقصود أ ّن هدف احلملة
ّ
ّ
حصة األحزاب العربيّة بصيغة القائمة املشرتكة من
االنتخابيّة للقائمة املشرتكة كان
مزدوجا :أن تدفع إىل رفع نسبة التصويت ،وزّيدة ّ
ً
وضحنا يف الفقرات
ْجممل األصوات العربيّة .جنحت احلملة يف حتقيق هذين اهلدفنيً .
فعفا كان هناك ارتفاع يف نسبة املشاركة كما ّ
حصة القائمة املشرتكة من جممل األصوات؛ إذ حصلت القائمة املشرتكة على قرابة  %81.5من
السابقة ،وهناك ً
أيضا ارتفاع يف ّ
صوتني يف االنتخاابت) ،مقابل
جممل األصوات العربيّة الصاحلة يف االنتخاابت األخرية (هذه النسبة ش ّكلت  %10.6من جممل امل ّ
املصوتني يف االنتخاابت)َ ،و  %82يف العام ( 2009القصد
 %77يف انتخاابت عام ( 2013تعادل نسبة  %9.2من جممل ّ
حصة القائمة املشرتكة
حصة القائمة املشرتكة حسب البلدات ،وقد بلغت ّ
ما حصلت عليه آنذاك األحزاب العربيّة كافّة) .اختلفت ّ
يف البلدات العربية  %87.6مقارنة بـِ  %84يف انتخاابت عام  ،2013ويف البلدات العربية-الدرزية إىل ( %18.4مقارنة بـِ
ّ
ّ
ّ
(وف ًقا حلساابت "مدى
 %18يف انتخاابت عام  .)2013ووصلت يف البلدات املختلطة واملدن الساحليّة إىل قرابة َ %84
72
مقعدا جمموع مقاعد األحزاب العربيّة يف انتخاابت
مقعدا مقابل ً 11
الكرمل") .وجنحت القائمة املشرتكة يف احلصول على ً 13

حصة األحزاب الصهيونيّة أوقف بداية التح رول الذي
حصة القائمة املشرتكة من ْجم َمل األصوات العربيّة مقابل ّ
 .2013ارتفاع ّ
حصة األحزاب الصهيونيّة يف البلدات العربيّة.
حصل عام  2013حني كانت هناك بوادر ارتفاع ّ
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اجلدول  :5توزيع التصويت بني األحاا العربيّة واألحاا الصهيونيّة
منذ انتخاابت العام 1992
نسبة التصويت

نسبة التصويت

ألحاا عربيّة

ألحاا غري عربيّة

1992

47.7

53.3

1996

67.3

33.6

1999

70.6

29.4

2003

70.6

29.4

2006

72.0

28.0

2009

82.1

17.9

2013

77.0

23.0

2015

81.5

18.5

املصدرَ 1999 :و  2003روحاان وآخرون؛  2004إيلي رخييس 2008؛
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استنادا إىل معطيات جلنة االنتخاابت املركزيّة.
َ 2009و  2013احتُ ِسبت النتائج
ً

على اجلملة ،جند أ ّن نسبة التصويت لألحزاب الصهيونيّة تراجعت يف انتخاابت عام  2015بنسبة  4.5عن انتخاابت عام
العامة لألصوات ،تش ّكل
 ،2013بعد أن كانت قد ارتفعت يف انتخاابت عام  2013ار ً
تفاعا ال أبس به بلغ  %5يف النسبة ّ
تفاعا مقداره  ،%25مقارنة ابلعام .2009
ار ً

 73روحاان ،ندمي؛ وصاحل ،نبيل؛ وسلطاينّ ،نر .مصدر سابق؛ رخييس ،إيلي" .(2008) .األقلّـيّة العربيّة يف إسرائيل وانتخاابت الكنيست الـ - 17بداية عهد جديد" ،لدى :أرّين
آشري ،وميخال مشري ( ِّ
ائيلي للدميقراطيّة ،ص .234-201
حمرران) ،االنتخاابت يف إسرائيل ،2006 -القدس :املعهد اإلسر ّ
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تلخيصا ملا ذُكِر ،ميكن القول إ ّن نتائج االنتخاابت محلت بعض التغيريات (مقا َرنة بنتائج انتخاابت العام  ،)2013أمهّها اثنان:
ً
تفاعا
سجلت ار ً
العريب ّ
ّ
األول أنّه -على العكس من التوقّعات اليت كانت قُـبَـْيل االنتخاابت -نرى أ ّن نسبة املشاركة لدى اجملتمع ّ
تغريا يف مسار االخنفاض الذي بدأ يف العام 2003؛ والثاين حصول اخنفاض -وإن على حن ٍو ليس بكبري -يف نسبة
طفي ًفا يش ّكل رً
التصويت لألحزاب الصهيونيّة.

خالصة:
العقدين األخريين ابملنافسة الشديدة بني التيّارات السياسيّة الرئيسيّة
السياسي واحلزيب
يتّسم املشهد
العريب داخل إسرائيل يف َ
ّ
ّ
أبعادا أيديولوجيّة فكريّة،
واملناكفات بني كوادر األحزاب،
وخباصة يف فرتات االنتخاابت .املنافسة هذه حتمل يف كثري من احلاالت ً
ّ
ابإلضافة إىل جوانب ذات ِمسات شخصيّة َو "تصفية حساابت" بني التيّارات احلزبيّة .ومنذ الثورات العربيّة ،انضاف حمور نزاع جديد
العريب ،ممّا رفع ح ّدة التوتّر واملنافسة بني التيّارات
إىل َحماور املنافسة الثابتة بصيغة االختفاف بني األحزاب حول الثورات يف العامل ّ
وحتديدا يف انتخاابت عام  .2013لكن على اجلملة ،وبعد االنتخاابت ،ترتاجع ح ّدة املنافسة والنزاعات السياسيّة
السياسيّة،
ً
الفلسطيين
احلزيب لدى اجملتمع
احلزبيّة .بني العامني َ 2013و  ،2015وقُـبَـْيل تقدمي موعد االنتخاابت يف إسرائيل ،اتّسم املشهد
ّ
ّ
تغريات ِج ّديّة ،وال سيّما بعد َس ّن قانون رفع نسبة احلسم إىل  %3.25يف العام
ابخلمول واالستقرار دون إشارات إىل حصول ر
ضطر إىل تشكيل حتالفات
 ،2014الذي ّ
تغيريا ما سيُفرض على املنافسة احلزبيّة لدى األحزاب العربيّة ،وأ ّن هذه ستُ ّ
وضح أ ّن ً
جديدة على رأسها إمكانيّة تشكيل قائمة مشرتكة خلوض االنتخاابت القادمة .تقدمي موعد االنتخاابت كان اإلشارة إىل بداية عمليّة
االنتخايب لدى الفلسطينيّني يف إسرائيلّ ،أدت يف ّناية املطاف إىل تشكيل قائمة
التصرف
حت رول ِج ّديّة ،يف اتريخ العمل
السياسي و ّ
ّ
ّ
يوضحان أنّه يف كثري من احلاالت أييت
مشرتكة لألحزاب العربيّة خلوض االنتخاابت الربملانيّة .هذا التح رول وتشكيل القائمة املشرتكة ّ
فرض على
التصرف
ر
التغري يف املنظومة احلزبيّة العربيّة ويف ّ
السياسي كنتيجة لتح روالت يف املنظومة القانونيّة والسياسيّة اإلسرائيليّة ويُ َ
ّ
العريب منذ بداية األلفيّة احلاليّة دون أن تنجح األحزاب يف
قائما على املشهد
األحزاب العربيّة؛ إذ كان مطلب الوحدة ً
السياسي ّ
ّ
سياسي اثبت
يوضح تشكيل القائمة املشرتكة أ ّن األحزاب العربيّة اليت كانت تدعم إقامة قائمة عربيّة مشرتكة كموقف
إجنازه .كذلك ّ
ّ
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أيديولوجي وق ّدمت تنازالت لتحقيق هذا
مبدئي
على مدار سنوات اثبرت يف هذا املوقف ودعمت تشكيل القائمة املشرتكة كموقف
ّ
ّ
تغري
التجمع
اطي واحلركة اإلسفاميّة اجلنوبيّة ،-وأ ّن غالبيّة األحزاب العربيّة تعمل برباغماتيّة وتستطيع أن ّ
اهلدف -مثل ّ
الوطين الدميقر ّ
ّ
تغري الظروف ،مثل اجلبهة الدميقراطيّة واحلركة العربيّة للتغيري.
مواقفها السابقة على أثر ر
السياسي كان رفع نسبة احلسم ،لكن بطبيعة احلال ال ميكن إمهال عوامل أخرى أسهمت
األهم يف املشهد
صحيح أ ّن ر
التغري األبرز و ّ
ّ

العريب من قِبَل احلكومة اإلسرائيليّة وأحزاب اليمني
يف إجناز القائمة املشرتكة ،حنو :التحريض
ّ
العنصري واهلجوم األرعن على اجملتمع ّ
العريب وخطورة ذلك على متاسك
منذ انتخاابت عام  2013واحلرب على ّ
غزة ("اجلرف الصامد" )2013-؛ االحرتاب يف العامل ّ
اجملتمعات العربيّة بل كذلك على اهلُويّة العربيّة القوميّة اجلامعة؛ إسقاطات االنتخاابت احمللّيّة (السلطات احمللّيّة عام  )2013اليت
كزي الذي قامت به جلنة الوفاق يف َجسر
ّأدت إىل تراجع مكانة اجلبهة الدميقراطيّة للسفام واملساواة على املستوى
البلدي؛ ْ
الدور املر ّ
ّ
خاصة يف الساعات األخرية قبل توقيع االتّفاق .هذه العوامل
اهلوة بني األحزاب العربيّة وتعاملها مع األزمات يف مسرية التفاوضّ ،
ّ
معا أسهمت يف خلق األجواء الدافعة إىل تشكيل القائمة املشرتكة.
ً
العريب ،ومل يطرح برانجمًا سياسيًّا يعكس
تشكيل القائمة املشرتكة مل خيلق حالة سياسيّة أيديولوجيّة جديدة لدى األحزاب واجملتمع ّ
العريب يف الداخل ،ولكن جنح يف وضع برانمج عمل يعكس احل ّد األدىن من التوافق بني مرّكباّا .وهبذا
املطالب اجلمعيّة للمجتمع ّ
السياسي للقائمة املشرتكة على اخلطوط السياسيّة العريضة املشرتكة بني األحزاب وعكس حدود اإلمجاع
املعىن حافظ الربانمج
ّ
االنتخايب أن جيمع بني طرح أربعة تيّارات سياسيّة ختتلف يف العديد
االجتماعي لدى األحزاب العربيّة .كان على الربانمج
السياسي و
ّ
ّ
ّ
السياسي املطبّات واالختفافات وش ّدد على القواعد
من القضاّي واحملاور السياسيّة واالجتماعيّة واالقتصاديّة ،لذلك ّتنّب الربانمج
ّ
شامفا أو برانمج عمل يرمي إىل إحداث تغيري
طرحا أيديولوجيًّا ً
املشرتكة ،وعكس التوافق بني مرّكبات القائمة املشرتكة أكثر ممّا طرح ً
وسياسي عميقني.
جمتمعي
ّ
ّ
تشكيل القائمة املشرتكة وأجواء املنافسة مع األحزاب اإلسرائيلية اليمينية أسهما يف خلق جو عام ٍّ
العريب وانقم
ّ ّ
ّ
ّ
متحد لدى اجملتمع ّ
عامة من %54
العريب ّ
العريب والقائمة املشرتكة ممّا دفع إىل رفع نسبة التصويت يف اجملتمع ّ
على العنصريّة واهلجوم األرعن على اجملتمع ّ
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التدين يف نسبة التصويت
يف انتخاابت  2013إىل قرابة %64؛ وبذلك يكون تشكيل القائمة املشرتكة قد أسهم يف وقف منحى ّ
العريب ما عدا الس ّكان
العريب يف السنوات العشر األخرية ،ومن الواضح أ ّن أتثري ذلك كان على غالبيّة شرائح اجملتمع ّ
لدى اجملتمع ّ
العرب البدو يف النقب الذين مل َّ
اجع التصويت لألحزاب
تتعد نسبة التصويت لديهم  .%44كذلك ّ
عززت إقامة القائمة املشرتكة تر ُ
حصة األحزاب الصهيونيّة من  %23يف انتخاابت عام  2013إىل  %18يف انتخاابت عام .2015
غري العربيّة؛ إذ اخنفضت ّ
الفلسطيين يف الداخل؛ فقد طُرحت تقريبًا يف
السياسي
احلزيب و
فكرة تشكيل قائمة انتخابيّة مشرتكة ليست جديدة على املشهدين ّ
ّ
ّ
مساعي ِج ّديّة لتحقيق ذلكّ ،إال أ ّن
قديْن األخريين ،وكان أبرزها عام  2006حيث شهد
الع َ
مجيع احلمفات االنتخابيّة الربملانيّة يف َ
َ

اب العربيّة االنتخاابت ضمن ثفاث قوائم انتخابيّة .بعد اإلعفان عن تقدمي موعد
هذه املساعي ابءت ابلفشل لتخوض األحز ُ
األول عام  ،2014جنحت اجلهود واملساعي للوصول إىل صيغة ائتفافات انتخابيّة،
االنتخاابت الربملانيّة اإلسرائيليّة يف بداية تشرين ّ
ضمت القائمة األحزاب األربعة الفاعلة على
ليُعلَن عن تشكيل قائمة ائتفافيّة محلت اسم "القائمة املشرتكة" يوم ّ .2015/01/22
اطي؛ احلركة
الساحة السياسيّة العربيّة يف الداخل واملمثَّلة يف الكنيست :اجلبهة الدميقراطيّة للسفام واملساواة؛ ّ
ين الدميقر ّ
التجمع الوط ّ
اجلنويب؛ احلركة العربيّة للتغيري .تشكيل القائمة املشرتكة ال ميكن أن يكون ّناية مطاف العمل
الشق
اإلسفاميّة ّ -
اجلماعي الربملاينّ
ّ
ّ
والتص ّدي للتح ّدّيت اليت يواجها اجملتمع واألحزاب العربيّة يف الداخل ،بل هو بداية املطاف .هناك حاجة إىل تطوير الكثري يف عمل
ِ
ي هو استمرار القائمة املشرتكةّ .أما إن
القائمة املشرتكة واحلفاظ عليها .ما دامت نسبة احلسم مرتفعة فإ ّن االحتمال األكرب واجل ّد ّ
حقيقي على استمرار وجود القائمة .استمرار وجود القائمة املشرتكة يعين احلاجة الضروريّة
ُخ ّفضت نسبة احلزم ،فقد يكون مثّة خطر
ّ
الشعيب ،ولرّحما
إىل تطوير برانمج العمل ووضع خطوط سياسيّة أوضح لعمل هذه القائمة؛ إذ جيب تطوير أداء القائمة الربملاينّ و ّ
الشعيب بشكل أقوى؛ جيب تطوير العفاقات بني مرّكبات القائمة املشرتكة ووضع حت ّدّيت ِج ّديّة للمشروع الصهيوينّ .هذه
اجلانب
ّ
الدويل بشأن مسألة الفلسطينيّني يف إسرائيل والسياسات والنهج
العريب ،االنكشاف
القائمة أسهمت يف تعزيز مكانة اجملتمع
ّ
ّ
العنصري وال ُـمعادي من قبل الدولة .إن جرى التعامل مع هذه املعيقات ،فقد يطيل ذلك حياةَ القائمة املشرتكة وجيعل أتثريها على
ّ
العريب أقوى بكثري.
السياسات احلكوميّة وعلى اجملتمع ّ
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