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مكانة القائمة املشرتكة يف اخلارطة السياسيّة اإلسرائيليّة

معاذ الط اّلع

1

مق ّدمة
تتناول هذه الورقة البحثياة َد ْور القائمة العربياة املشرتكة يف رسم السياسة العربياة ضمن اخلارطة السياسياة اإلسرائيلياة،
ا
وخباصة يف ظلا
ائيلي ممث اَّّل ابألحزاب الصهيونياة .ولذلك ،جاء ائتّلف
التح ادايت اليت تواجهها القائمة العربياة املشرتكة من قِبل النظام
السياسي اإلسر ا
ا

ائيلي،
نتاجا لتلك التح ادايت الرتاكمياة اليت تُواجهها األحزاب العربياة من قِبل النظام
األحزاب العربياة يف قائمة واحدة ا
السياسي اإلسر ا
ا
ِ
دوما من أجل تفتيت األقلاياة العربياة يف إسرائيل.
ي عن مواجهة السلطة العنصرياة اليت تسعى ا
والقائمة تعبري ج اد ا

عّب عن الكفاح من أجل القضااي القومياة
األول يُ ا
جاءت القائمة العربياة املشرتكة ا
لتتبّن مستويني من ضمن اسرتاتيجيتها؛ املستوى ا
عّب عن االندماج يف اخلارطة
لألقلاياة العربياة الفلسطينياة يف إسرائيل ،كقضااي التهجري والنكبة ومواجهة اخلدمة املدنياة ،واملستوى الثاين يُ ا
السياسياة بناءا على املواطَنة الكاملة يف دولة دميقراطياة ،ورفض حالة غياب املساواة يف مجيع اجملاالت السياسياة واالقتصادياة
إسهام القائمة يف منع سيطرة اليمني املتش ادد الذي يسعى إىل دولة يهودياة ال
واالجتماعياة جتاه األقلاياة العربياة .ينضاف إىل هذا
ُ
دميقراطياة.
1

ولعل قرار رفع نسبة احلسم يف انتخاابت الكنيست العشرين (من  %2إىل  )%3.25أسهم يف جعل وجود قائمة عربياة
ا

تتكون القائمة
واحدة ضروراة من أجل رفع نسبة التمثيل لألقلاياة العربياة داخل الكنيست إىل ( %10.83ما يعادل  13ا
مقعدا) .ا
اطي؛ اجلبهة الدميقراطياة للسّلم واملساواة؛ احلركة العربياة للتغيري؛ احلركة
(التجمع
املشرتكة من أربعة أحزاب عربياة
ا
الوطين الدميقر ا
ا
ائيلي ،ويف مواجهة سياسات
اإلسّلمياة اجلنوبياة) .وقد أصبحت هذه القائمةُ ا
القوَة االنتخابياة الّبملانياة الثالثة يف الكنيست اإلسر ا
هتميش األحزاب العربياة الصغرية ،وتقليل عدد املقاعد العربياة يف
األحزاب الصهيونياة اليت أرادت من خّلل رفع نسبة احلسم
َ
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العريب داخل الكنيست ،ابإلضافة
الكنيست .لذلك كانت القائمة مطلباا ًّ
هاما من أجل توحيد اجلهود العربياة يف رفع نسبة التمثيل ا
تعّب عن مطالب األقلاياة القومياة العربياة يف إسرائيل.
موحدة ا
إىل ا
تبين إسرتاتيجياة عربياة ا
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ينص على االعرتاف ابلفلسطينياني يف إسرائيل كأقلاياة
إسهام القائمة املشرتكة يف تقدمي مشروع قانون "األقلاياة العربياة القومياة" ،الذي ا
إسهاما فعا ااال من أجل رسم
عربياة هلا حقوق قومياة مجاعياة ،ابلرغم من رفض الكتل الّبملانياة له ابستثناء "مريتس" ،هذا اإلسهام يُعتّب
ا
السياسة العربياة لألقلاياة الفلسطينياة يف إسرائيل ،ومتكينها ضمن اخلارطة السياسياة اإلسرائيلياة.
ائيلي ابلعرب كأقلاياة هلا حقوق قومياة ومجاعياة ،بل يعرتف هبم
أتيت تلك القائمة املشرتكة يف ا
ظل عدم اعرتاف القانون اإلسر ا
ظل ارتفاع وترية نضال األقلاياة العربياة من أجل نيل حقوقهم ابملواطَنة والقومياة واجلماعياة ،تسعى القائمة
كمجموعات دينياة .ويف ا
تتلخص مسألة الورقة
العربياة املشرتكة من أجل رسم السياسة العربياة لألقلاياة الفلسطينياة يف اخلارطة السياسياة اإلسرائيلياة .وبذلك ا
البحثياة يف التساؤل اآليت:

كيف تُسهم القائمة املشرتكة يف اخلارطة السياسيّة اإلسرائيليّة؟
التساؤالت الفرعياة اآلتية:
ئيسي
ُ
ا
وتتفرع من التساؤل الر ا


ما هو َد ْور القائمة املشرتكة يف رسم السياسة العربياة ضمن اخلارطة السياسياة اإلسرائيلياة؟



العريب يف إسرائيل؟
ما أثر وجود قائمة مشرتكة على مستقبل التمثيل
السياسي ا
ا

وتكمن أمهّيّة الورقة البحثيّة يف تناوهلا َلد ْور القائمة املشرتكة يف رسم السياسة العربياة ضمن اخلارطة السياسياة اإلسرائيلياة ،وأثر تلك
مستمر وضع التح ادايت أمام األحزاب العربياة
العريب؛ إذ ُتاول األحزاب الصهيونياة على حن ٍو
القائمة على مستقبل التمثيل
ا
السياسي ا
ا
العام واخلارطة السياسياة يف إسرائيل.
من أجل استبعادها عن املشهد ا
املشرتكة يف رسم السياسة العربياة ضمن اخلارطة السياسياة يف إسرائيل،
لذا ،ستهدف الورقة البحثيّة إىل معرفة طبيعة َد ْور القائمة َ
العريب يف إسرائيل.
ابإلضافة إىل أثر إسهام القائمة املشرتكة يف رسم مّلمح مستقبل التمثيل
السياسي ا
ا
2
الرمسي للكنيست .مستقاة بتاريخ.)21/12/2016( :
قائمة الكتل الّب ا
ملانية يف الكنيست املنشورة على املوقع اإللكرتوينا ا
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ِ
ود ْور
سنتّبع يف ورقتنا البحثيّة منهج وصف احلالة؛ إذ سيجري وصف وتليل السياسات العربياة املتبنااة من قبَل القائمة املشرتكةَ ،
ظل العديد من التح ادايت اليت تواجهها األقلاياة
هذه السياسات يف رسم السياسة العربياة ضمن اخلارطة السياسياة اإلسرائيلياة يف ا
فضّل عن
املتطرف على احلكومة يف إسرائيل ،واملطالَبة الصهيونياة
املستمرة من أجل دولة يهودياة ،ا
ا
العربياة ،وعلى رأسها سيطرة اليمني ا
ائيلي.
قياس أثر القائمة املشرتكة على مستقبل التمثيل
السياسي ا
العريب من خّلل الكنيست اإلسر ا
ا
وتقوم الدراسة على عنوانني اثنني رئيسيّني ابإلضافة إىل املق ادمة واخلّلصة :العنوان األول حول َد ْور القائمة املشرتكة يف رسم
العريب يف
السياسي
السياسة العربياة ضمن اخلارطة السياسياة يف إسرائيل .الثاين حول أثر القائمة املشرتكة على مستقبل التمثيل
ا
ا
إسرائيل.
َد ْور القائمة املشرتكة يف رسم السياسة العربيّة ضمن اخلارطة السياسيّة يف إسرائيل
تتعرض هلا األقلاياة العربياة الفلسطينياة وممثالوها يف إسرائيل يف توحيد اجلهود
أسهمت الضغوط وسياسات التحريض والتضييق اليت ا
العربياة من أجل مواجهة تلك السياسات اإلسرائيلياة العنصرياة ،ومنع االستفراد ابألحزاب العربياة ملعاقبتها من قِبَل إسرائيل؛ حيث إنانا
مفص اّل يف تلك الّبامج السياسياة
سنتطرق يف دراستنا إىل َد ْور القائمة يف رسم السياسة العربياة على اخلارطة السياسياة دون اخلوض َّ
ا
املتبنااة من قِبَل األحزاب العربياة يف القائمة املشرتكة.
أسه َم يف تقريب وجهات النظر بني األحزاب العربياة ابلرغم من
إ ان تشكيل جلنة املتابعة العليا لقضااي اجلماهري العربياة يف عام َ 1982
املتطرفة
ظل حكومة نتنياهو ا
حجم الفجوة الكبرية واملواقف املتباينة بني تلك األحزاب .ومع ارتفاع سياسات التحريض والتضييق يف ا
أصبحت األقلاياة العربياة الفلسطينياة يف إسرائيل حباجة إىل وحدة يف ما بينها يف سبيل مواجهة تلك السياسات العنصرياة اليت بدأت
عريب بضرورة إجياد وحدة وقائمة مشرتكة يف االنتخاابت للكنيست العشرين يف
تتزايد على حن ٍو مطارد ،وأصبح هناك مطلب
ا
مجاهريي ا
ظل سياسة رفع نسبة احلسم إىل  %3.25الرامي إىل هتميش األحزاب العربياة الصغرية ،وإىل احلؤول دون دخوهلا الكنيست.
ا
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أبايم نتج عن التوافق حول قائمة مشرتكة ُمتثال اجلماهري العربياة من أجل
إ ان اجتماع األحزاب العربياة يف إسرائيل قبل االنتخاابت ا
تبنايها سياسة عربياة لفرضها على اخلارطة السياسياة يف إسرائيل من خّلل املطالَبة حبقوقهم القومياة اجلماعياة ،ابإلضافة إىل حقوقهم
3
ائيلية .ص .275-273
اتيجي ،العدد  .12رام هللا :مركز مدار للدراسات اإلسر ا
زعيب ،مهات .)2016( .مواطَنة مشروطة بقبول يهودياة الدولة .تقرير مدار اإلسرت ّ
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املتطرفة جتاه األقلاياة العربياة؛
كل مواطنيها ،ومعارضة سياسات العنصرياة اليت تنتهجها حكومة نتنياهو ا
املعيشياة ،يف دولة دميقراطياة ُمتثال ا
إذ تُعتّب القائمةُ املشرتكة ابإلضافة إىل جلنة املتابعة العليا لقضااي اجلماهري العربياة اجلهةَ املسؤولة عن الدفاع عن مصاحل األقلاياة العربياة
السياسياة واالقتصادياة واالجتماعياة يف إسرائيل.
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متطرفة بقيادة نتنياهو ،ابإلضافة إىل القائمة املشرتكة اليت ش اكلت إجنازا
جاءت انتخاابت الكنيست يف عام  2015حبكومة ميينياة ا
العليا
عربيًّا من أجل مواجهة سياسات تلك احلكومة اليمينياة؛ فقد أسهمت األحزاب العربياة يف انتخاب اأول رئيس للجنة املتابعة ُ
تتبّن رسم السياسة العربياة على اخلارطة السياسياة اإلسرائيلياة والدولياة ،من
للجماهري العربياة ،وبدأت تلك اللجنة مع القائمة املشرتكة ا
التوجه إىل جهات دولياة من أجل تدويل قضااي اجلماهري الفلسطينية يف إسرائيل ،ابإلضافة إىل املطالبة داخل الكنيست حبقوق
خّلل ا
الفلسطينيني يف إسرائيل من خّلل تقدمي وتَبَ اين مشاريع قوانني من شأهنا إنصاف الفلسطينيني ومنحهم حقوقهم القومياة اجلماعياة
أي حقوق ،وعدم التزام احلكومة ابلعديد من االلتزامات
املتطرفة وحكومتهم ملنح العرب ا
واملعيشياة ابلرغم من رفض األحزاب اليمينياة ا
امللقاة عليها جتاه األقلاياة الفلسطينية.
وابلرغم من إجناز تشكيل القائمة املشرتكة من قبل األحزاب العربياة يف إسرائيل ،واجهت القائمة املشرتكة العديد من التح ادايت اليت
من شأهنا الوقوف عقبة أمام رسم إسرتاتيجياة سياسياة عربياة على اخلارطة السياسياة يف إسرائيل يف سبيل متكني تلك األقلاياة العربياة بني
ِ
موحدة بني ممثالي األحزاب من خّلل القائمة
فئات اجملتمع املختلفة عرقيًّا ودينيًّا .وتُش اكل التح ادايت الداخلياة عقبة أمام ا
تبين مواقف ا
املشرتكة ،ومن ضمن تلك التح ادايت :االختّلفات السياسياة بني األحزاب العربياة والسائدة منذ ما قبل تشكيل القائمة ،ابإلضافة
ِ
خيص التح ادايت اخلارجياة اليت
إىل املواقف املتباينة من قبَل األحزاب العربياة جتاه العديد من القضااي احمللاياة واإلقليمياة والدولياة .يف ما ا
اجلماعي
املتطرفة ،ابإلضافة إىل ضعف العمل
تواجه القائمة املشرتكة ،تتمثال هذه يف تصرحيات وممارسات حكومة نتنياهو الرابعة و ا
ا
العريب بسبب غياب إسرتاتيجياة عربياة مجاعياة لدى
بني األحزاب العربياة يف مواجهة تريض احلكومة احلالياة على العمل
السياسي ا
ا
األحزاب العربياة يف القائمة املشرتكة.
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سياسي .جملة مدار ،العدد  .58رام هللا :مركز مدار للدراسات اإلسرائيلياة .ص .75
هش بّل أفق
 4بدر ،أشرف .)2015( .حكومة نتنياهو الرابعة  :2015ائتّلف
حكومي ا
ا
ا
 5زعيب ،مهات .مصدر سابق .ص .272
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أهم اخلطوات
وتُعتّب خطوة ُّ
توجه القائمة املشرتكة حنو الساحة الدولياة من أجل تدويل قضااي األقلاياة العربياة الفلسطينياة يف إسرائيل من ا
اليت أجنزهتا وأقدمت عليها هذه القائمة ،وهي ما ش اكلت -أي اخلطوة -قامساا مشرتاكا بني األحزاب العربياة داخل القائمة ،ابإلضافة
دويل من أجل الضغط على إسرائيل ملنح األقلاياة العربياة حقوقها اجلماعياة والفردياة ،وفضح سياسات
إىل قدرهتا على إجياد غطاء ا
إسرائيل العنصرياة ،والتعبري عن عدم ثقتها ابلكنيست وحده لنيل احلقوق دون وجود أدوات ضغط تعمل على تنفيذ العديد من
مطالب األحزاب العربياة يف القائمة املشرتكة.
وال يقتصر عمل األقلاياة العربياة الفلسطينياة يف إسرائيل على املطالَبة حبقوقها املدنياة ،بل ميت اد َد ْورها ابملطالَبة حبقوقها القومياة اجلماعياة
الفلسطيين يف األراضي احملتلاة عام  ،1967ومصري األقلاياة
الوطين
ود ْورها يف صياغة املشروع
العريب
الفلسطيينَ ،
كجزء من الشعب ا
ا
ا
ا
حل الدولتني ،وبناء الدولة الفلسطينياة املستقلاة على األراضي احملتلاة عام .1967
العربياة بعد تطبيق ا
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السياسي واإلسرتاتيجياة العملياة من أجل تقيق الوحدة ،وما حصل بعد مرور
األقلاياة العربياة يف إسرائيل حباجة إىل توحيد اخلطاب
ا
عام من تشكيل القائمة املشرتكة ال يتجاوز توحيد األحزاب داخل القائمة دون وجود لوحدة اخلطاب واإلسرتاتيجياة ،وهو ما ح اقق
السياسي للقائمة املشرتكة على مستوى اإلجنازات اليت ترغب يف تقدميها للجماهري العربياة .فهي مل ت ُكن
اجعا يف مستوى األداء
تر ا
ا
الوطين يف انتخاابت عام  ،1996ذلك
التجمع
األو َل يف اتريخ األحزاب العربياة يف إسرائيل ،بل سبقه
ُ
َ
تالف اجلبهة و ا
التحالف ا
ا
لكل مواطنيها"،
ليحل مكانه خطاب "إلغاء يهودياة الدولة وتويلها دولة ا
التحالف الذي أسهم يف إلغاء خطاب "السّلم واملساواة" ا
الفلسطيين.
العريب
ابإلضافة إىل التأكيد على ُهوياة األقلاياة العربياة يف إسرائيل ا
أبهنا جزء من ُهوياة الشعب ا
ا
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موحدين للقائمة املشرتكة تكمن يف وحدة األحزاب تت مظلاة القائمة
لعل العقبة اليت تقف أمام تقيق خطاب وأداء سياسياني َّ
ا
كل من رئيس وممثالي القائمة املشرتكة تغليب
املشرتكة دون توحيد للخطاب واملوقف السياسياني املشرتكني ،ابإلضافة إىل حماولة ا
املوحد للقائمة ،واستخدام القائمة كأداة لتمرير ذلك اخلطاب ،وهو ما أشعل املناكفات
مصاحلهم وخطاهبم
احلزيب على اخلطاب َّ
ا
واالختّلفات بني َِ
عّب عن األحزاب
التجمع
الوطين واجلبهة .فلم تعد القائمة املشرتكة خبطاهبا وأدائها سوى مرحلة انتخابياة ال تُ ا
حزيب ا
ا

اطي .ص .7-5
فلسطين ال ـ  48يف املشروع
 6عبد الفتااح ،عوض .)2009( .دور
الوطن الدميقر ّ
ّ
ّ

السياسي .جملّة جدل ،العدد  .25حيفا :مركز مدى الكرمل .ص .3-1
 7أبو ارشيد ،سليمان .)2015( .القائمة املشرتكة واخلطاب
ا

7

العربياة املشرتكة بداخلها -من وجهة نظري ،-وهو ما يعكس ترمجة ذلك األداء اليوم على سلوك ممثالي األحزاب العربياة اليت تُشارك
يف مجيع املناسبات احمللاياة والدولياة أبمساء أحزاهبا دون ذكر للقائمة املشرتكة ،واقتصار القائمة املشرتكة على رئيسها أمين عودة بتمثيلها
يف مشاركاته املختلفة.
املتطرف،
حّت مرور عام على تشكيلها لّلئتّلف
املتطرفة ،منذ بدء االنتخاابت ا
يين ا
أقدمت حكومة نتنياهو الرابعة ا
احلكومي اليم ا
ا
لعل تلك السياسة كانت حباجة إىل
على العديد من سياسات العنصرياة والّلمساواة جتاه األقلاياة العربياة الفلسطينياة يف إسرائيل ،و ا
جبهة وطنياة من أجل مواجهة ذلك املشروع
ا
االستعماري الصهيوينا الذي يسعى إىل دولة يهودياة ال إىل دولة دميقراطياة لكلا
مواطنيها .فالقائمة العربياة املشرتكة ش اكلت وحدة ائتّلفياة انتخابياة بعد مرور ما يزيد عن عام على أتسيسها ،بل هي -على حن ِو ما
وصفها النائب مجال زحالقة" -الوحدة يف حقبة الّلوحدة" ،فهي مل تُ ِنه التشرذم واالختّلف والتوتُّر بني األحزاب العربياة يف القائمة
الوحدوي من قِبل أعضاء القائمة املشرتكة يف الكنيست.
احلزيب ال
ُّ
العمل ُّ
املشرتكة ،و ا
استمر ُ
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الداخلي ملتابعة قضااي اجلماهري
األول تنظيم البيت
مهام القائمة املشرتكة كان من الواجب أن تتمحور يف أربعة مساراتّ :
إ ان ا
ا
العربياة؛ الثاين مواجهة سياسات احلكومة العنصرياة جتاه األقلاياة العربياة؛ الثالث تديد العّلقة مع احلركة الوطنياة الفلسطينياة؛ الرابع
تدويل قضااي األقلاياة العربياة يف إسرائيل.

9

سياسي بعد مرور ما
األول على مستوى وحدة أحزاب دون تقيق وحدة خطاب وأداء
القائمة العربياة املشرتكة قد أجنزت املسار ا
ا
السياسي قد أثار على
يقارب عامني على انتخاابت الكنيست األخرية يف عام  ،2015وابلتايل فإ ان غياب وحدة اخلطاب واألداء
ا
الوحدوي الذي كانت تسعى إليه اجلماهري العربياة من خّلل مطالبتها
املسارات الثّلثة األخرية من حيث عدم فاعلياتها ابلشكل
ا
املتطرفة ،مل تكن هذه املواجهة
العريب يف الكنيست .فعلى مستوى مواجهة سياسات احلكومة اليمينياة ا
بضرورة وجود وحدة يف التمثيل ا
هتجم احلكومة على
ظل حالة التشرذم اليت تواجهها الساحة العربياة الفلسطينياة يف إسرائيل ،من خّلل ُّ
على النحو املطلوب يف ا
أعضاء األحزاب العربياة يف الكنيست ،وكان آخرها اهلجوم على النائب ابسل غطااس دون وجود سياسة مواجهة مشرتكة من قِبَل

8
موحدة أم جبهة وطنياة؟ جملّة جدل ،العدد  .25حيفا :مركز مدى الكرمل .ص .3-2
املوحدة :جبهة ا
زحالقة ،مجال .)2015( .القائمة ا
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أحزاب القائمة املشرتكة .ويف املسارين األخريين حول العّلقة مع احلركة الوطنياة والعربياة ،وتدويل القضااي العربياة يف إسرائيل إقليميًّا
حزيب ميثال أحزاهبم ،وال ميثال الوحدة العربياة اليت تسعى إليها اجلماهري العربياة
ودوليًّا؛ وهو ما مارسه أعضاء القائمة املشرتكة بشكل ا
من خّلل القائمة املشرتكة ،وهو ما ش اكل خيبة أمل لدى األقلاياة العربياة يف إسرائيل ،وولاد قلاة ثقة لديها بتلك القائمة اليت مل تنجز
املتطلابات اليت كانت تسعى إليها اجلماهري العربياة يف إسرائيل يف سبيل نيل حقوقها اجلماعياة والقومياة واملعيشياة ،وهو ما أسهم يف
موحدة من أجل تقيق أهداف الوحدة العربياة اليت
رسم ع ادة ُخطَط حزبياة عربياة منفردة ،دون وجود إلسرتاتيجياة سياسياة عربياة ا
جتسدت ابلقائمة املشرتكة.
ا
وطين متا َفق عليه من قِبل مجيع األحزاب العربياة يف القائمة املشرتكة وجلنة املتابعة هو نقطة ضعف يف القائمة؛
عدم وجود مشروع ا
املرجوة
وذلك اأهنا لن تكون قادرة على إجياد سياسة مشرتكة بني األحزاب من أجل النضال بناءا عليها يف سبيل بلوغ األهداف ا
لألقلاياة العربياة يف إسرائيل .وابلتايل فإ ان القائمة املشرتكة تفتقر إىل مشروع مشرتك تتبنااه مجيع األحزاب العربياة ،ابإلضافة إىل َد ْور هذا
ظل تصاعدها خّلل حكومة نتنياهو
املشروع يف توحيد اخلطاب والسياسات اليت متثال األقلاياة العربياة ملواجهة العنصرياة اإلسرائيلياة يف ا
األخرية منذ تشكيله احلكومة من ائتّلف من األحزاب اليمينياة يف إسرائيل منذ العام .2015
مؤشر
تصاعد وترية السياسات العنصرياة اإلسرائيلياة من قِبل حكومة نتنياهو األخرية جتاه األقلاياة العربياة وقياداهتا يف إسرائيل هو ا
لعل ُ
ا
خطري حول َد ْور القائمة املشرتكة وأحزاهبا يف فرض سياسة عربياة على اخلارطة السياسياة اإلسرائيلياة ،وبقاؤها يف الكنيست يف ظلا
أي قضياة يف
تلك اإلجراءات يُفضي إىل تقلُّص ثقة اجلماهري العربياة ابلقائمة ،فتصبح هذه غري قادرة على تشيد اجلماهري العربياة يف ا
ظل عدم القدرة على ااّتاذ إجراءات وقرارات مع ازدايد وترية االنتهاكات ض اد اجلماهري العربياة أبحزاهبا وقياداهتا يف إسرائيل.
ا
إ ان القائمة املشرتكة هي رغبة كائنة لدى اجلماهري العربياة يف إسرائيل يف تقيق َمطالبهم اجلماعياة والفردياة ،وبناءا على ذلك َمنَ َحتها
إطارا ومهيًّا دون فاعلياة حقيقياة
لعل فقدان القائمة املشرتكة َلد ْورها يف تقيق تلك املطالب يدفع هبا أن تكون ا
هذه اجلماهري الثقة .و ا
السياسي لدى
له ،سوى أناه حمطاة انتخابياة ،فتغدو األحزاب تعمل بسياسات وإسرتاتيجياات مستقلاة ،مماا يؤثار على مستقبل العمل
ا
األحزاب العربياة يف إسرائيل ،وابلتايل ينعدم تقيق االستمرارياة يف بناء وفرض السياسة العربياة على اخلارطة السياسياة يف إسرائيل.
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ونواهبا يف الكنيست على انتزاع حقوق األقلاياة
إ ان َد ْوَر القائمة العربياة املشرتكة
َّ
كمن يف زايدة اقوة أتثري األحزاب العربياة ا
السياسي يَ ُ
العربياة الفلسطينياة يف إسرائيل ،ويف التأثري على صناعة القرار يف سبيل تقيق مطالب اجلماهري العربياة اليت منحت ثقتها للقائمة
املشرتكة من أجل االرتقاء ابألوضاع السياسياة واالقتصادياة واالجتماعياة لدى األقلاياة العربياة الفلسطينياة يف إسرائيل.

وَنلص يف حموران هذا إىل أ ان القائمة املشرتكة جاءت بناء على َمطالب شعبياة بدأت منذ العام  2014بعد املوافقة على رفع نسبة
َ
فإهنا
احلسم إىل  ،%3.25كسياسة إسرائيلياة من أجل هتميش األحزاب العربياة من الكنيست .وابلرغم من تشكيل القائمة املشرتكة ،ا
ياسي من قِبل األحزاب املش اِكلة للقائمة املشرتكة ،بل
ش اكلت حالة من الوحدة احلزبياة دون وجود لوحدة اخلطاب واألداء الس ا
أساسي هلا ،سوى اأهنا حمطاة انتخابياة يف سبيل جتاوز تلك
عامة دون وجود َد ْور
ش اكلت حالة من العمل
احلزيب تت مظلاة ا
ا
ا
وطين واحد متا َفق عليه بني مجيع األحزاب يف القائمة املشرتكة تسباب يف ضعفها بشأن تقيق
االنتخاابت .فعدم وجود مشروع ا
مشرتكة ُمتثال األقلاياة العربياة
إجنازات سياسياة وغريها لألقلاياة العربياة ،بل إ ان العديد من األسباب تداعت ألن تكون مثاة قائمة واحدة َ
الفلسطينياة يف إسرائيل 10.ويُعزى سبب تشكيلها إىل التقاء العديد من القواسم املشرتكة بني األحزاب العربياة لتحقيق املطالَبة الشعبياة
لألقلاياة العربياة .مل يكن رفع نسبة احلسم هو السبب الوحيد؛ فقد كانت األحزاب قادرة على تشكيل قائمتني لتجاوز نسبة احلسم بعد
رفعها.
القائمة املشرتكة حباجة إىل تقيق تلك املسارات األربعة اليت ت ادثنا عنها يف حموران ،وذلك يف سبيل توحيد اخلطاب واألداء السياسيَّ ْني
من أجل تقيق سائر املسارات املتمثالة يف مواجهة سياسات العنصرياة اإلسرائيلياة ،وتديد العّلقة مع احلركة الوطنياة الفلسطينياة
املؤسسات الدولياة .بَْي َد أ ان تلك املسارات عملت بشكل حزب
والدول العربياة ،وتدويل قضااي األقلاياة العربياة يف إسرائيل من خّلل ا
املشرتكة.
مستقل دون وجود عمل
مجاعي بني األحزاب العربياة من خّلل القائمة َ
ا
ا
اجلماعي بني األحزاب العربياة يف القائمة املشرتكة يرجع إىل تلك املناكفات والتوتار بني تلك األحزاب منذ ما
إ ان عدم جناح العمل
ا
املوحد املتا َفق عليه،
احلزيب هلم على اخلطاب ا
قبل أتسيس القائمة ،ابإلضافة إىل تغليب رئيس وممثالي القائمة َ
املشرتكة اخلطاب واألداء ا
10
اطي امطانس شحادة خّلل ندوة عن قانون التسوية يف مركز مدار بتاريخ.10/01/2017 :
التجمع
كلمة األمني ا
العام حلزب ا
الوطين الدميقر ا
ا
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واستخدام القائمة املشرتكة كأداةٍ ابتغاءَ تقيق مواقفهم احلزبياة وفرضها على اجلميع ،مماا ش اكل حالة من التوتُّر البالغ بني األحزاب
العربياة يف القائمة املشرتكة ،وال سياما بعد العديد من املمارسات العنصرياة اإلسرائيلياة اليت أقدمت عليها خّلل الفرتة السابقة من
العريب ،ابستهداف ممثالي اجلماهري العربياة سواء أكانوا أعضاء كنيست أم قيادات
خّلل االعتداء والتضييق على العمل
السياسي ا
ا
العريب يف إسرائيل.
فلسطينياة يف اجملتمع ا
فالقائمة املشرتكة حباجة إىل بلورة إسرتاتيجياة سياسياة واقتصادياة واجتماعياة متا َفق عليها من قِبل مجيع األحزاب للتم اكن من تقيق
تلك املسارات اليت تسعى لرسم السياسة العربياة لألقلاياة الفلسطينياة يف اخلارطة السياسياة يف إسرائيل .إن بقيت حالة التشرذم اليت
تشهدها الساحة السياسياة العربياة يف إسرائيل على حاهلا ،فلن يتم اكن الفلسطينياون يف إسرائيل من تقيق َمطالبهم وحقوقهم اجلماعياة
والقومياة واملعيشياة اليت تسلبهم اإايها إسرائيل من خّلل سياساهتا وممارستها العنصرياة واإلقصائياة اليت ُمتارسها احلكومة اإلسرائيلياة جتاه
األقلاياة العربياة وممثاليها ،من خّلل التحريض والتضييق عليهم .وسنناقش يف احملور الثاين أثر تلك القائمة على مستقبل األقلاياة العربياة
يف إسرائيل ،وعلى متثيلهم يف الكنيست مستقبَ اّل.
العريب يف إسرائيل
السياسي
أثر القائمة املشرتكة على مستقبل التمثيل
ّ
ّ
يُعتّب خوض األحزاب العربياة يف إسرائيل النتخاابت الكنيست األخرية عام  2015ضمن قائمة واحدة مشرتكة نقلةا نوعياة يف الوعي
لدى الفلسطينياني يف إسرائيل بشأن ضرورة الوحدة من أجل مواجهة السياسات العنصرياة اليت متارسها إسرائيل جتاه األقلاياة
الفلسطينياة .ابلرغم من وجود القائمة املشرتكة كحالة وحدة انتخابياة بني األحزاب العربياة ملواجهة السياسات العنصرياة اليت تسعى
هتديدا إذا جرت
لتهميش األحزاب العربياة داخل الكنيست بفعل رفع نسبة احلسم ،فإ ان الدافع حول تشكيل القائمة املشرتكة يُعتّب ا
ترمجة تلك الوحدة من خّلل سلوك األحزاب العربياة املشرتكة يف القائمة إىل تشيد للجماهري العربياة ضمن برانمج وإسرتاتيجياة عمل
الفلسطيين يف إسرائيل ،وذلك لفرض السياسة العربياة املتبنااة ضمن اخلارطة السياسياة اإلسرائيلياة ،وتقيق َمطالب األقلاياة
للكل
جامعة ا
ا
ومطالب ضمن دولة دميقراطياة تضمن حقوق املواطَنة كافاة.
الفلسطينياة كمجموعة قومياة هلا حقوق َ

 11أبو سيف ،عاطف 23 ،2015( .آذار) .القائمة املشرتكة :هل تبقى مشرتكة؟ صحيفة األايم .رام هللا.

11

11

عّب عن الوحدة النضالياة للجماهري العربياة الفلسطينياة يف مواجهة السياسات العنصرياة من قِبل
إ ان القائمة املشرتكة َوفق برانجمها تُ ا
لعنصري إبقصاء األحزاب العربياة عن الساحة السياسياة
السياسي للتهديد ا
إسرائيل جتاه األقلاياة العربياة؛ فهي ش اكلت حالة من اجلواب
ا
ا
عّب رفع نسبة احلسم ،مماا ش اكل حالة من الوحدة يف سبيل مواجهة تلك السياسة؛ فالقائمة املشرتكة اأدت إىل زايدة وزن
يف إسرائيلْ ،
وأتثري اجلماهري العربياة داخل الساحة السياسياة يف إسرائيل.
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تبين برانمج
لعل تلك الوحدة بني األحزاب العربياة ضمن القائمة املشرتكة ال ُميكن هلا أن تتبلور على أرض الواقع اإال من خّلل ا
ا
وإسرتاتيجياة عمل شاملة لتمكني السياسة العربياة على اخلارطة السياسياة يف إسرائيل .وابلتايل فإ ان احنصار تلك الوحدة يف وحدة
انتخابية دومنا ترمجة فعلية على أرض الواقع سي ِ
الشعيب لتلك القائمة ،مع احتمالياة أتثري اخلّلفات احلزبياة
احنسارا يف الدعم
حدث
ا
ا
ُ
ا
ا
املشرتكة -وهو ما يه ادد اقوة أتثري اجلماهري العربياة يف مواجهة السياسات العنصرياة جتاههم.
على إمكانياة استمرار جتربة القائمة َ
السياسي للقائمة العربياة املشرتكة ،يف رسم السياسة العربياة الشاملة ضمن اخلارطة السياسياة يف إسرائيل،
الدور
واحلديث عن مستقبل ْ
ا
التطرق إىل عوامل أساسياة تؤثار على مستقبل ذاك الدور .من تلك العوامل :األداء الّبملاينا للقائمة املشرتكة حول مطالبتها
حيتام علينا ا
ابحلقوق املدنياة واملطلبياة للجماهري العربياة يف إسرائيل ،وتعزيز َد ْور الفلسطينياني كفئة مجاعياة هلا مجيع حقوقها اجلماعياة والفردياة ضمن
العريب من القائمة
ومؤسساته .والعامل الثاين هو موقف اجلمهور
املواطَنة الكاملة ،ابإلضافة إىل اإلسهام يف تنظيم اجملتمع العربياة ا
ا
الشعيب للقائمة إىل تقيق جمموعة من اإلجنازات السياسياة
املشرتكة وجتربة الوحدة بني األحزاب العربياة ،واحتياج احلفاظ على الدعم
ا
واالقتصادياة واالجتماعياة للفلسطينياني يف إسرائيل لكي تش اكل عامل جناح الستمرارياة القائمة وسياستها .والعامل الثالث يتبلور حول
هتديدا ملستقبل القائمة املشرتكة وعوامل
اخلّلفات الشخصياة داخل وبني قيادات األحزاب العربياة ،حيث إ ان تلك اخلّلفات تش اكل ا
الشعيب لتلك القائمة يف حال أتثري خّلفاهتا على إمكانياة وجود إسرتاتيجياة عمل مشرتكة
فضّل عن احتمال تناقص الدعم
جناحها ،ا
ا
املؤسسة اإلسرائيلياة.
ظل حالة اإلقصاء والتهميش اليت يواجهوهنا من ا
لتحقيق إجنازات للفلسطينياني يف ا
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َم َه امة القائمة املشرتكة ابعتقادي هي العمل ضمن إسرتاتيجياة عربياة شاملة بغية نقل الفلسطينياني يف إسرائيل من اهلامش إىل املركز،
ابإلضافة إىل تصيل الفلسطينياني يف إسرائيل جلميع حقوق املواطَنة اجلماعياة والفردياة .وإ ان ذلك العمل لن يكون من خارج التمثيل
فاملشاركة العربياة يف
حل اترخيي للمشكلة الفلسطينياة.
العريب داخل الكنيست ،بل من خّلله ومن خّلل تدويل قضياتهم بغية إجياد ا
ا
َ
أتثريا يف عملياة صنع القرار يف إسرائيل ،بل هم داخل الساحة السياسياة
االنتخاابت اإلسرائيلياة ال تعين أ ان اجلماهري العربياة متتلك ا
لكناهم خارج العملياة السياسياة ،وابلتايل فإ ان متكينهم ضمن العملياة السياسياة حباجة إىل جهد من أجل إجناز الوحدة احلقيقياة عّب
إسرتاتيجياة عمل شاملة للجميع يف سبيل متكني سياستهم ضمن اخلارطة السياسياة يف إسرائيل.
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مشرتكة يف إحراز حقوقهم الفردياة ،وكذلك نَْيل االعرتاف هبم كأقلاياة
املشاركة العربياة يف الكنيست ضمن قائمة عربياة َ
وتَكْمن أمهاياة َ
ائيلي يف إقصاء اجلماهري العربياة وممثاليها عن العملياة السياسياة يف
قومياة وس اكان أصليانيَ ،
ود ْورها يف إحباط سياسات اليمني اإلسر ا
إسرائيل عّب قرارات خمتلفة ُمياررها من خّلل الكنيست .وإذا استطاعت القائمة املشرتكة أبحزاهبا تطوير إسرتاتيجياة عمل يف اجملاالت
كافاة من أجل حقوق الفلسطينياني يف إسرائيل ،فإ ان تلك اإلسرتاتيجياة ستساعد يف احل اد من االختّلفات بني األحزاب اِ
املكونة هلا،
فلسطيين قادر على تثبيت تلك السياسة العربياة ضمن اخلارطة السياسياة يف إسرائيل
وطين
ا
وابلتايل يف تطوير قدرهتا على بناء وعي ا
ابلرغم من العديد من التح ادايت اليت ستفرضها الدولة عليهم.
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تبين
وبصرف النظر عن األسباب اليت ساعدت يف تشكيل القائمة املشرتكة ،فإ اهنا أصبحت واقعة حقيقياة حباجة إىل التطوير من أجل ا
الص ُعد ،السياسياة واالقتصادياة واالجتماعياة والثقافياة ،يف سبيل تقيق مطالب الفلسطينياني يف إسرائيل.
كل ُّ
إسرتاتيجياة عمل على ا
تصاعدي من حيث َمطالب اجلماهري العربياة الفلسطينياة؛ إذ إ ان مشروع الفلسطينياني يف
فتاريخ الفلسطينياني يف إسرائيل اتريخ
ا
الشيوعي ،ومن ََثا انتقلوا
تول إىل مشروع َمطالب املساواة بقيادة احلزب
إسرائيل بدأ كمشروع صمود وبقاء بعد النكبة ،وبعد ذاك ا
ا
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عزز خطاب
التجمع
إىل مشروع يتح ادى هنج الدولة
اطي الذي ا
العنصري متمثااّل يف احلقوق القومياة اجلماعياة بقيادة ا
ا
الوطين الدميقر ا
ا
ائيلي.
اهلُوياة الثقافياة الفلسطينياة ،مماا خلق حالة من االغرتاب يف صفوف الفلسطينياني يف اجملتمع اإلسر ا
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سياسي ضمن املواطَنة اإلسرائيلياة من خّلل الكنيست؛ إذ
توحدوا يف إسرائيل داخل إطار
ليس من قَبيل املصادفة أ ان الفلسطينياني ا
ا
إ ان هذا اإلطار ساعد يف توحيد طاقاهتم من أجل مواجهة السياسات العنصرية ِ
جمتمعني .وابلرغم من كون القائمة املشرتكة قائمة
ا
الفلسطيين
الكل
انتخابياة إسرائيلياة تعمل على إعادة إنتاج املواطَنة وضمان حقوقها ابملساواة للفلسطينياني يف إسرائيل ،ا
فإهنا ال متثال َّ
ا
الفلسطيين يف إسرائيل عّب متثيلها مجيع القوى
للكل
الدوَر
دورا تكميليًّا جبانب جلنة املتابعة اليت ُمتثال ْ
يف إسرائيل ،بل إ ان هلا ا
األساسي ا
ا
ا
واألطر العربياة الفلسطينياة يف إسرائيل.
العنصري
اليهودي
اإلطار الذي تعمل من خّلله القائمة املشرتكة ساعد يف خلق إسرتاتيجياة عمل يف سبيل مواجهة طابع الدولة
ا
ا
مجيع حقوقهم الفردياة واجلماعياة كأقلاياة قومياة هلا حقوق كاملة يف املواطَنة ،كما أ ان ذلك اإلطار
الذي ال مينح الفلسطينياني يف إسرائيل َ
القومي لدى الفلسطينياني
اليهودي املطالِب حبقوق األقلاياات يف إسرائيل ،ال إىل استبعاده بسبب اخلجل
العريب
حباجة إىل ا
تبين العمل ا
ا
ا ُ
لكوهنم ُمت َارس عليهم سياسات العنصرياة العِْرقياة دون غريهم من ابقي اجملموعات يف إسرائيل.

تعّب عن الفلسطينياني يف إسرائيل وعن مجيع
وابلتايل فإ ان القائمة املشرتكة حباجة إىل اخلروج من كوهنا قائمة انتخابياة إىل حركة سياسياة ا
وطين ميثال مجيع
حقوقهم الفردياة واجلماعياة من خّلل ا
موحدة ،وتشكيل قيادة ا
تبين إسرتاتيجياة عمل ا
موحدة ،وذلك من خّلل مؤمتر ا
العليا.
املشرتكة وجلنةُ املتابعة العربياة ُ
األطر القائمةُ َ
القوى واألطر الوطنياة حبيث تدعو هذه القوى و َ
اجلماعي ضمن إسرتاتيجياة عربياة مشرتكة مشولياة ،ومبنياة على مثانية
وَنْلص إىل أ ان القائمة املشرتكة ُحيكم جناحها بنجاح النضال
َ
ا
مناهضة االحتّلل وإحقاق السّلم العادل؛ تقيق املساواة القومياة واملدنياة؛ مناهضة
مبادئ ذُكرت يف برانجمها
السياسي وهيَ :
ا
العنصرياة والفاشياة وإحّلل الدميقراطياة؛ تصيل حقوق العاملني والعدالة االجتماعياة والبيئياة؛ مكافحة اضطهاد املرأة وضمان ح اقها يف
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األمة؛ مناهضة االستعمار؛ االستمرار يف العمل املشرتك لألحزاب العربياة ضمن
املشاركة؛ تطوير الثقافة واللغة واهلُوياة واالنتماء إىل ا
قائمة عربياة واحدة ُمتثِال اجلماهري العربياة يف إسرائيل؛ تدويل قضياة الفلسطينياني يف إسرائيل َع ّْب احملافل الدولياة.
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موحدة جلميع القوى واألطر العربياة الفلسطينياة يف إسرائيل يُساعدهم على تشكيل اقوة سياسياة كبرية من أجل
ا
فتبين إسرتاتيجياة عمل ا
مؤسسات الدولة ،ويُسهم يف تغييب
ائيلي يف إسرائيل الذي أصبح يتح اكم يف غالبياة ا
نَْيل حقوقهم ،يف ا
ظل تصاعد اليمني اإلسر ا
الفلسطيين عّب تشويه ُهوياته السياسياة والثقافياة.
العريب
وهتميش ا
ا
كبريا يف متثيل األقلاياة الفلسطينياة يف إسرائيل
وإذا جرى التوافق على تلك اإلسرتاتيجياة ،فإناه إبمكان القائمة املشرتكة أن ُت اقق ا
جناحا ا
جديدا للفلسطينياني يف إسرائيل ،ال
من أجل نيل حقوقها اجلماعياة والفردياة على حنو كامل ،وهو ما من شأنه أن خيلق سلواكا سياسيًّا ا
اجلماعي للفلسطينياني يف إسرائيل .فالقائمة املشرتكة إبسرتاتيجياة
يف مرحلة االنتخاابت احلالياة فحسب ،بل كذلك يف مستقبل العمل
ا
اترخيي إبمكانه تقيق جتربة التعاون على جمموعة واسعة من املراحل والقضااي ،داخل وخارج الكنيست؛ فهي ُجت اسد
واحدة هي عمل
ا
اجلماعي" إىل اللغة السياسياة العربياة يف إسرائيل ،وهو ما حاربته احلكومات اإلسرائيلياة أبنواعها منذ النكبة.
مصطلح "العمل
ا
اخلالصة واالستنتاجات
إ ان وجود القائمة املشرتكة يُش اكل حاجة وضرورة للفلسطينياني يف إسرائيل من أجل نيل حقوقهم السياسياة واالقتصادياة واالجتماعياة،
يعّب عن الكفاح من
ظل حالة اإلقصاء والتهميش اليت تنتهجها السياسات العنصرياة اإلسرائيلياة جتاههم ،فوجود القائمة املشرتكة ا
يف ا
عّب
أجل القضااي القومياة لألقلاياة العربياة الفلسطينياة يف إسرائيل ،كقضااي التهجري والنكبة ومواجهة اخلدمة املدنياة ،ابإلضافة إىل اأهنا تُ ا
عن االندماج يف اخلارطة السياسياة بناءا على املواطَنة الكاملة يف دولة دميقراطياة ،ورفض حالة غياب املساواة يف مجيع اجملاالت
فضّل عن إسهام القائمة يف منع سيطرة اليمني املتش ادد الذي يسعى إىل دولة
السياسياة واالقتصادياة واالجتماعياة جتاه األقلاياة العربياة ،ا
يهودياة ال دميقراطياة.
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الداخلي ملتابعة قضااي اجلماهري العربياة؛
األول تنظيم البيت
إ ان القائمة املشرتكة ينبغي هلا أن تتمحور حول أربعة مسارات وهيّ :
ا
الثاين مواجهة سياسات احلكومة العنصرياة جتاه األقلاياة العربياة؛ الثالث تديد العّلقة مع احلركة الوطنياة الفلسطينياة؛ الرابع تدويل
قضااي األقلاياة العربياة يف إسرائيل.
القائمة املشرتكة حباجة إىل بلورة إسرتاتيجياة سياسياة واقتصادياة واجتماعياة متا َفق عليها من قبل مجيع األحزاب ،وذلك ابتغاءَ ضمان
القدرة على تقيق تلك املسارات اليت تسعى من أجل رسم السياسة العربياة لألقلاياة الفلسطينياة يف اخلارطة السياسياة يف إسرائيل .ويف
حالة التشرذم اليت تشهدها الساحة السياسياة العربياة يف إسرائيل ،لن يتم اكن الفلسطينياون يف إسرائيل من تقيق َمطالبهم وتصيل
حقوقهم اجلماعياة والقومياة واملعيشياة اليت تسلبهم اإايها إسرائيل من خّلل سياساهتا وممارساهتا العنصرياة واإلقصائياة اليت تقوم هبا
احلكومة اإلسرائيلياة جتاه األقلاياة العربياة وممثاليها ،من خّلل التحريض والتضييق عليهم .وسنناقش يف احملور الثاين أثر تلك القائمة على
مستقبل األقلاياة العربياة يف إسرائيل ،ومتثيلهم يف الكنيست مستقبَ اّل.
ولعل تلك اإلسرتاتيجية حباجة إىل وقت ٍ
اجلماعي يف مواجهة
اجلماعي ،وذلك ابتغاءَ تنظيم النضال
كاف لرتسيخ أدوات العمل
ا
ا
ا
ا
اجلماعي وتوحيد اخلطاب وبرامج
التح ادايت والعقبات اليت تُواجه مستقبل األقلاياة الفلسطينياة يف إسرائيل ،من خّلل ترسيخ الوعي
ا
عريب مشرتك يف متكني السياسة العربياة ورمسها ضمن اخلارطة السياسياة يف إسرائيل.
العريب
السياسي يف بلورة جهد ا
العمل ا
ا
ين
وطين فلسطي ا
االتافاق على إسرتاتيجياة عربياة مشرتكة بني مجيع القوى واألحزاب العربياة يف إسرائيل يستدعي تَْتوجيَه من خّلل مؤمتر ا
ونضايل
سياسي
السياسي بني األحزاب العربياة املختلفة تت سقف
ميثال الفلسطينياني يف إسرائيل ،يف سبيل توحيد اهلدف والعمل
ا
ا
ا
ّتص الفلسطينياني يف إسرائيل ،ويكون نوا اة حقيقياة يف سبيل تنظيم
واحد جيري من خّلل مناقشة ا
وتبين العديد من السياسات اليت ا
عّب خوضه االنتخاابت املستقبلياة يف إسرائيل ،والقدرة على إحداث تغيري يف مستقبل الفلسطينياني يف
اجملتمع
الفلسطيين يف إسرائيل ْ
ا
إسرائيل.
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