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الفلسطيين يف إسرائيل :تبلور مرحلة اترخييّة أم حلظة اترخييّة عابرة؟
السياسي
جتربة القائمة املشرتكة والعمل
ّ
ّ
مهند مصطفى
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مرة يف اتريخ العرب ختوض القوائم
اُعتُرِبت القائمة املشرتكة خطوة سياسيّة اترخييّة يف املشهد
ريب يف إسرائيل؛ إذ ّ
ألول ّ
السياسي الع ّ
ّ
إجنازا سياسيا هاما ولكنّه ال يكفي .إ ّن االكتفاء إبجناز
الِبملانيّة العربيّة انتخاابت الكنيست بقائمة واحدة .وهذا حب ّد ذاته يُعتِب ً
مقعدا ،هو إجناز مؤقّت قابل لالهرتاء والتآكل إذا مل
تشكيل القائمة املشرتكة وخوض االنتخاابت واحلصول على ثالثة عشر (ً )13
األقل بناء على جتربة
تعقبه خطوات ترتقي هبذا القائمة إىل مرحلة تتجاوز إجنازيّة تشكيلها .وهو األمر الذي ال يبدو يف األفق ،على ّ
حّت اآلن ،ممّا جيعلها قائمة تنسيق يف ح ّدها األدىن.
القائمة ّ
على ما يبدو ،هنالك تبايُن بني تعامل أو توقّعات الناس من القائمة املشرتكة وتوقّعات القائمة من ذاهتا ،عالوة على حالة االنتشاء
اليت أصابت ُُنَبًا فلسطينيّة يف الض ّفة الغربيّة والشتات حول هذه التجربة وآفاقها وأتثريها ،دومنا وعي للسياق وحلدود هذه التجربة.
مقعدا يف
إجنازا انتخابيا يف األساس ،وذلك على الرغم من حصوهلا على ً 13
بداية ،ال ب ّد من القول إ ّن القائمة املشرتكة مل تكن ً
جمرد تشكيلها ال يف عدد األصوات
ائيلي ،مش ّكلةً اثلث أكِب قائمة يف االنتخاابت ،بل إ ّن إجناز القائمة املشرتكة هو يف ّ
الِبملان اإلسر ّ
العريب يف إسرائيل عشيّة االنتخاابت.
املشهد
السياسي الذي ساد
اليت حصلت عليها ،وذلك بسبب االنقسام والتشرذم
َ
السياسي ّ
ّ
ّ
كثريا يف
ومع ذلك ،فإ ّن تشكيلها فرض عليها حت ّدايت سياسيّة مل تكن القائمة املشرتكة تتوقّعها من جهة ،ورفع سقف التوقّعات منها ً
عامة ،من جهة أخرى .إ ّن تشكيل
صفوف الفلسطينيّني يف إسرائيل على وجه اخلصوص ولدى عموم الفلسطينيّني والعرب بصورة ّ
ائيلي وحكومته ،وال سيّما
العريب يفوق حت ّديها
القائمة املشرتكة فرض عليها حت ّد ًاي داخليا أمام اجلمهور ّ
اخلارجي أمام النظام اإلسر ّ
ّ
التقليدي،
اجلماهريي والنضال
مؤسساته الوطنيّة وقيادة العمل
العريب وبناء ّ
ّ
ّ
الشعيب وعدم االكتفاء ابلعمل الِبملاينّ
حت ّدي تنظيم اجملتمع ّ
ّ
منوذجا للكثري من الفلسطينيّني يف الض ّفة الغربيّة والشتات ،كنموذج ميكن االحتذاء به إلهناء االنقسام
كما ش ّكلت القائمة املشرتكة ً
قصورا يف فهم سياق القائمة املشرتكة ،وسقفها وهدفها،
يف الساحة الفلسطينيّة بني حركة محاس وحركة فتح ،ونرى يف هذه النظرة ً
 1مهند مصطفى ،مدير الِبامج البحثية يف مركز مدى الكرمل

3

وخباصة بعد مرور أكثر من نصف عام على االنتخاابت .كشفت هذه امل ّدة حمدوديّة القائمة املشرتكة ال كقائمة تنضوي حتتها القوائم
ّ
شعيب وبرملاينّ ،ورّّبا املشكلة ليست يف الفكرة بل يف تطويعها
عما سبقها من عمل
العربيّة ،بل بقدرهتا على إحداث الفرق ّ
سياسي ّ
ّ
السياسي.
للنضال
ّ

مق ّدمة:
بعد إعالن تقدمي موعد االنتخاابت اإلسرائيليّة يف أوائل ديسمِب عام  ،2014سعت األحزاب الِبملانيّة املمثرّلة للفلسطينيّني يف
يت يف السابع عشر من مارس عام  .2015وقد تكلّلت مساعي إقامة
إسرائيل إىل إقامة قائمة مشرتكة خلوض االنتخاابت اليت أُ ْجر ْ
األول ،اجلبهة الدميقراطيّة للسالم
القائمة ابلنجاح ،إذ ُش ّكلت قائمة مشرتكة من أربعة أحزاب كانت تشارك يف انتخاابت الكنيستّ :
واملساواة اليت حصلت يف انتخاابت العام  2013على أربعة مقاعد .الثاين ،احلركة اإلسالميّة اجلنوبيّة اليت ختوض االنتخاابت منذ
اطي الذي أقيم يف
التجمع
عام  1996على أثر انشقاق احلركة اإلسالميّة .واملرّكب الثالث للقائمة املشرتكة هو حزب ّ
الوطين الدميقر ّ
ّ
أواسط تسعينيّات القرن املاضي على خلفيّة نقاش املساواة واملواطَنة يف إسرائيل على أثر توقيع اتّفاقيات أوسلو وحصل يف انتخاابت
عام  2013على ثالثة مقاعد .واملرّكب الرابع هو احلركة العربيّة للتغيري بقيادة النائب أمحد الطييب الذي كان خيوض االنتخاابت
معا يف انتخاابت عام  2013على أربعة مقاعد.
بتحالف مع احلركة اإلسالميّة اجلنوبيّة وحصال ً
مقعدا يف الكنيست ،وهو عدد مقاعد غري مسبوق من حيث
خاضت القائمة املشرتكة االنتخاابت عام  2015وحصلت على ً 13
متثيل األحزاب العربيّة يف الكنيست 2،ويفوق عدد املمثّلني العرب عن األحزاب اليت ش ّكلت القائمة يف دورة الكنيست السابقة
نقاش عميق حول معىن وجدوى تشكيل قائمة مشرتكة لألحزاب اليت متثّل
بعضو ْي كنيست .وقد سبق
تشكيل القائمة املشرتكة وتاله ٌ
َ
َ
العام احلاضن للعمل
التطرق إىل اإلطار ّ
ائيلي .وبرأينا ،ال ميكن أن نفهم هذا النقاش دون ّ
الفلسطينيّني يف إسرائيل يف الِبملان اإلسر ّ
السياسي للفلسطينيّني يف إسرائيل والذي ش ّكل األساس الذي تقف عليه القائمة املشرتكة ،ومن خالله من املمكن أن نق ّدر
ّ
2
ي في قائمة الجبهة الديمقراطيّة،
هنا يجب التفريق بين أعضاءِ الكنيست عن األحزاب العربيّة والذين يض ّمون ممث ّ اًل يهوديًّا نائباا عن الحزب الشيوع ّ
ي في الكنيست والذي يض ّم أعضاء كنيست عرباا في األحزاب الصهيونيّة -وعددهم في الكنيست المنتهية واليتها هو ثًلثة ،بينما عددهم
والتمثي ِل العرب ّ
في الكنيست الحاليّة أربعة أعضاء.

4

القوة والضعف فيها .يف ما يلي ،سوف
احتماالت جناح القائمة املشرتكة أو عدمه ،كما جيب اخلوض يف التجربة ذاهتا وحتليل عوامل ّ
ٍ
السياسي للفلسطينيّني يف إسرائيل،
األول ،اخللفيّة السياسيّة واحلزبيّة للنشاط
نتطرق إىل أربعة أوجه هلا عالقة بتجربة القائمة املشرتكةّ .
ّ
ّ
نتطرق إىل النقاش حول القائمة املشرتكة بني
ً
وخصوصا يف مرحلة ما بعد أوسلو ،واليت قادت إىل إقامة القائمة املشرتكة .اثنيًا ،سوف ّ
مواقف املؤيّدين واملعارضني .اثلثًا ،سوف نشرح الصريورة اليت رافقت تشكيل القائمة وخوضها لالنتخاابت وتقييم نقاط الضعف
تصوًرا إلمكانيّات استمرار التجربة ،أو إخفاقها ،على ضوء تقييم خلفيّات تشكيل القائمة املشرتكة،
ابعا ،سوف نق ّدم ُّ
القوة فيها .ور ً
و ّ
حّت اآلن.
وبرانمج عملها ،والتح ّدايت اليت واجهتها ّ
والفكري للقائمة املشرتكة:
التارخيي
السياق
ّ
ّ
السياسي لألقلّيّات يف اجملتمعات املنقسمة،
السياسي للفلسطينيّني يف إسرائيل كجزء من نقاش احلراك
يتش ّكل النقاش حول السلوك
ّ
ّ
العام مع التح ّدايت اليت تفرضها املكانة الثانويّة هلم ،وانعدام القدرة على التأثري أسوة ابألكثريّة
وكيفيّة تعامل األقلّيّات يف احليّز ّ
للمصوتني من األكثريّة مقابل األقلّيّة .وتسرد األدبيّات حاالت كثرية من األساليب اليت تساعد
العددي
للكم
ّ
ّ
كنتيجة مباشرة ّ
األقلّيّات على حتويل ّقوهتم السياسيّة ،ولو من موقع األقلّيّة ،ألداة فاعلة يف عمليّة التغيري .تسلك بعض األقلّيّات خيار العمل
عامة مثل الليِباليّة أو درجة التديُّن أو احملافظة لتوجيه سلوكيّات
سياسيا بنفس أساليب وأدوات األكثريّة ،من حيث اتّباع قيم ّ
يفضل غالبيّة أعضائها التصويت ألحزاب متثّل
أعضائها ،بينما تسلك بعض األقلّيّات سلوًكا إثنيا مبنيا على انتماء اهلُويّة ،حبيث ّ
اخلاصة.
ُهويّتهم وانتماءَهم وحاجاهتم ّ
النقاش أعاله جيري –يف املعتاد -يف جمتمعات دميقراطيّة تتعامل مع األقلّيّات وأعضائها كجزء مسا ٍو وكامل العضويّة يف الدولة
3
َّ
تكرس فوقيّة
واملواطَنة .ولكن يف حالة الفلسطينيّني يف إسرائيل ،حنن إزاء واقع مرّكب تَ َشك َل على ضوء السياسات اإلثنيّة للدولة اليت ّ

السياسي ،كما أنّنا إزاء واقع مرّكب
العامة للمواطنني من خالل اجلهاز
اجملموعة اليهوديّةً ،
فضال عن اتّباع سياسات متيّز بني املصاحل ّ
ّ
الفلسطيين من جهة ،وكمواطنني يف
ود ْور الفلسطينيّني يف إسرائيل كجزء من الشعب
خيص الصراع
ائيلي َ
يف ما ّ
ّ
الفلسطيين  -اإلسر ّ
ّ
 3بشارة ،عزمي .)1998( .اخلطاب السياسي املبتور ودراسات أخرى .رام هللا :مركز مواطن.
Peleg, Ilan and Dov Waxman (2011). Israeli Palestinians: The Conflict Within. New York: Cambridge
University Press.
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ر
ي
إسرائيل من جهة أخرى ،ابإلضافة إىل عوامل داخليّة تتعلّق ابملبىن
الثقايف جملتمعهم ،حبيث نتج عن ذلك تشويه ج ّد ّ
االجتماعي و ّ
ّ
العام.
تطورهم
يف ُّ
السياسي وحراكهم يف احليّز ّ
ّ

4

سياسي
حال الوضع املرّكب الذي يعيشه الفلسطينيّون يف إسرائيل دون إمكانيّة تطوير أدوات عمل
من حيث سلوكهم
السياسيَ ،
ّ
ّ
العام واملشرتك،
اجلماعي يف طريق وعرة من االنقسام والضعف وغياب الِبانمج
السياسي
منظّمة وانجعة ،وأدخل عملهم
السياسي ّ
ّ
ّ
ّ
ائيلي من جهة،
والذي كان من املمكن أن يُنتج ً
عمال سياسيا ً
انجعا نسبيا يف عالج قضااي جمتمعهم ،أو التأثري على املستوى اإلسر ّ
5
اطي يف إسرائيل ،أو إىل استمرار الصراع واخلالف
و
الفلسطيين ّ
العام من اجلهة األخرى .وقد عزا البعض هذه احلالة إىل النظام اإلثنوقر ّ
ّ

حول جوهره.
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الفلسطيين يف إسرائيل مع اشتداد وطأة
وقد تعمقت حالة االنقسام مع ازدايد ح ّدة اخلالف بني التيّارات السياسيّة الفاعلة يف اجملتمع
ّ
االحتالل وتوقيف العمليّة السياسيّة بني إسرائيل والفلسطينيّني ،كما اتّسعت رقعة اخلالف حول أداء السلطة الفلسطينيّة داخليا
عمقت حالة اخلالف بني
وخارجيا ،ورزْد على ذلك
َ
العريب بعد اندالع الثورات العربيّة ،اليت ّ
اخلالف العميق حول ما حيدث يف العامل ّ
التيّارات السياسيّة وزادت التوتّر يف ما بينها.
ر
ي يف نر َسب التصويت لدى الفلسطينيّني يف إسرائيل كجزء
هذا الوضع املنقسم ازداد ح ّدة خالل َ
العقد األخري ،و ّأدى إىل تراج ٍع ج ّد ّ
من عمليّة احتجاج على حمدوديّة العمل الِبملاينّ ،وكذلك على حالة التف ّكك وانعدام وجود الِبانمج املشرتك 7،ويف األساس أل ّن
ر
الفلسطيين يف إسرائيل من جهة ،ومع
ي يتعامل رجب ّديّة مع إمكانيّات اجملتمع
السياسي مل ينجح يف بناء مشروع
عملهم
سياسي ج ّد ّ
ّ
ّ
ّ
وحّت الوضع الدويل ،من اجلهة األخرى ،إىل أن جاء
التح ّدايت اليت تفرضها األكثريّة اليهوديّة والدولة والوضع
العامّ ،
الفلسطيين ّ
ّ
املستقبلي،
التصور
رجا جزئيا يف هذا الباب 8.لكن إصدار وثيقة
التصور
إصدار
ُّ
ُّ
املستقبلي يف أواخر عام  ،2006ليش ّكل ََم ً
ّ
ّ
4
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حّت على
واإلمجاع
الشعيب حوهلا ،مل يدفعا املنظومة السياسيّة للفلسطينيّني يف إسرائيل إىل العمل يف جبهة مشرتكة يف الكنيست أو ّ
ّ
اليومي متطابق أو على األكثر ،حيمل فروقًا جانبيّة.
السياسي
العام ،رغم أ ّن مواقفهم وسلوكهم
املستوى
السياسي ّ
ّ
ّ
ّ
الفلسطيين على ضوء تشكيل القائمة املشرتكة ،يف فرتة
السياسي
انطالقًا ممّا ذُكرر أعاله ،نرمي يف ما سوف أييت إىل حتليل العمل
ّ
ّ
االنتخاابت وبعدها ،لفهم مدى كون القائمة املشرتكة انطالقًا من الوضع املتشرذم واملأزوم الذي وصفناه يف ما سلف ،إىل وضع ينظّم
العمل السياسي الفلسطيين ومي ّكنه من إنتاج أدوات وأفكار لعمل مجاعي منتظمُّ ّ ،
يليب تطلعات املواطنني الفلسطينيّني -على األقلّ
ّ
ّ
ّ
العام يف الكنيست وخارجها.
السياسي على املستوى
من حيث اجلهد املصبوب يف العمل
السياسي ّ
ّ
ّ

ّأواال :اخللفيّة السياسيّة
السياسي الذي ّأدى إىل بلورة
نعين ابخللفيّة السياسيّة ُْجم َمل األوضاع اليت تتّصل أبوضاع الفلسطينيّني يف إسرائيل وهلا عالقة ابحلراك
ّ
العام ْني الل َذيْن من املمكن أن يصال إىل بداايت ظهور األقلّيّة الفلسطينيّة يف إسرائيل،
فكرة القائمة املشرتكة ،ونعين النقاش واألوضاع َّ
العقدين
التطورات اليت حصلت بعد أوسلو هي األكثر أمهّيّة
ّإال أنّنا نعي أ ّن ُّ
وأتثريا اليوم ،ولذلك سوف نرّكز يف التحليل على َ
ً
عامة ونُتبرعها بشرح األسباب العينيّة ،املتعلّقة ابلدوافع السياسيّة العينيّة اليت ّأدت إىل
األخريين .ونبدأ بتناول األسباب "اإلسرتاتيجيّة" ّ
تشكيل القائمة املشرتكة.
ّأوًال :سياسات إسرائيليّة جديدة :قبل أكثر من عقدين بقليلُ ،وقّع اتّفاق االعرتاف املتبادل بني إسرائيل ومنظّمة التحرير الفلسطينيّة،
ريب
اطي الع ّ
وقم جرى هذا األمر من الناحية اإلسرائيليّة بتأييد أعضاء الكنيست من اجلبهة الدميقراطيّة للسالم واملساواة واحلزب الدميقر ّ
ملوقف حكومة يتسحاق رابني اليت ابدرت إىل االتّفاق .هذا املوقف واستمراره ُُسّيا يف األدبيّات السياسيّة "الكتلة املانعة" ،حبيث إ ّن
تتحمل مسؤوليّة أفعاهلا ،لكنّها أيّدهتا يف بعض سياساهتا ومنعت املعارضةَ اليمينيّة من
األحزاب العربيّة مل تشارك يف احلكومة ومل ّ
إسقاط احلكومة من خالل أتييدها يف سعيها إلجراء تسوية مع منظّمة التحرير الفلسطينيّة 9،ومقابل هذا املوقف انتهجت احلكومة
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مثاال إجيابيا بنظر الكثريين .لكن
كل سابقاهتا جتاه قضااي املواطنني العرب ،ممّا جعل من تلك الفرتة ً
سياسات تنفيذيّة أكثر إجيابيّة من ّ
ئيس وزراء إلسرائيل ،حصل تراجع يف العمليّة السلميّة ويف السياسات جتاه قضااي اجملتمع
منذ عام  1996وانتخاب نتنياهو ر َ
الفلسطيين يف إسرائيل ،وخسرت األحزاب املمثرّلة للعرب مكانة الكتلة املانعة ،ممّا ّأدى إىل تدهور متواصل يف وضع العالقات بني
ّ
اليهود واملواطنني الفلسطينيّني.
وصل تدهور العالقات بني املواطنني الفلسطينيّني من جهة والدولة واألكثريّة اليهوديّة من اجلهة األخرى إىل ذروة جديدة مع اندالع
وقوات األمن بقتل  12مواطنًا عربيا .ورغم أ ّن جلنة "أور" احلكوميّة اليت
انتفاضة القدس واألقصى عام  ،2000وقيام الشرطة ّ
أقيمت للتحقيق يف قتل الشبّان محّلت الدولةَ وقادهتا مسؤوليّة كبرية ،وأوصت بتغيري السياسات جتاه األقلّيّة الفلسطينيّة ،فإ ّن العكس
السياسي وسقف
تغري اخلطاب
تعمقت السياسات واملواقف الرُسيّة والشعبيّة املعادية للعرب .ومن انحية اثنيةّ ،
هو ما حصل ،إذ ّ
ّ
املستقبلي للفلسطينيّني يف إسرائيل ،وإبداء
التصور
املطالب لدى الفلسطينيّني يف إسرائيل ،ومتثّل ذلك يف اإلعالن عن إصدار وثيقة ُّ
ّ
َ
ائيلي وقياداته يعتِب
املعارضة من صيغة النظام القائم ،وتَنامي املطالَبة حبكم ذايتّ ّ
ثقايف واالعرتاف هبم كأقلّيّة قوميّة ،وابت اجملتمع اإلسر ّ
تطرفًا
شكال من أشكال التهديد املباشر على الطابع
تلك املطالب ً
اليهودي للدولة ،أي على اهليمنة اليهوديّة يف الدولة ،و ّأهنا تعكس ُّ
ّ
َ
10
يف الوعي واملطالب السياسيّة لدى األقلّيّة الفلسطينيّة.
َ
حلوال جذريّة،
صنّاع القرار يف إسرائيل ،وابتت قضيّة "األقلّيّة الفلسطينيّة" تتطلّب ً
حتت هذه املستج ّدات ّ
تغريت القناعات لدى ُ
ترتكز على زايدة جرعات االحتواء املباشر وغري املباشر ،وزايدة وترية استعمال "العصا" والتفعيل الصارم آلليّات السيطرة جتاه األقلّيّة
الفلسطينيّة.
املستمر من صيغة املواطَنة املمنوحة لألقلّيّة الفلسطينيّة ،وال سيّما يف حكومات
ومتثّل ذلك يف سلسلة من القوانني تبتغي االنتقاص
ّ
السياسي لدرجة اإلقصاء للفلسطينيّني يف إسرائيل .وقد جتلّى هذا األمر
نتنياهو األخرية اليت عملت حثيثًا على تقليص هامش العمل
ّ
يف عدد من القوانني العنصريّة اليت ُسنّت أو نوقشت يف الكنيست ،وعدم تقدمي أفراد الشرطة الذين شاركوا يف قتل الشبّان العرب
ّإابن انتفاضة القدس واألقصى للمحكمة ،وَمطّطات مصادرة بدو النقب وهتجريهم ،وحماوالت َْحتديد سقف َمطالب األقلّيّة
10
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ومطالب بتحسني األحوال املعيشيّة ،من جهة ،و من جهة
الفلسطينيّة حبيث ميكنهم ،يف أفضل احلاالت ،املطالَبة حبقوق فرديّة َ
تؤدي إىل اعرتاف الدولة ابلفلسطينيّني يف
لكل من يَطرح َمطالب بصيغة مجاعيّة أو كتلك اليت قد ّ
أخرى معاقبة (سياسيّة وقانونيّة) ّ
إسرائيل كمجموعة قوميّة ذات حقوق مجاعيّة .يُنظر إىل هذا النوع من املطالب على أنّه هتديد للدولة اليهوديّة ،و ّأهنا تتّسم ابلعدائيّة
11
اليهودي
ايف لألقلّيّة الفلسطينيّة على الطابع
ائيلي ابلتعامل مع ما ّ
ّ
يسمى التهديد الدميغر ّ
للدولة .وتنامت املطالَبة داخل اجملتمع اإلسر ّ

حّت إ ّن
كل ذلك تكلّل يف مشروع الدولة اليهوديّة القوميّة الذي قامت حكومة نتنياهو السابقة بتحضريه ألجل إقرارهّ ،
للدولة .و ّ
بعض الوزراء عارضوا القانون و ّأدى ذلك إىل نشوب خالفات داخل احلكومة ،ممّا ّأدى إىل تقدمي موعد االنتخاابت.
الفردي
الص ُعد كافّة جتاه املواطنني الفلسطينيّني إىل زايدة منسوب الشعور ابلتهديد
ّأدت السياسات اليت انتهجتها الدولة على ُّ
ّ
اجملتمعي ،ملنع الدولة من النجاح يف
العام ابحلاجة إىل زايدة التكافل والصمود
و
اجلماعي لديهم ،وإىل ارتفاع منسوب الشعور ّ
ّ
ّ
اجلماعي وإىل
الفلسطيينّ .أدت هذه السياسات إىل ارتفاع احلنني إىل ّأايم الوحدة والعمل
سياساهتا أو االستفراد أبجزاء من اجملتمع
ّ
ّ
مالئما للناس العاديّني،
ارتفاع االستعداد للعمل
اجلماعيّ ،
حّت على حساب املَصاحل املنفصلة أو ّ
اخلاصةّ ،إال أ ّن هذا الوضع كان ً
ّ

وُنَب األحزاب ،إىل أن ّقررت
نسميهم عادة اجلماهري ،وبعكسهم جرى تكريس اخلصام واالنقسام على مستوى قيادات ُ
الذين ّ
احلكومة رفع نسبة احلسم ،وهو ما دفع إىل األمام جبهود الوحدة بني األحزاب الِبملانيّة يف قائمة مشرتكة.

داخلي
أيديولوجي
سياسي –
اثنياا :انقسام
ّ
ّ
ّ
مهمة يف صفوف الفلسطينيّني يف إسرائيل ،وانعكست من خالل ظهور احلركة اإلسالميّة،
تطورت تعدُّديّة سياسيّة ّ
يف الثمانينيّاتّ ،
العريب والعديد من التنظيمات القطْريّة ،كاللجان املختلفة والتنظيمات واحلركات احمللّيّة
اطي
ّ
وظهور احلركة التق ّدميّة واحلزب الدميقر ّ
ابلشق
يسمى
تنوعة على سبيل املثال ،وتبعها يف التسعينيّات انقسام احلركة اإلسالميّة وظهور التيّار
ّ
اإلسالمي الِبملاينّ – الذي ّ
امل ّ
ّ
العريب واحلركة العربيّة للتغيري.
اطي ،واحلزب
التجمع
اجلنويب ،وأتسيس ّ
القومي ّ
ّ
ّ
الوطين الدميقر ّ
ّ
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األساسي يف
التعبري
وغ ّذت مشاركة جزء كبري من الفلسطينيّني يف إسرائيل يف انتخاابت الكنيست وانتخاب أعضاء الكنيست
َ
ّ
عامة ،عن وجود قيادة مجاعيّة للفلسطينيّني يف
صفوفهم وقرطاعات أخرى يف إسرائيل ،ويف صفوف الشعب
الفلسطيين ويف العامل ّ
ّ
االدعاء
فعال ومؤثّر .و ّ
وتتطرق األدبيّات اليت نُشرت هبذا اخلصوص إىل وجود قيادة قُطْريّة ومجاعيّة تعاجل مشاكلهم على حن ٍو ّ
إسرائيلّ .
الفقري هلذه القيادة جيري انتخابه عند انتخاابت الكنيست.
السائد هبذا اخلصوص هو أ ّن العمود
ّ

13

التطور إىل تقوية وتعزيز مكانة القيادة اجلماعية اليت أصبحت متثّل ،أكثر من أي وقت مضى ،شرائح ٍ
وفئات
يؤدي هذا ُّ
وبدل أن ّ
ّ
َ
ّ
تضم
لقوة هذه القيادةّ .
َمتلفةً يف صفوف الفلسطينيّني ،قامت بعمليّة إضعاف وتفتيت ّ
وحتولت جلنة املتابعة -وهي اهليئة ال ُقطْريّة اليت ّ
العريب وتُش ّكل اهليئةَ القياديّة اجلماعيّة العليا للمواطنني العرب يف إسرائيل -إىل حلبة
األحزاب واحلركات السياسيّة الفاعلة يف اجملتمع ّ
فعلي
صراع بني ممثّلي القيادات السياسيّة املختلفةّ .أدى هذا الوضع إىل إضعاف ّقوة جلنة املتابعة اليت أصبحت ال ّ
تؤدي ّ
أي َد ْور ّ
كل ذلك على الرغم من عدم حتقيق األهداف اليت أقيمت هذه اللجنة من أجلها ،من حيث
ابلنسبة للفلسطينيّني يف إسرائيلّ .
املساواة واإلسهام يف حتقيق سالم عادل بني اإلسرائيليّني والفلسطينيّني .كذلك إ ّن القيادة السياسيّة أخفقت يف بلورة رؤاي مجاعيّة
للفلسطينيّني يف إسرائيل ،ويف تطوير وسائل نضال للتغيري ،وكذلك يف جتنيد الناس من أجل استخدام أساليب النضال اليت تُفضي
حّت قطاعات وأفراد منه ،وهذا
إىل حتقيق األهداف اجلماعيّة على ضوء استفحال التمييز والعنصريّة جتاه اجملتمع
ككل أو ّ
الفلسطيين ّ
ّ
بسبب غياب القيادة.
ٍ
يتكون
هامةً من اإلمجاع
ومقابل الوضع املنقسم على مستوى القيادات السياسيّة ،طَّورت القاعدةُ اجلماهرييّةُ مرّكبات ّ
الوطين؛ إذ ّ
ّ
إمجاع واسع يف صفوف الفلسطينيّني يف إسرائيل ،حول املطالَبة بتسوية القضيّة الفلسطينيّة عن طريق إقامة دولة فلسطينيّة يف الض ّفة
ر
غزة (ّبا يف ذلك القدس الشرقيّة عاصمة هلذه الدولة) وذلك إىل جانب دولة إسرائيل .وقد أ ّكدت استطالعات الرأي،
الغربيّة وقطاع ّ
دع َم الفلسطينيّني يف إسرائيل هلذا الطرح 14.إ ّن إقامة الدولة
ت خالل الفرتة املمت ّدة منذ توقيع اتّفاقيّات أوسلوْ ،
تلك اليت أُج ريَ ْ
حل
الفلسطينيّة تش ّكل مطلبًا ألغلبيّة الفلسطينيّني يف إسرائيل ،وذلك ليس فقط أل ّن قيام مثل هذه الدولة ميكن أن ّ
يؤدي إىل ّ
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13

ألهنا تُعتِب حال من شأنه أن يساعد يف دفع وحتسني
مشكلة سائر أبناء الشعب
قومي هلم ،وإّمنا ّ
الفلسطيين عن طريق إقامة وطن ّ
ّ
وضع الفلسطينيّني يف إسرائيل.

15

نشد الفلسطينيّون يف إسرائيل تطوير منوذج دميقراطي يف البالد يرتكز بصورة أساسيّة على ّر
مقومات منوذج "الثنائيّة
يف املقابل ،يَ ُ
ّ
فه ْم من جهة يطالبون ابالندماج يف الدولة
القوميّة" .وينقسم التغيري الذي يطالب به العرب جملموعتهم إىل مستويَْني أو بُ َ
عديْنُ ،
التامة مع اليهودّ ،با يف ذلك ختصيص املوارد والوظائف وإمكانيّة التغيري والتأثري املتساوي على
ومؤسساهتا على أساس من املساواة ّ
ّ
مؤسسايتّ جملموعتهم كبعد
عامة؛ ومن جهة أخرى هم يؤيّدون حتقيق حكم ذايتّ ّ
ّاختاذ القرارات والعمليّة السياسيّة يف الدولة بصورة ّ
آخر للمساواة اليت يطالبون ابحلصول عليها .ويؤّكد العرب عند تناوهلم هلذه املسألة على األمهّيّة اليت يولوهنا "لالعرتاف ّبجموعتهم
كأقلّيّة قوميّة" من جانب سلطات الدولة وكذلك يف اجملاالت اليت تعكس السعي لتحقيق حكم ذايتّ يف الدولة ،كمثل حتقيق حكم
يعِب عن نفسه بـر "إقامة جامعة عربيّة" وحتقيق "إدارة ذاتيّة عربيّة جلهاز التعليم واحلياة الثقافيّة" ،إضافة إىل إقامة
ذايتّ يف جمال التعليم ّ
املؤسسايتّ.
اخلاصة ابلعرب ،حبيث ّ
املؤسسات ّ
تعِب عن ماهيّة احلكم الذايتّ ّ
سلسلة كاملة من ّ

16

الغالبيّة العظمى من الفلسطينيّني يف إسرائيل ترى نفسها يف املستقبل جزءًا من مواطين الدولة وترفض أيّة إمكانيّة لالنتقال إىل دولة
ر
غزة يف حال قيام مثل هذه الدولة .وتعي األغلبيّة ذاهتا أ ّن مستقبلها سيكون َمتل ًفا عن مستقبل
فلسطينيّة يف الض ّفة الغربيّة وقطاع ّ
الفلسطيين .ومن املفيد اإلشارة هنا إىل أ ّن املعطيات أظهرت أ ّن الفلسطينيّني يف إسرائيل راضون يف الغالب عن
سائر أجزاء الشعب
ّ
طابع ومستوى إجنازاهتم الشخصيّة والعائليّة .يف املقابل ،هم غري راضني عن مستوى اإلجنازات اجلماعيّة جملموع الفلسطينيّني يف
ُّ
كثريا عن
إسرائيل ،وكذلك لديهم مطالب واضحة يف ما يتعلّق ابلوضع املرغوب الذي سيكون ،يف حال حتقُّق تطلعاهتمَ ،متل ًفا ً
الوضع القائم
مجاعي للفلسطينيّني يف إسرائيل شارك يف صياغته
املستقبلي عام  ،2006كمشروع عمل
التصور
وقد ُكلّل هذا اإلمجاع إبعالن ّ
ّ
ّ
الفلسطيين يف إسرائيل .لن
أعضاء وانشطون مستقلّون ،إىل جانب أعضاء من غالبيّة األحزاب واحلركات السياسيّة الفاعلة يف اجملتمع
ّ

11

Ghanem, As'ad. (2001). Ibid.

15

Peleg, Ilan & Waxman, Dov. (2011). Ibid .

16

17
املهم اإلشارة يف هذا السياق أ ّن
التصور ،اليت أشران إليها ابلتفصيل يف مقال َ
ندخل هنا إىل تفاصيل مضمون ّ
آخرّ ،إال أنّه من ّ

التصور ،تفيد أ ّن أغلبيّة ساحقة تتع ّدى
ت حول مدى دعم اجلمهور
الفلسطيين للمضامني اليت وردت يف ُّ
األحباث امليدانيّة ،اليت أُجريَ ْ
ّ
معِبا عن مواقفهم.
املتوسط الـ  %85يدعمون مضامني ُّ
يف ّ
ويرْونه ًّ
التصور َ

18

القيادي بنظرة انقدة وغري راضية ،ودعم على حن ٍو دائ ٍم
احلزيب و
اجلماعي إىل حالة االنقسام على املستوى
الوطين
نظر هذا اإلمجاع
ّ
ّ
ّ
ّ
األقل العمل على تنسيق املواقف بني أعضاء الكنيست والقيادات .فقد
ضرورةَ العمل على توحيد الصفوف بني القيادات ،أو على ّ
19
موقف
أيّد  %76من الفلسطينيّني يف إسرائيل قبل انتخاابت الكنيست عام 2013
تشكيل قائمة عربيّة مشرتكة .وسبق ذلك ٌ
َ

وصوال إىل التحضري لالنتخاابت األخرية ( )2015حيث أشار استطالع ملركز "مدى
اثبت هبذا ّ
استمر بعد االنتخاابتً ،
االجتاه و ّ
الكرمل" يف حيفا أ ّن  %88من املواطنني العرب يؤيّدون خوض األحزاب العربيّة االنتخاابت يف قائمة مشرتكة.

20

اثلثاا :هامشيّة الفلسطينيّني يف احلركة الوطنيّة الفلسطينيّة
الرُسي واملواقف الشعبيّة اليهوديّة املعادية لألقلّيّة الفلسطينيّة يف إسرائيل ،جرت عمليّة هتميشهم من احلركة
مقابل التمييز ّ
املؤسسايتّ و ّ
األدق أن نقول إ ّن هذا االبتعاد جرى كذلك من طرف الفلسطينيّني يف إسرائيل وأحزاهبم اليت
الوطنيّة الفلسطينيّة ،وقد يكون من ّ
الفلسطيين.
سعت إىل إبراز اخلصوصيّة يف وضع الفلسطينيّني يف إسرائيل مقابل سائر أبناء الشعب
ّ

21

حل الدولتني من قربل منظّمة التحرير الفلسطينيّة يف أواسط سبعينيّات القرن املاضي ،اتّضح تدرجييا للفلسطينيّني يف
منذ ّ
تبين مبدأ ّ
إسرائيل أنّه ليس أمامهم أي إمكانيّة واقعيّة ألن يكونوا جزءًا من احلركة الوطنيّة الفلسطينيّة يف الظروف الراهنة ،على أساس من

ر
غزة؛ ّأما
تطور مركز احلركة الوطنيّة الفلسطينيّة يف الشتات ،مثّ يف الض ّفة الغربيّة وقطاع ّ
املساواة مع الفئات الفلسطينيّة األخرى .لقد ّ
التطورات .السلطة الفلسطينيّة يف الض ّفة الغربيّة تش ّكل عمليا قيادة الكيان
الفلسطينيّون يف إسرائيل ،فقد كانوا على هامش هذه ُّ
17

Ghanem, As'ad & Mustafa, Muhanad. (2009). Ibid
Ibid
مؤسسةُ األحباث امليدانيّة ستات-نت يف نوفمِب عام  ،2012ومشل عيّنة من  450مستطلَ ًعا ،نسبة اخلطأ فيها هي .%4
 19أجرت
َ
البحث امليداينَّ ّ
عرضا لنتائج استطالع مركز "مدى الكرمل" على موقع عرب .48
 20انظر ً
21
Rekhess, Elie (2002). The Arab of Israel after Oslo: Localization of the National Struggle. Israel Studies. 7 (4):
1-44
18
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السياسي يف الض ّفة و ر
القطاع ،الذي من احملتمل أن يكون ملجأً للفلسطينيّني يف الشتات الراغبني يف العودة إىل الوطن .هناك يف
ّ
مؤسساهتا يف هذا
حدود السلطة الفلسطينيّة ،سينشأ املركز
السياسي للفلسطينيّني ،كما ستواصل احلركة الوطنيّة ُّ
تطوَرها وإنشاء ّ
ّ
اإلطار .وحيال ذلك ،ستشت ّد أزمة الفلسطينيّني يف إسرائيل ،إذ لن يتم ّكنوا من أن يصبحوا جزءًا من هذا املركز ،أو شركاء يف إقامة
الفلسطيين لن يرغبا ،مها كذلك ،يف استيعاب
يصح االفرتاض أ ّن احلركة الوطنيّة الفلسطينيّة ومركز الكيان
ّ
املؤسسات الوطنيّة .وقد ّ
ّ
الفلسطينيّني يف إسرائيل شركاء متساوين يف احلركة الوطنيّة الفلسطينيّة ،خشية تعقيد العالقات بني هذه السلطة ودولة إسرائيل ،ع ْل ًما
ومؤسسات الدولة ستعارض هذه اخلطوة .وسيواصل الفلسطينيّون يف إسرائيل ،العيش يف فلسطني
أب ّن كال من األغلبيّة اليهوديّة ّ
التطورات الفلسطينيّة املركزيّة.
التارخييّة ،وسيَب َق ْون على هامش ّ

22

يطوروا قيادة مجاعيّة هلم ،وأن يتطلّعوا إىل بناء برانمج عمل
على خلفيّة الوضع
الفلسطيين ،منت وقويت احلاجة لدى الفلسطينيّني أن ّ
ّ
الفلسطيين .وقد متثّل األمر اترخييا يف جلنة املتابعة العليا اليت متثّل الفلسطينيّني يف إسرائيل مقابل
منفصال عن سائر أجزاء الشعب
ً
ّ
أوجه
منظّمة التحرير اليت متثّل سائر الفلسطينيّني ،ونرى أ ّن مطلب تشكيل القائمة املشرتكة خلوض انتخاابت الكنيست ميثّل أحد ُ
هذه الرغبة ،حبيث تكون هي إحدى أدوات العمل والتمثيل اجلماعيّني للفلسطينيّني يف إسرائيل بكوهنم فلسطينيّني ال بوصفهم
مصوتني إسرائيليّني فحسب.
ّ
العامة من وراء تشكيل القائمة املشرتكة ،كانت هنالك دوافع تكتيكيّة عينيّة تتعلّق ابللحظة
ابإلضافة إىل العوامل اإلسرتاتيجيّة و ّ
التارخييّة اليت نشأت فيها القائمة ،ونعين ثالثة عوامل حم ّددة:
لعريب يف إسرائيل؛ ففي
العريبُ :ش ّكلت القائمة املشرتكة يف ظروف االنقسام والتشرذم
 1أحداث العامل
السياسي يف اجملتمع ا ّ
ّ
ّ
وحّت بني تلك اليت تش ّكل القائمة املشرتكة،
العريب بني التيّارات السياسيّة واأليديولوجيّةّ ،
السنوات األخرية ّ
تعمق االنقسام يف اجملتمع ّ
العريب على
العريب يف تعميق التشرذم يف اجملتمع
العريب ،وقد أسهمت أحداث العامل
بسبب تبايُن اآلراء بشأن ما جيري يف العامل
ّ
ّ
ّ
العريب يف تعزيز
مستوى التيّارات والقواعد االجتماعيّة على حن ٍو مل يُ َ
شهد له مثيل يف اتريخ العرب يف إسرائيل .أسهمت أحداث العامل ّ
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املشرتك خبالف
السياسي الذي يبحث عن
األيديولوجي يف السجال الدائر بني األحزاب ،وذلك على حساب اخلطاب
املرّكب
َ
ّ
ّ
األيديولوجيا اليت تبحث عن املختلف عن اآلخر.
 2مأزق جلنة املتابعة :جاء تشكيل القائمة املشرتكة يف ذروة اخلالف بني احلركات السياسيّة حول جلنة املتابعة العليا للجماهري
كبريا بشأن مسألة جلنة املتابعة،
العربيّة يف إسرائيل ،والنقاش احملتدم بينها حول انتخاب رئيس هلا ،وكان التباين بني األحزاب العربيّة ً
مرات ،ورغم التوتّر الذي ساد الساحة السياسيّة العربيّة حول هذه
وهو ما ّأدى إىل تعطيل عملها وأتجيل انتخاب رئيسها ع ّدة ّ
املسألة اليت سبقت إعالن تقدمي انتخاابت الكنيست ،فإ ّن األحزاب العربيّة استطاعت تشكيل قائمة مشرتكة متجاوزة اخلالف بينها
جديدا بني التيار ر
ات اليت تُقاطع انتخاابت الكنيست مثل احلركة اإلسالمية وأبناء البلد ،واألحز ر
اب
نقاشا ً
دون حسمه ،ولكنّه أظهر ً
ّ
ّ
املشاركة يف الكنيست ،حول األسبقيّة :هل انتخاب رئيس جلنة املتابعة عليه أن يسبق انتخاابت الكنيست وأن جيري احلسم بشأنه
امللف إىل ما بعد
البت يف هذا ّ
قبل موعد االنتخاابت (وهو املوقف الذي مثّلته األحزاب اليت تقاطع االنتخاابت) ،أم ينبغي أتجيل ّ
االنتخاابت ،لرما حيمل من إشكاليّات سياسيّة داخليّة غري متّـ َفق عليها بعد (وهو املوقف الذي طرحته أحزاب القائمة املشرتكة)؟
 3نتائج االنتخاابت احمللّيّة :جاء تشكيل القائمة املشرتكة بعد انتخاابت السلطات احمللّيّة العربيّة يف نوفمِب عام  ،2013اليت
وخاصة يف مدينة الناصرة ،حيث كانت
العريب،
ّ
خلّفت ّ
ترسبات سياسيّة سلبيّة بني األحزاب واحلركات السياسيّة الفاعلة يف اجملتمع ّ
خصوصا ،بني اجلبهة واحلزب
عموما ،ويف انتخاابت الناصرة
ً
مرّكبات القائمة املشرتكة جزءًا من صراع مرير يف االنتخاابت احمللّيّة ً
التجمع واحلركة اإلسالميّة من اجلهة األخرى .وقد جنحت هذه األحزاب واحلركات السياسيّة يف أن جتتمع
الشيوعي من جهة ،و ّ
ّ
الرتسبات اليت كانت أكثر ح ّدة بني قواعدها االجتماعيّة.
ضمن إطار قائمة مشرتكة رغم هذه ّ
وعلمانيّني ،قوميّني
ُش ّكلت القائمة املشرتكة يف النهاية رغم اخلالفات السياسيّة واأليديولوجيّة الواضحة بني مرّكباهتا ،بني إسالميّني َ
وشيوعيّني ،يسار وميني ،وذلك بعد اتريخ طويل من الصراعات السياسيّة بينها ،وتنبع أمهّيّة هذه املسألة من أ ّن تقدمي موعد
االنتخاابت كان ر
مفاجئا وغري متوقّع ومل ر
يعط اجلميع الوقت الكايف ملناقشة مسألة الوحدة ،وجاءت القائمة املشرتكة كجزء من رحوار
ً
ر
أيضا برؤيتها
ومفاوضات سبقت موعد االنتخاابت بثالثة أشهر فقط؛ كما أ ّن اخلالفات بني األحزاب املرّكبة للقائمة املشرتكة تتعلّق ً
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الشيوعي أ ّن دورمها يف الكنيست هو دور املعارضة لسياسات
ائيلي ،ففي حني تعتِب اجلبهة واحلزب
ّ
َلد ْورها يف الكنيست اإلسر ّ
التجمع يعتِب أ ّن وجوده يف الكنيست هو معارضة للصهيونيّة ال للسياسات احلكوميّة فقط.
احلكومة اإلسرائيليّة ،فإ ّن ّ

23

تلخ ر
موحدة يف انتخاابت الكنيست هي جزء من مطالبة إسرتاتيجيّة
يصا لما سلف ،نقول إ ّن املطالبة الشعبيّة بتشكيل قائمة عربيّة ّ
ً
الداخلي للفلسطينيّني يف إسرائيل ولتنظيم عملهم ،ويشمل ذلك -على سبيل املثال -ترتيب جلنة املتابعة العليا
مشوليّة لرتتيب البيت
ّ
اجلماعي للفلسطينيّني يف إسرائيل يف أربعة جماالت:
وإمجاال ترتيب العمل
وطين،
ً
وإعادة بناء امل ّ
ّ
ؤسسات الوطنيّة وإقامة صندوق ّ
الداخلي يف جماالت َمتلفة تبدأ يف أساسيّات
الداخلي والتعامل املالئم مع حت ّدايت أساسيّة على مستوى العمل
األول ،تنظيم البيت
ّ
ّ
ّ
هتيئة الفرد واملرتوكة حاليا تقريبًا بصورة دائمة ملشاريع السلطة يف جماالت التعليم واخلدمات االجتماعيّة وغريها .الثاين ،جمال مواجهة
لعريب
السلطة والتعامل مع التح ّدايت اليت تفرضها الدولة يف قضااي ع ّدة .الثالث ،جمال العالقة مع احلركة الوطنيّة الفلسطينيّة والعا َمل ا ّ
الع ْولَمة وخلق آليّات
وحت ّدي حماوالت استغالل الفلسطينيّني يف إسرائيل ألهداف ليست هلم .والرابع ،املستوى
الدويل والتعامل مع َ
ّ
املؤسسات الدوليّة واإلدارات األجنبيّة لكي تسهم يف رفد الفلسطينيّني بعوامل دوليّة تسهم يف حتقيق أهدافهم -وإ ْن على
للتواجد يف ّ
ٍ
ئي.
حنو جز ّ
ُش ّكلت القا ئمة املشرتكة بضغط الشارع الذي تقاطع مع رفع نسبة احلسم ،ومها أمران فرضا يف النهاية تشكيل املشرتكة ،لكن هذا ال
اجلماعي للفلسطينيّني يف
جوهري يتعلّق ابلبدء يف تنظيم العمل
التحول إىل إنتاج
ّ
يلغي أمهّيّة احلدث وإسقاطاته يف حال جناحه يف ّ
ّ
إسرائيل .ويف هذا املضمار ،ال ينبغي أن تقتصر اإلشارة إىل إمكانيّات العمل داخل الِبملان من خالل قائمة مشرتكة ،بل ينبغي
وخباصة على حيثيّات جمتمعهم داخليا ،من
كذلك االنتباه إىل إسقاطات ذلك على سائر حماور حياة الفلسطينيّني يف إسرائيل،
ّ
االجتاه الصحيح ،وال سيّما إذا
حيث الرتابط
هامة يف ّ
الداخلي وإمكانيّات التنظيم داخليا .وابلتايل تكون القائمة املشرتكة خطوة ّ
ّ
حوفظ عليها أداةَ ٍ
عمل جوهريّةً ال ايفطةً خارجيّة حتافظ على مصاحل أعضائها ،بصرف النظر عن املصاحل الوطنيّة للفلسطينيّني يف
إسرائيل.

 23زريق ،رائف .)2015( .القائمة املشرتكة :سؤال الوحدة واالختالف .جملّة الدراسات الفلسطينيّة ،العدد ،102 :ص.11-7:
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النقاش حول القائمة املشرتكة  -حلظة اترخييّة أم حلظة انتخابيّة؟
اسعا حول القائمة املشرتكة ،وميكن تقسيم املواقف جتاه القائمة املشرتكة إىل ثالثة مواقف:
العريب ً
نقاشا و ً
شهد اجملتمع ّ
كبريا للمواطنني العرب الفلسطينيّني يف إسرائيل.
األول :يعتِب أ ّن القائمة املشرتكة ش ّكلت بذاهتا ً
ّ
إجنازا انتخابيا وسياسيا ً
السياسي املشرتك ،ولكن بشروط ينبغي على القائمة املشرتكة
هامة حنو العمل
الثاين :يعتِب أ ّن القائمة املشرتكة هي خطوة سياسيّة ّ
ّ
جمرد قائمة انتخابيّة .والفرق بني هذا املوقف والذي سبقه أنّه ال يعتِب أ ّن أمهّيّة القائمة تكمن فيها هي
حتقيقهاّ ،
وإال ّ
حتولت إىل ّ
ّبجرد تشكيلها ،وإّمنا حبسب إسرتاتيجيّتها السياسيّة اليت تتجاوز العمل الِبملاينّ ،أو هي مطالَبة أبن
ذاهتا ،وال يعطيها أمهّيّة اترخييّة ّ
تتجاوزه.
العريب يف إسرائيل ،وال سيّما
أي جديد على العمل
الثالث :هو املوقف الرافض ً
رفضا كلّيا للقائمة املشرتكة ،وال يرى فيها ّ
السياسي ّ
ّ
العمل الِبملاينّ.
حّت انتخاابت عام
يف مقال نشره حول أمهّيّة القائمة املشرتكة النائب السابق عن احلركة اإلسالميّة املشاركة يف االنتخاابت ( ّ
األول) ،يقول صرصور يف مقاله إ ّن القائمة املشرتكة هي "الوحيدة
 ،)2015السيّد إبراهيم صرصور (وهو مقال ّ
يعِب عن املوقف ّ
وألهنا
املمثرّلة لتحالف القوى اإلسالميّة والوطنيّة ،وصاحبة املشروع
اإلصالحي الشامل ...وأل ّهنا جتسيد للوحدة على أوسع نطاقّ ،
ّ
مكوانهتا
األكثر ً
تعبريا عن آالمهم وأماهلم ،واألغىن جتربة بفضل خِبة ّ
متثيال هلموم الناس ،واألعمق التصاقًا بقضااي اجلماهري ،واألقوى ً
ذات التاريخ العريق يف خدمة اجلماهري العربيّة على مدى عقود".
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كزي الذي
يف املقابل ،يف مقالة للكاتب
الفلسطيين رائف زريق عن القائمة املشرتكة ّ
يعِب عن املوقف الثاين ،يعتقد أ ّن التح ّدي املر ّ
ّ
وحدوي يتجاوز العمل الِبملاينّ،
سياسي
يقف أمام القائمة املشرتكة ليس العمل الِبملاينّ ،بل تطوير آليّات عمل مشرتكة ،وعمل
ّ
ّ
تؤدي إىل
أساسا قواي لعمل
سياسي مشرتك على املدى البعيد ،وميكن هلا أن ّ
ويعتقد أ ّن القائمة املشرتكة يف مقدورها أن تكون ً
ّ
الوحدوي لسنوات طويلة إذا فشلت يف ذلك .يف هذا الصدد يقول زريق:
السياسي
انتكاس العمل
ّ
ّ
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االنتخايب إىل حماولة ترسيم أفق عمل
األول هو كيفيّة تطوير آليّات عمل مشرتكة خالل االنتخاابت وبعدها تتجاوز الراهن
"التح ّدي ّ
ّ
مؤهلة
مشرتك
ووحدوي طويل األمد .ويف هذا السياق ميكن القول إ ّن هناك قضااي مطلبيّة وسياسيّة تتّفق عليها مجيع األحزاب ،وهي َّ
ّ
أساسا لعمل مشرتك على املدى البعيد .إ ّن اإلخفاق يف التنسيق والعمل املشرتك من شأنه أن يرت ّد على األحزاب يف
ألن تكون ً
حل مشكلة نسبة احلسم ليس إالّ [ ،]...األمر الذي رّّبا
مراحل الحقة ،أل ّن مشروع القائمة املشرتكة سيبدو ّ
جمرد إجراء يهدف إىل ّ
املصوتني".
يزيد الفتور بني األحزاب ومجهور ّ
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التارخيي القاضي ّبقاطعة انتخاابت الكنيست ،وعلى صفحات
املبدئي و
استمرت احلركة اإلسالميّة بقيادة رائد صالح ابلتزام موقفها
ّ
ّ
ّ
عموما ،وللقائمة املشرتكة على وجه
جريدهتا الرُسيّة "صوت ّ
احلريّة" نشرت العديد من املقاالت الناقدة النتخاابت الكنيست ً
احلق و ّ
اخلصوص،
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التارخيي للحركة اإلسالميّة بعمل أمهّيّة العمل الِبملاينّ وكونه يعطي شرعيّة للمشروع
وقد بيّنت املقاالت املوقف
ّ

املرة من خالل
الصهيوينّ ،وهي متثّل املوقف الثالث من القائمة املشرتكة ،ففي مقالة للشيخ رائد صالح اختار أن جي ّدد يف نقده هذه ّ
وقر َن الشيخ رائد بني استعمال هذا املصطلح
مناقشته استعمال القائمة املشرتكة مصطلح "إرادة شعب" للتعبري عن مدى مجاهرييّتهاَ ،
وتعطيل إعادة بناء جلنة املتابعة على أساس االنتخاب املباشر هلا ،واستند يف مقولته إىل أنّه إذا جرى االحتكام إىل "إرادة شعب"
لتشكيل القائمة املشرتكة كما ظهر ذلك يف شعاراهتا االنتخابيّة ،فلماذا ال جيري االستناد إىل إرادة الشعب يف إعادة انتخاب جلنة
املتابعة؟
أشوش
استقرت النتائج كما هي عليه اآلن لذلك سأكتب ً
بعيدا عن ظنون البعض أنّين قد ّ
"وأل ّن انتخاابت الكنيست قد انتهت و ّ
عليه محلته االنتخابيّة للكنيست .نعم! سأكتب وأقول :لقد خاض البعض منّا هذه االنتخاابت ابسم "إرادة الشعب" ،مثّ ش ّكل
وبعيدا عن مدى مصداقيّة هذا االحتجاج إبرادة الشعب ،فإذا كان األمر
قائمة مشرتكة (عربيّة – يهوديّة) ،ابسم "إرادة الشعب" ً

 25زريق ،رائف .مصدر سابق.
واحلريّة .ص .2 :مفيد ،عبد احلكيم.
 26انظر على سبيل املثال ال احلصر :أبو جابر ،إبراهيم 13 ،2015( .آذار) .الداخل
الفلسطيين بني األيديولوجيا واحلقوق املدنيّة .صوت احل ّق ّ
ّ
واحلريّة .ص .31-30 :مفيد ،عبد احلكيم 13 ،2015( .آذار).
مرورا ابملمنوعة ً
ائيلي .صوت احل ّق ّ
( 13 ،2015آذار) .من الكتلة املانعة ً
وصوال إىل اخرتاق الشارع اإلسر ّ

واحلريّة .ص.28 :
انتخاابت اليك وأبطال الديغيتال .صوت احل ّق ّ
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هبذه النزاهة والش ّفافيّة املثاليّة ،فلماذا ال جنري هذا االستطالع النزيه ابسم اجلميع وحنتكم إليه حول موقف "إرادة الشعب" من
فورا بعد أسبوع أو بعد شهر ،بل قد حيتاج األمر إىل
انتخاب مباشر للجنة املتابعة؟ أليس هذا هو اإلنصاف املطلوب اآلن؟ وال أقول ً
وضح االستطالع
حّت نستجلي حقيقة موقف "إرادة الشعب" من انتخاب جلنة املتابعة .وعندها يوم أن يُ ّ
حّت عام ّ
نصف عام أو ّ
وإال
النزيه موقف "إرادة الشعب" من هذه االنتخاابت للجنة املتابعة فمن اإلنصاف أن حيرتم اجلميع هذا املوقف ،وأن يسرتشد بهّ ،
فقد يكتب عنّا التاريخ ،وتكتب عنا األجيال القادمة أنّنا تالعبنا ّبوقف "إرادة الشعب" يف قضاايان املصرييّة".

27

على غرار موقف احلركة اإلسالميّة ،أ ّكدت "اللجنة الشعبيّة ملقاطعة انتخاابت الكنيست" ،ويف مركزها حركة أبناء البلد ،مقاطَعتها
جمرد قائمة ضمن اليسار
املبدئيّة النتخاابت الكنيست ،وعدم تغيري موقفها بعد تشكيل القائمة املشرتكة ،بل اعتِبت القائمةَ املشرتكة ّ
الصهيوينّ؛ فقد جاء يف بيان هلا ّأهنا:
اسي مضمونة" فرضتها نسبة احلسم العالية لدخول الكنيست حبسب تصرحيات رُسيّة ملعظم قادة هذه القائمة ،وهي بعيدة
"قائمة "كر ّ
حّت حلظات إعالن
حّت الشراكة الوطنيّة وأ ّن تصرحيات قادة مرّكباهتا ّ
أي شكل من أشكال الوحدة الوطنيّة أو ّ
كل البعد عن ّ
ّ
قطيعا منعدم اللون والطعم واملعتقدات
االتّفاق عليها هي الدليل القاطع على ما نقول .وقد أ ّكد اجملتمعون أ ّن مجاهريان ليست ً
صرح قادة هذه
املصوتني أنفسهم من اجلماهري غري َّ
واملواقف ،كذلك فإ ّن مجاهري ّ
احملزبة واملستن َفرة مصلحيا ،ترفض أن تكون كما ّ
جرب شعبنا حروهبم،
القائمةً " :
ومن ّ
جيشا احتياطيا "للمعسكر الصهيوينّ" الذي يقوده حزب العمل وحركة ليفين َ
لف ل ّفهما .فقد ّ
األمريْن على مدار الـ  67سنة من وجود هذا الكيان".
ومجاهريان ذاقت منهما َّ
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املقاربة الوطنيّة الفلسطينيّة للقائمة املشرتكة :من التهميش إىل الرومانسيّة
َ
العام.
مل يقتصر االهتمام بتشكيل القائمة املشرتكة وابلعمليّة االنتخابيّة يف إسرائيل على مناطق الـ  48ليمت ّد إىل النطاق
الفلسطيين ّ
ّ
فلسطيين
وطين
ظل انقسام
فلسطيين غاب عنه األفق
أييت هذا االهتمام يف سياق
السياسي ،ويف ّ
ّ
سياسي َحيُول دون صياغة مشروع ّ
ّ
ّ
ّ
27
واحلريّة .ص.4:
صالح ،رائد 20 ،2015( .آذار) .جلنة املتابعة العليا وإرادة الشعب .صوت احل ّق ّ
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ظل هذا كلّه ،اعتِبت
جامع ودون إمكانيّة قيام عمل مشرتكّ ،با خيدم ّ
حق تقرير املصري وحتصيل املَطالب الوطنيّة الفلسطينيّة .يف ّ
كمحرك
ين ،أو
بعض األوساط يف الساحة الفلسطينيّة القائمة َ
ّ
املشرتكة أ ّهنا ابدرة أمل سواء أكان ذلك على مستوى الداخل الفلسطي ّ
العام .هذا التفاعل والتفاؤل مع تشكيل القائمة املشرتكة كان مشرتًكا لشخصيّات فلسطينيّة
قد يلقي بظالله على املستوى
الفلسطيين ّ
ّ
عِبوا هم كذلك عن أمهّيّة اخلطوة على الرغم من حماذير احنصارها يف الِبملان
رُسيّة متثّل السلطة الفلسطينيّة وألكادمييّني ومث ّقفنيّ ،
حملدودايت العمل الِبملاينّ.
والوعي
ّ
لي،
تتدخل يف االنتخاابت اإلسرائيليّة أل ّن ذلك شأن
الرُسي الزاعم أ ّن السلطة الفلسطينيّة ال ّ
داخلي إسرائي ّ
ّ
على الرغم من أ ّن املوقف ّ
ومشجع لتشكيل القائمة املشرتكة ،وإن كان قد
ئيس السلطة الفلسطينيّة من إبداء موقف مؤيّد
مل مينع هذا
ُ
ّ
املوقف حممود عبّاس ر َ
الفلسطيين يف رام هللا يوم
كزي
اختار كلماته حبذر ّ
ووجه هذه الرسالة على حن ٍو غري مباشر .جاء هذا يف اجتماع اجمللس املر ّ
ّ
 ،2015/03/05إذ قال:
جردان أنفسنا
تتدخل ابالنتخاابت اإلسرائيليّة ،ابلنسبة لالنتخاابت ال شأن لنا هبا وال ّ
"إ ّن القيادة [الفلسطينيّة] ال ّ
نتدخل .مهما ّ
توحدوا .حنن سعداء أن يتق ّدم اإلخوة مجيعهم بقائمة واحدة ويدافعوا عن
وابتعدان نعلن شيئًا من الفرحة أ ّن أش ّقاءان يف الداخل ّ
تدخ ًال يف الشؤون اإلسرائيليّة ،ونقول هلم هللا
حقوقهم ،حنن ال نريد منهم أكثر من ذلك .نقول للقائمة العربيّة هللا معكم وهذا ليس ّ
يعطيكم العافية ويوفّقكم وحيميكم".
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القمة العربيّة السادس
يف مناسبة أخرى ،مثّن رئيس السلطة الفلسطينيّة حممود عبّاس تشكيل القائمة املشرتكة ،يف كلمته يف مؤمتر ّ
قائال:
والعشرين ،يف شرم الشيخ يوم ً ،2015/03/28
األايم
ّ
ومهمة وقعت هذه ّ
أود أن ألفت النظر فقط إىل االنتخاابت اإلسرائيليّة اليت حصلت قبل ّأايمّ ،إال أ ّن هنالك ظاهرة جديدة ّ
مليوان ونصف مليون إنسان .اآلن يبلغ عدد العرب يف إسرائيل مليون ونصف مليون ومن ح ّقهم أن
العريب الذي يش ّكل ً
عند الوسط ّ
مرة يف اترخيهم ينزلون بقائمة
متفرقة وحيصلون على بعض املقاعدّ .
ألول ّ
ينتخبوا .منذ  1949إىل يومنا هذا ،كانوا ينزلون بقوائم ّ
مرة يتّحد العرب على شيء يف الداخل.،
موحدة وحيصلون على ً 13
واحدة ّ
ونثمنها عاليًا ،ألنّه ّ
مقعدا .هذه الظاهرة حنيّيها ّ
ألول ّ
29
تتدخل يف انتخاابتنا .وكالة فلسطني  24اإلخباريّة .مستقاة بتاريخ.)2016/01/10( :
فلسطني  17 ،2015( .24آذار) .صحيفة عِبيّة :السلطة ّ
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علما أنّنا
هامة ّ
نشجعها ،وحنن أعلنّا بصراحة ّأهنا ظاهرة ّ
هامة جدا وعلينا أن ّ
وابلتايل هذا الذي حصل يف إسرائيل ظاهرة ّ
نشجعهاً ،
نتدخل يف شؤون االنتخاابت أو يف الشؤون الداخليّة إلسرائيل.
ال ّ

30

يالحظ التعويل على استخدام الفلسطينيّني يف
من املوقف الداعم للقائمة املشرتكة والذي جاء على لسان رئيس السلطة الفلسطينيّةَ ،
داخل إسرائيل بصفة املواطَنة اإلسرائيليّة ،ال على صفة اهلُويّة الوطنيّة الفلسطينيّة .وذلك حملاولة التأثري من خالهلم على جمرايت ونتائج
تغيريا على اخلارطة احلزبيّة وأسهمت يف
االنتخاابت اإلسرائيليّة ،اليت قد تسفر نتائجها إىل حتريك دفّة املفاوضات فيما لو أحرزت ً
الفلسطيين .هذا املوقف
خسارة اليمني للحكم واستبداله ّبرّكبات أخرى أعلنت عن نيّتها املسبقة يف مباشرة املفاوضات مع الطرف
ّ
دورا سياسيا هاما للفلسطينيّني يف الداخل يف
يعكس قناعة منظّمة التحرير الفلسطينيّة ومن بعدها السلطة الفلسطينيّة أ ّن هناك ً
العمليّة السياسيّة وإبمكاهنم أن يؤثّروا على صناعة القرار يف الكنيست من خالل املشاركة السياسيّة  -الِبملانيّة .مل يقتصر التفاؤل من
الرُسي فقط ،بل لقد بثّت القناة الرُسيّة الفلسطينيّة خالل الفرتة اليت سبقت
السياسي
تشكيل القائمة املشرتكة على املستوى
ّ
ّ
االنتخاابت الِبملانيّة اإلسرائيليّة إعالانت دعت من خالهلا إىل التصويت للقائمة املشرتكة .ونشر عدد من األكادمييّني واملث ّقفني
املؤسسة اإلسرائيليّة،
للصف
مقاالت ع ِّبوا فيها عن أمهّيّة القائمة املشرتكة ّبا تش ّكله من وحدة
ّ
الفلسطيين يف الداخل يف مواجهة ّ
ّ
على ّأال تقتصر هذه الوحدة على اللحظة االنتخابيّة فقط.

لعريب" ،بعنوان" :نعم للقائمة املشرتكة"،
فالكاتب اللبناينّ املعروف إلياس خوري املقيم يف لبنان ،نشر ً
مقاال يف صحيفة "القدس ا ّ
عِب فيه عن هذا األمل:
ّ
ومناخات االنقسام اليت تضرب الساحة الفلسطينيّة يف
اضحا
ومباشرا على التشرذم ُ
"إنّه أييت [أي تشكيل القائمة املشرتكة] ردا و ً
ً
العريب الذي جيتاحه الدمار واحلروب الطائفيّة.
األراضي احملتلّة ويف الشتات .كما يش ّكل ً
نقيضا ملُناخات التف ّكك يف العامل ّ

30
القمة العربيّة الـ  26يف شرم الشيخ .
 .)2015( .Ashams TVحممود عبّاس يُ ّثمن إجناز القائمة املشرتكة أثناء كلمته يف ّ

https:/www.youtube.com/watch?v=O5bezYe-rLI
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الفلسطيين ّبسؤوليّة عالية،
الشيوعيّون والقوميّون اليساريّون واإلسالميّون واملستقلّون يف قائمة مشرتكة خيوضون معركة محاية الوجود
ّ
الفلسطيين ،وحلظة سياسيّة /ثقافيّة يستعيد فيها الغائبون  -احلاضرون
السياسي
حتول يف الواقع
وبروح نضالية ،جيب أن تش ّكل عالمة ّ
ّ
ّ
كل أدوات القمع
تتعرض منذ أكثر من ستّني ً
ح ّقهم يف الوجود معلنني حقيقة بالدهم اليت ّ
عاما حلملة حمو وحشيّة تستخدم ّ
والعنصريّة".
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الفلسطيين ،هاين املصري ،أ ّن الفلسطينيّني يف إسرائيل هم "مثال حيتذى به"،
الفلسطيين نفسه ،أشار الكاتب والباحث
يف السياق
ّ
ّ
واعتِب أ ّن تشكيل القائمة املشرتكة هو إجناز ميكن له أن ينعكس على احلركة الوطنيّة الفلسطينيّة "تشكيل القائمة العربيّة املشرتكة
أيضا ،وبشارة خري أنمل أن تكون بداية صفحة جديدة ال
ائيلي العشرين خطوة كبرية تِبّر الفرح ً
خلوض انتخاابت الكنيست اإلسر ّ
يقتصر أتثريها على شعبنا يف أراضي الـ  ،48بل ميت ّد ليصل إىل َمتلف الفصائل والتيّارات الفلسطينيّة داخل «منظّمة التحرير»
السياسي".
مؤسسات املنظّمة ّبشاركة َمتلف ألوان الطيف
وخارجهاّ ،با يفتح الطريق حنو إعادة بناء وتوحيد ّ
ّ

32

السياسي لتشكيل القائمة املشرتكة ،وما
ائيلي
ّأما الكاتب ال
ّ
فلسطيين يزيد صايغ ،فيشري يف مقاله أنّه على الرغم من السياق اإلسر ّ
ّ
الفلسطيينّ ،إال أ ّن ذلك ال يقلّل من
السياسي ختتلف عن سياق وأدوات ابقي أجزاء الشعب
يفرض عليها ذلك من أدوات للعمل
ّ
ّ
فلسطيين واسع ومشرتك يكون فيه الفلسطينيّون يف إسرائيل جزءًا هاما منه:
سياسي
أمهّيّتها فلسطينيا ،ويراها فاحتة لعمل
ّ
ّ
املؤسسات اإلسرائيليّة ،وابلتايل فإنّه يصعب على الالجئني الفلسطينيّني
"القائمة املشرتكة تعمل على أرض الوطن ،ضمن السياسة و ّ
ر
وحّت َمن يعيشون يف القدس الشرقيّة ،تقليد السبل املتاحة هلا ملمارسة النشاط
غزةّ ،
يف املنفى ،ومن يعيشون يف الض ّفة الغربيّة وقطاع ّ
السياسي واملشاركة والتأثري .لكن ال يزال تكييف وتطبيق مقاربة «القائمة املشرتكة» ممكنًا جلميع هؤالء ،غري أ ّن مفتاح ذلك يكمن
ّ
الرد
أساسي يف كيفيّة التفكري يف العمل ال
حتول
سياسي .رغم احلراك اجلديد الذي أطلقت شرارته «القائمة املشرتكة»ّ ،إال أ ّن ّ
يف إجراء ّ
ّ
ّ
احتماال من جانب حكومة اليمني اإلسرائيليّة سيكون هو السعي إىل هتميشها .ولذلك فإ ّن «القائمة املشرتكة» يف حاجة إىل
األكثر
ً
ر
كيت
أن يشارك الفلسطينيّون يف أماكن أخرى ً
أيضا يف طائفة قويّة من األنشطة املُ ّ
كملة .وبدورها ،ميكن للسلطة الفلسطينيّة وحر َ ْ
31
العريب .مستقاة بتاريخ.)2015/07/27( :
خوري ،إلياس 9 ،2015( .آذار) .نعم للقائمة املشرتكة .القدس ّ

 32املصري ،هاين 27 ،2015( .كانون الثاين) .فلسطينيّو  :48مثال ُحيتذى .صحيفة السفري .ص.15 :
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«فتح» َو «محاس» وشبكات الالجئني الفلسطينيّني ومجاعات الناشطني يف املنفى أن تساعد املواطنني الفلسطينيّني داخل إسرائيل
متاما مثلما ميكن للنجاحات اليت ح ّققها املواطنون الفلسطينيّون يف إسرائيل أن تدعم الفلسطينيّني يف أماكن
يف كسب النفوذ والتأثريً ،
أخرى .بـَْي َد أ ّن مثّة حاجة إىل أن يلتقي اجلميع على إسرتاتيجيّة مشرتكة للمشاركة".

33

كيت محاس وفتح يف
هذا املوقف
الفلسطيين املتفائل ابلقائمة املشرتكة وبتح ّديها لالنقسامات الفلسطينيّةّ ،با يف ذلك االنقسام بني حر َ ْ
ّ
الفلسطيين خارج إسرائيل أبمهّيّة الفلسطينيّني يف إسرائيل وبعملهم
وغزة ،قد يشري إىل تغيري ولو بسيط من حيث الوعي
الض ّفة ّ
ّ
السياسي ،من انحية اثنية ،ال زالت السلطة الوطنيّة تعول على استعمال الفلسطينيّني داخل إسرائيل بصفتهم اإلسرائيليّة ،ال
ّ
ائيلي يف مسعاه لتغيري احلكم
الفلسطيين ومبعوثيه
الفلسطينيّة .وقيام الرئيس
ّ
ابحلث على تشكيل القائمة املشرتكة ،لدعم اليسار اإلسر ّ
ّ
املهم هو :هل القائمة املشرتكة هي تغيري يف َد ْور الفلسطينيّني يف إسرائيل يف السياسة
يف إسرائيل هو الدليل على ذلك .ويبقى املوقف ّ
اإلسرائيليّة ،أم ّإهنا بداية تغيري يف َد ْورهم كفلسطينيّني؟
وخاصة يف مرحلة ما بعد
أشارت الكثري من األحباث إىل هامشيّة الفلسطينيّني يف الداخل يف خطاب احلركة الوطنيّة الفلسطينيّة،
ّ
وحّت اهلُويّة الوطنيّة الفلسطينيّة دون مشاركة
الوطين
النكبة الفلسطينيّة ،حيث تبلورت احلركة الوطنيّة الفلسطينيّة واملشروع
الفلسطيين ّ
ّ
ّ
وحّت يف مفهوم اهلُويّة الوطنيّة بني
وأتثري كبريين للفلسطينيّني يف إسرائيل .وظهرت قطيعة يف ُّ
التصورات السياسيّة واألدوات النضاليّة ّ
الفلسطيين .بينما شهدت فرتة ما بعد أوسلو وعيًا أكِب يف صفوف التيّارات السياسيّة
الفلسطينيّني يف إسرائيل وسائر فئات الشعب
ّ
كرد فعل على هتميشها يف املفاوضات ،وهتميش قضاايها اليت هي جزء من القضيّة
 األيديولوجيّة ألمهّيّة َد ْورها يف املشروعالوطين ّ
ّ
نضايل يتجاوز الكتاابت األكادمييّة النظريّة
سياسي
الفلسطينيّة ،كما أنتجت فرتة ما بعد أوسلو خطاب الدولة اليهوديّة ،كخطاب
ّ
ّ
كزي يف حتديد مكانة فلسطينيّي الداخل القوميّة واملدنيّة .إذن،
حول النظم السياسيّة ،إىل خطاب يضع جوهر الدولة
ّ
كمتغري مر ّ
أنتجت فرتة ما بعد أوسلو مسارين يبدوان متناقضني للوهلة األوىلّ ،إال ّأهنما متكامالن يف جوهرمها :ازدايد أمهّيّة تعزيز دور
الفلسطيين من جهة ،وتعزيز خطاب املواطَنة والقوة الكامنة فيها من جهة اثنية.
الوطين
الفلسطينيّني يف الداخل يف املشروع
ّ
ّ
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الفلسطيين؛
الوطين
ودورهم يف املشروع
حتولني سياسيّني أسهما يف دفع النقاش حول مكانة
العقد األخري ُّ
فلسطيين الـ َ 48
شهد َ
ّ
ّ
ّ
الوطين
األول يتمثّل يف آتكل املشروع
ّ
ائيلي  -الصهيوينّ
الفلسطيين وغياب اإلمجاع حوله ،ابلتزامن مع وضوح املشروع اإلسر ّ
ّ
ّ
القومي -
الكولونيايل يف فلسطني التارخييّة ،ويتمثّل األخري يف ثالثة أمورّ :أوًال :حضور مكثَّف ليهوديّة الدولةّ ،با يتجاوز طابعها
ّ
ّ
ديين ،يف تعاملها مع ذاهتا ومع فلسطينيّي الـ 48؛ اثنيًا :تعزيز السيطرة الكولونياليّة يف مناطق الـ ،67
قومي – ّ
ثين إىل طابع ّ
اإل ّ
الفلسطيين ،ذلك دون أن حنيرّد املسؤوليّة
حلل الدولة الفلسطينيّة ،واثلثا :اإلبقاء على تقسيم وانقسام الشعب
نهجي ّ
ّ
واإلفشال امل ّ
الوطنيّة الفلسطينيّة عن هذا االنقسام والتقسيم.
الدوغمائي  -اإلطالقي ،وليس
التحول الثاين ،وهو ينطوي على مفارقة ،اعتِبها اترخييّة ،ولكنّها حمفوفة ابملخاطر ،بسبب طابعها
ّ
ّ
الوطين ،وتتمثّل أو تتمظهر يف انتقال احلركة الوطنيّة الفلسطينيّة ،يف تعاملها مع فلسطينيّي الـ
الفكري -
بسبب أساسها
ّ
السياسي و ّ
ّ
قصورا
حّت اإلقصاء إىل الرومانسيّة ،أي اعتبار مركز املشروع
 48من التهميش ّ
الوطين يف جتربة فلسطينيّي الـ  .48وكالمها يش ّكالن ً
ّ
ر
قصورا يف فهم دور فلسطينيّي الـ 48
يف احلركة الوطنيّة ،فتهميش فلسطينيّي الـ  48الذي وصل ذروته يف اتّفاق أوسلو ،اعتُِب ً
الرْمنَسة هذه) عن مأزق هذه احلركة يف
ومكانتهم كجزء من الشعب
عِب النظرة الرومانسيّة (أو َّ
الفلسطيين والقضيّة الفلسطينيّة ،بينما تُ ّ
ّ
الوطين .تنطلق الرومانسيّة من اعتبار التجربة السياسيّة لفلسطينيّي
الفلسطيين وآتكل املشروع
الداخلي ،وتبعثر الشتات
ظل االنقسام
ّ
ّ
ّ
ّ
السياسي والفصائليّة السلبيّة وغريها.
الفلسطيين ،وأقصد مأزق االنقسام وغياب األفق
الـ  48جتربة ميكن حماكاهتا للخروج من املأزق
ّ
ّ
وتتعزز هذه املفارقة على حن ٍو مثري ،عندما تتعامل احلركة الوطنيّة مع فلسطينيّي الداخل برومانسيّة ،بينما تتعامل احلركة الوطنيّة يف الـ
ّ
العامة بِبغماتيّة.
 48مع احلركة الوطنيّة ّ
منوذجا للعمل والنضال
مل تظهر هذه الرومانسيّة من فراغ؛ فعالوة على املأزق
الداخلي للحركة الوطنيّة ،فإ ّن فلسطينيّي الداخل ق ّدموا ً
ّ
املشرتكني يف السنوات األخرية كالنضال من أجل الدفاع عن املسجد األقصى املبارك ،والنضال يف مواجهة َمطَّط مشروع برافر،
اطي) ،وتشكيل القائمة املشرتكة وانتخاب رئيس جلنة
التجمع
طوره ّ
واخلطاب يف نقض الدولة اليهوديّة (وهو خطاب ّ
الوطين الدميقر ّ
ّ
مؤخًرا قراءات اترخييّة يف الساحة الفلسطينيّة تش ّدد على
السياسي
مؤخًرا ،إضافة إىل جممل العمل
اجلماعي .وبدأت تظهر ّ
املتابعة ّ
ّ
ّ
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الفلسطيين وتُـ ْقصي اجلانب املؤسرل يف اتريخ فلسطينيّي الـ  .48وهي كذلك قراءة انتقائيّة أيديولوجيّة ،كما كانت القراءة
الوطين
ّ
ّ
ُ
ائيلي يف أحسن األحوال.
القدمية اليت اعتِبت فلسطينيّي الداخل جزءًا من اجملتمع اإلسر ّ
اجلماعي يف مناطق الـ  48وصل إىل حالة من االكتمال أو التألّق
الوطين
تنطلق هذه الرومانسية من املقولة اليت ترى أ ّن املشروع
ّ
ّ
دشنا مشاريع وطنيّة متع ّددة تتجاوز
السياسي و
لكل تيّارُ ،م ّ
النضايل .ولكن هذا املشروع يف احلقيقة ارتّد إىل القواعد األيديولوجيّة ّ
ّ
ّ
طبعا .بينما ش ّكلت املواطَنة -ابلرغم من كوهنا واحدة من جمموعة عوامل
املشروع اجلامع ،الذي متثّل ابلبقاء والصمود ،دون تغييبه ً
السياسي لديهم.
أحد العوامل يف تنظيم العمل
يتميّز هبا فلسطينيّو الـ  48عن سائر فئات الشعب
الفلسطيينَ -
ّ
ّ

تشكيل القائمة ونتائج االنتخاابت:
الوطين اليت
ُش ّكلت القائمة املشرتكة قبل االنتخاابت بعد جوالت من النقاشات واملفاوضات ،قادهتا وأسهمت فيها جلنة الوفاق
ّ
أخذت على عاتقها ّبوافقة األحزاب على التنسيق والتفاوض مع األحزاب حول بْنية القائمة املشرتكة ،وتكلّلت جهود جلنة الوفاق يف
املرشحني على أساس مفتاح حزيب ،ر
ّبوجبه حصلت اجلبهة الدميقراطيّة على األماكن ،10 ،8 ،5 ،1
اتّفاق على تقسيم ترتيب ّ
ّ
التجمع على األماكن ،14 ،11 ،7 ،3 :وحصلت
 ،13وحصلت احلركة اإلسالميّة على األماكن  ،15 ،9 ،6 ،2وحصل ّ
ابجتاه قبول األحزاب العمل ضمن
احلركة العربيّة للتغيري -يف ما حصلت -على املكانني َ 4و  .12وّبا أ ّن العامل األساس الذي دفع ّ
موحد،
قائمة واحدة هو رفع نسبة احلسم والضغط
الشعيب ،فإ ّن القائمة املشرتكة مل جتد من الضرورة العمل على بـَْل َورة مشروع ّ
ّ
بتضمنه اخلطوط املشرتكة األساسيّة يف موضوعات مثل السالم واملساواة وتنظيم اجملتمع
واكتفت يف الِبانمج املقتضب الذي نُشر ُّ
ر
موجه لعملها بعد االنتخاابت ،وهي مسألة سوف نتناوهلا كأحد حت ّدايت
العريبّ ،إال ّأهنا مل تدخل يف تفصيالت حتضري برانمج عمل ّ
ّ
ود ْورها.
القائمة املشرتكة َ
مالئما رلقطاعات َمتلفة من اجملتمع
يف املقابل ،كان مثّة أصوات ع ّدة انتقدت القائمة املشرتكة لكوهنا استثنت من صفوفها ً
متثيال ً
العريب
اطي واحلزب
القومي ّ
العريب ،ومل تقبل ابلرتكيبة اليت وصلت إليها األحزاب الرئيسيّة ،كما أ ّن حزبني آخرين (احلزب ّ
ّ
ّ
العريب الدميقر ّ
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ومها حزابن صغريان كاان ممثّـلَ ْني يف القائمة العربيّة اليت خاضت االنتخاابت عام  )2013ابدرا إىل أتسيس قائمة عربيّة اثنية ُُسّيتمؤسسيها عادوا وسحبوا ترشيحهم قبل االنتخاابت؛ وذلك لتقييمهم ّأهنا لن جتتاز نسبة احلسم.
قائمة "الوحدة العربيّة"ّ ،إال أ ّن ّ
ئيسي ابسم القائمة
ائيلي وا ّ
لعريب كمتح ّدث ر ّ
مع اقرتاب االنتخاابت ،برز رئيس القائمة املشرتكة ،احملامي أمين عودة ،يف اإلعالم اإلسر ّ
ُّدا من زمالئه يف القضااي املدنيّة والقوميّة اليت تشغل نقاط
أقل تشد ً
ائيلي كمنفتح و ّ
املشرتكة .وقد ق ّدم عودة نفسه يف اإلعالم اإلسر ّ
وفعال قام عودة ابلتشديد على قضااي املساواة الفرديّة واحلقوق اليوميّة للمواطنني الفلسطينيّني
اإلمجاع لدى الفلسطينيّني يف إسرائيلً .
اليهودي للدولة وقضااي ثنائيّة القوميّة ،-كما جتاهل
يف إسرائيل ،ومل يقحم قضااي املواطَنة اجلوهريّة يف خطابة –مثل معارضة الطابع
ّ
يتطرق إىل قضااي خالفيّة متعلّقة
مسائل احلقوق اجلماعيّة للفلسطينيّني يف إسرائيل وسعى ً
جاهدا إىل عدم إاثرة غضب األكثريّة ،فلم ّ
التارخيي ،م ّدعيًا أنّه ال يرى ضرورة ملعاجلة املاضي،
ائيلي ،مثل قضيّة عودة الالجئني ،واستبعد مسألة الظلم
ابلصراع
ّ
الفلسطيين اإلسر ّ
ّ
ُّخب
بل مثّة حاجة إىل معاجلة املستقبل .يف مجيع هذه القضااي ويف غريهاّ ،اختذ عودة مواقف أاثرت انتقادات واسعة لدى الن َ
الفلسطينيّة يف إسرائيل ،وأفضت إىل بداية التململ يف القائمة ذاهتا من مدى متثيل عودة للقائمة املشرتكة.
مع اقرتاب االنتخاابت ،برز أ ّن القائمة اليت مل تعمل على وضع برانمج عمل لرما بعد االنتخاابت ،بل اكتفت ابلتشديد على ّأهنا
حقيقي ،وبرز الضعف
تستحق دعمهم من غري أن ترهق نفسها يف حتضري برانمج عمل
فإهنا
متثل الفلسطينيّني يف إسرائيل ،وهبذا ّ
ّ
ّ
التنظيمي للقائمة ،حبيث حافظت األحزاب املشرتكة يف القائمة بدرجة كبرية على استقالليّتها التنظيميّة واملاليّة خالل احلملة
ّ
تسع إىل وضع وتنفيذ برانمج
االنتخابيّة ،ابلطبع مع دعم حماوالت التعاون احمللّيّة على مستوى املدن والقرى واألحياءّ ،إال ّأهنا مل َ
حقيقي لرفع نسبة التصويت والوصول إىل الناس يف بيوهتم يوم االنتخاابت.
تنظيمي
ّ
ّ
نسيب لعدم وجود تنافس بني أحزاب عربيّة متنافسة كما جرت العادة يف جوالت االنتخاابت
سار يوم االنتخاابت ابنتظام وهدوء ّ
ومروجي التصويت لألحزاب اليهوديّةّ ،إال أنّه مل
مصويت ّ
السابقة .كان هنالك بعض التنافس من قبل مؤيّدي القائمة املشرتكة مع ّ
كزي الذي يؤيّد التصويت للقائمة املشرتكة هو الصوت املسيطر يف الشارع .بلغ
القوي ،وبقي التيّار املر ّ
يصل األمر إىل ح ّد التنافس ّ
عام؛ إذ
صوت من بينهم  ،522,646أي بنسبة تصل إىل %63.4
عدد أصحاب ّ
كمتوسط ّ
ّ
حق االقرتاع العرب ّ ،822,052
أقل نسبة (.)%47
بلغت نسبة التصويت يف منطقة الرملة أعلى نسبة (تقارب  )%70ويف النقب كانت ّ
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االنتخايب الكبري،
ئيّ .أما اإلجناز
إجنازا انتخابيا و ً
احدا على حنو ملحوظً ،
استطاعت القائمة املشرتكة أن حت ّقق ً
ّ
وإجنازا آخر على جز ّ
املستمر يف نسبة مقاطَعة الناخبني العرب النتخاابت الكنيست؛ فمنذ العام  ،1996يتميّز السلوك
فكان وقف صريورة االرتفاع
ّ
بتوجه اثبت حنو مقاطعة انتخاابت الكنيست ألسباب سياسيّة وأيديولوجيّة 34،حيث وصلت
االنتخايب للمواطنني العرب يف إسرائيل ُّ
ّ
نسبة املمتنعني عن التصويت يف انتخاابت الكنيست عام  2013إىل  ،%47وهي أعلى نسبة امتناع عن التصويت يف اتريخ
االنتخايب؛ فقد
التوجه
السلوك
العريبّ ،إال أ ّن تشكيل القائمة املشرتكة عشيّة انتخاابت عام ّ 2015أدى إىل كسر هذا ُّ
ّ
السياسي ّ
ّ
االنتخايب الذي ح ّققته القائمة
العقدينّ .أما اإلجناز
ارتفعت نسبة التصويت إىل حنو  %65يف االنتخاابت ،وهو ّأول ارتفاع منذ حنو َ
ّ
املشرتكة حتقي ًقا جزئيا ،فيتعلّق بنسبة التصويت هلا ومتثيلها الِبملاينّ .ففي انتخاابت عام  ،2013عندما تنافست قوائم القائمة
ومثّلت
املشرتكة فرادى ،حصلت مجيعها على نسبة أتييد تصل إىل  %9.2من ُْجممل األصوات الصحيحة على مستوى الدولةُ ،
مقعدا يف الكنيست 35،بينما حصلت القائمة املشرتكة يف انتخاابت عام  2015على نسبة أتييد تصل إىل %10.6
أبحد عشر ً
36
االنتخايب والتمثيل
تفاعا يف نسبة التأييد
ومثرّلت بثالثة عشر ً
مقعدا يف الكنيست .صحيح أ ّن هنالك ار ً
على مستوى الدولة ُ
ّ

الِبملاينّّ ،إال أنّه طفيف جدا وال ينسجم مع التوقّعات (وال سيّما من قادة القائمة املشرتكة) أن يكون التأييد والتمثيل أكِب من ذلك
صوت
العريب ،فقد ّ
ً
انسجاما مع املطلب اجلماه ّ
ريي الضاغط لتشكيل القائمة املشرتكةّ .أما على مستوى منط التصويت يف اجملتمع ّ
 %82من الناخبني العرب للقائمة املشرتكة ،وتُعتِب هذه النسبة أعلى نسبة تصويت عربيّة لقائمة عربيّة أو لقوائم عربيّة فرادى يف
كبريا يف أتييد األحزاب الصهيونيّة واليهوديّة يف
اتريخ السلوك
العريب يف إسرائيل ،كما شهدت هذه االنتخاابت تر ً
اجعا ً
االنتخايب ّ
ّ
العريب ،وهي استمرار لظاهرة الرتاجع منذ انتخاابت عام .1996
اجملتمع ّ
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Mustafa, Mohanad & Ghanem, As'ad. (2007). The Arabs in Israel Boycott the 16 th Knesset Elections: Towards
the Study of the Political and Ideological Meanings. Holy Land Studies. 6, 1, Pp: 51-74
35
ري يف موقع جلنة االنتخاابت املركزيّة للكنيست الـ  2013 /19على الرابط التايلhttp:/votes- :
انظر نتائج انتخاابت الكنيست الـ  19على املستوى القطْ ّ
( 19.gov.il/nationalresultsمستقاة بتاريخ.)27/7/2015 :
36
ري يف موقع جلنة االنتخاابت املركزيّة للكنيست الـ  2015 /20على الرابط التايل:
انظر نتائج انتخاابت الكنيست الـ  20على املستوى القطْ ّ
( http:/www.votes20.gov.ilمستقاة بتاريخ.)27/7/2015 :

26

العريب يف انتخاابت الكنيست 2015
اجلدول ( :)1التصويت ّ
اسم القائمة
القائمة املشرتكة

النسبة

عدد األصوات
387555

82%

املعسكر الصهيوينّ

22812

5%

مريتس

12431

3%

كلّنا

11011

2%

إسرائيل بيتنا

10852

2%

شاس

7352

2%

الليكود

6822

1%

يش عتيد

3211

1%

القائمة العربيّة

2752

1%
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اجلدول ( )2التصويت للقائمة املشرتكة حسب اخللفيّة الدينيّة
النسبة
اسم القائمة
القائمة املشرتكة

الدروز
6,492

بني املسلمون

الدروز

النسبة بني

واملسيحيّون
15%

املسلمني

واملسيحيّني

381,063

89%

املعسكر
الصهيوينّ

9,172

22%

13,640

3%

مريتس

1,547

4%

10,884

3%

كلّنا

6,756

16%

4,255

1%

إسرائيل بيتنا

7,736

18%

3,116

1%

شاس

2,591

6%

4,761

1%

الليكود

3,763

9%

3,059

1%

يش عتيد

2,220

5%

991

0%

اليهودي
البيت
ّ

311

1%

443

0%

عالريه ايروك

175

0%

338

0%

1,499

4%

5,404

1%

42,262

100%

427,954

100%

أحزاب أخرى
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مستقبل التجربة
السياسي ونضاالته ،مقابل التمييز الذي متارسه
العريب اعتِب أتسيس القائمة املشرتكة شرطًا أساسيا لنجاح عمله
يف حني أ ّن اجلمهور ّ
ّ
وحّت أداة لتطوير مكانته كجزء من
العريب ،وداخليا ملواجهة القضااي واملشاكل االجتماعيّة الداخليّة مثل العنفّ ،
الدولة ض ّد اجلمهور ّ
أقل من طموح اجلمهور
الشعب
الفلسطيين ،تعاملت غالبيّة القيادات واألحزاب مع القائمة املشرتكة ّ
حّت اآلن بسقف من التوقّعات ّ
ّ
العريب .على أيّة حال ،مستقبل التجربة قد يتح ّدد بتأثري ثالثة عوامل أساسيّة:
ّ
ّأوهلا ،إجنازات القائمة وأداؤها الِبملاينّ؛ ونعين هنا ما سوف حت ّققه القائمة املشرتكة من إجنازات يف ثالثة مستوايت :على مستوى
وحل مشكلة القرى غري املعرتف هبا والبيوت
العمل واألداء الِبملاينّ ،مثل مدى أتثريها على قضااي توزيع امليزانيّات وختصيص األرض ّ
االقتصادي والتشغيل .ويف هذا املستوى ،إذا أظهرت القائمة املشرتكة قيمة مضافة يف عملها ويف أداء
املهدَّدة ابهلدم وقضااي التطوير
ّ
العريب.
برملاينّ خيتلف عن أداء األحزاب اليت تش ّكلها فرادىّ ،
فإهنا سوف تثبت أح ّقيّة مِبّر تشكيلها يف نظر اجلمهور ّ
الفلسطيين
عملي لدعم املطلب
اثين هذه املستوايت الثالثة :القضيّة الفلسطينيّة؛ ويتمثّل ذاك يف العمل على بناء برانمج
ّ
سياسي ّ
ّ
الفلسطيين كفئة فاعلة يف حتقيق األهداف
الوطين
إبقامة دولة فلسطينيّة مستقلّة ،وتعزيز َد ْور الفلسطينيّني يف إسرائيل يف املشروع
ّ
ّ
السياسيّة الفلسطينيّة حنو االستقالل والتنمية.
املؤسسات
العريب وإقامة ّ
العريب يف إسرائيل ،مثل اإلسهام يف تنظيم اجملتمع ّ
ّأما املستوى الثالث ،فيتعلّق ابلقضااي الداخليّة لدى اجملتمع ّ
الوطنيّة ومكافحة اآلفات االجتماعيّة ،مثل ّ
تفشي العنف؛ حيث إ ّن توقُّعات اجلمهور من القائمة املشرتكة يتخطّى عملها الِبملاينّ
العريب .ويتحدد مستقبل التجربة ،برأيي ،من خالل ما يلي:
الشعيب و
اجملرد إىل العمل
النضايل ّ
ّ
العام داخل اجملتمع ّ
ّ
ّ

ر
األدائي ،وانعدام
متنوعة -وعلى رأسها ضعف القائمة املشرتكة
احلايل من انعدام أيّة اجنازات ج ّديّة ألسباب ّ
أوال :استمرار الوضع ّ
ّ

يؤدي إىل نسف أحد تِبيرات تشكيل القائمة ،أال
وجود مشروع عمل
ائيلي على مقاليد احلكم -قد ّ
حقيقي ،وسيطرة اليمني اإلسر ّ
ّ
وهو فكرة قدرة القائمة مشرتكة ،ال كأحزاب وقوائم مشرتكة ،على حتقيق إجنازات رج ّديّة تتع ّدى ما كان عليه ساب ًقا.
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تفسر تشكيل القائمة إىل جانب رفع نسبة احلسم هي
اثنيًا ،موقف اجلمهور من جتربة القائمة والوحدة ً
عموما .اخللفيّة األساسيّة اليت ّ
العريب يف العقود
توحد األحزاب يف قائمة انتخابيّة واحدة ،وذاك مطلب رفعه اجلمهور
كما ذكران -رغبة اجلمهورالعريب يف ُّ
ّ
ّ
العقدين األخريين لفكرة الوحدة بني القوى السياسيّة العربيّة،
املاضية ،وفرضه رفع نسبة احلسم .إ ّن الدعم
الشعيب الذي تنامى خالل َ
ّ
يفسر ارتفاع نسبة التصويت يف االنتخاابت احلاليّة ورفع متثيل األحزاب العربيّة ّبقعدين .إ ّن
وال سيّما خالل انتخاابت الكنيستّ ،
وإال فإ ّن التجربة سوف تُضعرف
حفاظ القائمة املشرتكة على الدعم
معيارا هاما يف جناح هذه التجربةّ ،
الشعيب لفكرهتا سوف يش ّكل ً
ّ
الشعيب أ ّن وحدة األحزاب العربيّة يف الكنيست سوف تنهض ّبكانتهم املدنيّة .إ ّن إخفاق القائمة املشرتكة يف
إحدى دعامات الوعي
ّ
تصوت لألحزاب فرادى ،وتلك اليت ّقررت التصويت للقائمة املشرتكة بعد امتناعها
احلفاظ على قواعدها الشعبيّة ،تلك اليت كانت ّ
العريب ،ممّا قد
بقوة إىل املشهد
عن املشاركة يف دورات االنتخاابت السابقةّ ،
سيؤدي إىل عودة تيّار مقاطعة االنتخاابت ّ
السياسي ّ
ّ
العريب يف إسرائيل .للحفاظ على قواعد القائمة املشرتكة الشعبيّة يتطلّب األمر منها أن تقود النضال
ينذر بنكوص العمل الِبملاينّ ّ
هامة ابلنسبة هلذا اجملتمع ،مثل هدم البيوت والقرى غري املعرتف هبا يف النقب ،وقضااي
العريب يف قضااي ّ
الشعيب غري الِبملاينّ يف اجملتمع ّ
ّ
سي
العنف
الداخلي ،وإعادة بناء ّ
املؤسسات األهليّة وال ُقطْريّة يف اجملتمع ّ
العريب ،أل ّن ذلك سيق ّدم القائمة املشرتكة كإطار عمل سيا ّ
ّ
عززت
جمرد قائمة برملانيّة لتجاوز نسبة احلسم؛ إذ كلّما انغمست القائمة املشرتكة يف النضال
العريب ّ
اجتماعي ال ّ
األهلي ّ
الشعيب و ّ
ّ
ّ
بذلك من قواعدها االجتماعيّة وأ ّكدت أمهّيّة وجودها.
تطرق إىل
السياسي
اثلثًا ،اخلالفات الشخصيّة بني القيادات .برأينا ال ميكن فهم العمل
العقدين األخريين دومنا ُّ
العريب خالل َ
ّ
ّ
خالفات ومنافَسات شخصيّة بني القيادات السياسيّةّ ،با يف ذلك خالفات داخل األحزاب وبني األحزاب .وقد أتثّرت جماالت
التعاون أو عدمه من هذه اخلالفاتّ ،با يف ذلك التحالفات اليت أقيمت خالل هذه السنوات وتف ّككها بعد ذلك .ابلطبع ينبغي
حّت
التأكيد أ ّن مثل هذه اخلالفات هي صفة مالزمة للعمل
غري أ ّن حالة العرب يف إسرائيل كانت تفرض ضرورة التعاون ّ
السياسيَ ،
ّ
ألجل املصلحة الشخصيّة للقياداتّ ،إال أ ّن خالفاهتا الشخصيّة حالت دون ذلك.
كثريا بعمق اخلالفات الشخصيّة بني أعضائها ،وهو برأينا
من هنا جيب أن نشري إىل أ ّن مستقبل جتربة القائمة املشرتكة سوف يتعلّق ً
شخصي ومصاحل
عامل فائق األمهّيّة إذا أخذان يف احلسبان التجربة السابقة .وهنالك دالئل تشري إىل نقاشات وخالفات ذات طابع
ّ
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نتطرق إليه يف ما بعد .بطبيعة احلال ،هذا
خاصة ،دومنا أيّة عالقة مع االتّفاق أو اخلالف
ّ
لوجي ،والذي سوف ّ
السياسي  -األيديو ّ
ّ
السياسي.
العامل يزداد ثقله إذا تزامن مع خالفات فكريّة وسياسيّة تتعلّق ابلِبانمج
ّ
يل؛ إذ تشري م ّدة نصف عام وأكثر إىل أ ّن جتربة القائمة
ال زالت القائمة املشرتكة يف بداية الطريقّ ،إال أنّنا نستطيع إجراء تقييم ّأو ّ
الفلسطيين يف إسرائيل وخارجه (يف الكنيست
العريب ،داخل اجملتمع
السياسي
املشرتكة قد رفعت سقف التطلّعات من العمل
ّ
ّ
ّ
العام) .من جهة أخرى ،تقييم تعامل القائمة مع األحداث الرئيسيّة ،وأمهّها:
وحّت املستوى
العامّ ،
الفلسطيين ّ
ائيلي ّ
ّ
واملستوى اإلسر ّ
سياسي مشرتك ،والتعامل مع االحتجاجات الواسعة يف البلدات العربيّة خالل شهر تشرين األ ّول /أكتوبر عام
وضع برانمج عمل
ّ
عام أقيم
 ،2015والتعامل مع مسألة حظر احلركة اإلسالميّة برائسة الشيخ رائد صالح ،كلّها تفيد أب ّن القائمة املشرتكة هي وعاء ّ
سياسي مشرتك .كشفت ع ّدة أحداث يف العام  2015عن آتكل فكرة
تغيريا ورافعة لعمل
على خلفيّة رفع نسبة احلسم ،ومل تش ّكل ً
ّ
الفردي يغلب
الفردي للقوائم اليت تش ّكل القائمة ،فالعمل
القائمة املشرتكة على مستوى العمل
اجلماعي؛ ً
فمثال مل ّ
ّ
ّ
يتغري األداء الِبملاينّ
ّ
كل قائمة أو عضو كنيست يعمل بصورة منفردة .كذلك ظهر ضعف
على العمل
اجلماعي ،وتكشف عمليّة إصدار البياانت أ ّن ّ
ّ
تتضمن أن تقوم
القائمة املشرتكة يف انتخاابت جلنة املتابعة؛ وكنّا قد ذكران يف هذه الورقة يف ما سبق أ ّن التوقّعات من القائمة املشرتكة ّ
لكن ما حدث هو أ ّن
املؤسسات الوطنيّة داخل اجملتمع
هذه القائمة ببناء ّ
العريب كامتداد لوحدهتا على مستوى العمل الِبملاينّْ ،
ّ
تصور الدور الذي ترُسه هلا األحزاب ّر
املكونة هلا؛ إذ مثّة ثالثة أحزاب من أربعة أحزاب
توقّعات اجلمهور من القائمة هي أكِب من ُّ
كل منها النتخاابت رائسة جلنة املتابعة .قد يكون سلوك األحزاب يف هذا احملور
القائمة املشرتكة طرحت مرش ً
َّحا خاصا من قبل ّ
الوطين
طبيعيا ،ولكنّنا نتح ّدث يف هذا الصدد عن سقف التوقُّعات من القائمة املشرتكة ّبا يتجاوز العمل الِبملاينّ إىل تنظيم العمل
ّ
العريب وهذا مل يظهر يف انتخاابت جلنة املتابعة.
داخل اجملتمع ّ
اهلام الذي حدث عام  ،2015فكان حظر احلركة اإلسالميّة برائسة الشيخ رائد صالح .مل تتّخذ القائمة
ّأما احلدث األخري و ّ
الفعاليّات يف الكنيست ،مثل تقدمي حجب ثقة عن احلكومة
دورا ً
فاعال .صحيح ّأهنا قامت بتنظيم بعض ّ
املشرتكة يف هذا الشأن ً
بسبب حظر احلركة اإلسالميّة ،أو تنظيم طاولة مستديرة يف الكنيست لنقاش أبعاد احلظر ،غري ّأهنا مل تفعل أكثر من ذلك كقائمة
مشرتكة .كان هنالك َد ْور لبعض أعضاء الكنيست يف مواجهة احلظر بصفتهم الشخصيّة ،ومثّة أحزاب أسهمت بدور أكِب من أخرى
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يف حجم املشاركة واالحتجاجّ ،إال أ ّن القائمة املشرتكة مل تتّخذ أو تَـ ُق ْد أو تبادر إىل خطوات احتجاجيّة يف هذا الصدد تصل إىل
حّت مع وجود جلنة املتابعة .كان مثّة سجال حول اقرتاح تعليق مؤقّت لعمل
مستوى التوقُّعات منها يف قيادة النضال
اجلماهريي ّ
ّ
العريب ،ولكن جرى
ودبلوماسي أمام العا َمل لشرح خطورة احلظر على العمل
إعالمي
أعضاء الكنيست العرب يرافقه عمل
السياسي ّ
ّ
ّ
ّ
التعامل مع احلظر كحلقة روتينيّة من املالحقة السياسيّة للجماهري العربيّة يف إسرائيل.

خالصة:
ائيلي
تَرافَ َق عمل الفلسطينيّني
السياسي يف إسرائيل مع الفهم ّ
العام أ ّن مكاهنم ومكانتهم ومستقبلهم هي رديف للصراع اإلسر ّ
ّ
حل قضيّة االحتالل يف الض ّفة الغربيّة وتسوية قضيّة الالجئني .وتَـ َع ّم َق ذلك الفهم مع توقيع اتّفاقيات
الفلسطيين واالتّفاق على ّ
ّ
سياسي يقوم على األرض الفلسطينيّة ويتطلّع ليكون نواة االنتقال من االحتالل إىل
فلسطيين
أوسلو وإقامة السلطة الوطنيّة ككيان
ّ
ّ
التطورات اليت
لي و ّ
الدولة املستقلّة .وليس هنا املوضع املناسب للدخول يف تفاصيل اإلخفاقات الفلسطينيّة وازدايد ّ
التطرف اإلسرائي ّ
حل الدولتني وحتليل فرتة انقسام احلركة الوطنيّة الفلسطينيّة وفرتة التيه وانعدام البوصلة ،وال سيّما
ّأدت إىل هناية حقبة أوسلو وانداثر ّ
غزة .ما ترافق مع أوسلو وقبلها
خالل فرتة سيطرة "أبو مازن" على مقاليد األمور يف رام هللا ،وإقامة الكيان
السياسي املنفصل يف ّ
ّ
ُّ
يؤدي
احلل
فعاليّات العمل
السياسي الذي سوف ّ
وبعدها هو فقدان املبادرة لدى ّ
السياسي للفلسطينيّني يف إسرائيل ،وتعلقهم بوهم ّ
ّ
ّ
اثنوي يف احلركة الوطنيّة الفلسطينيّة،
بد ْور
إىل انفراج حاهلم كإحدى ضحااي استمرار الصراع
الدموي ،أو –ابختصار -قبوهلم َ
اترخيي ّ
ّ
ّ
يصح أن نطلق عليه لقب "العب احتياط" يف أحسن األحوال.
ّ
أهم ْأو ُجه هذا الوضع هو قبول غالبيّة القيادات السياسيّة لدى الفلسطينيّني يف إسرائيل ّبنطق اثنويّة قضااي الفلسطينيّني يف إسرائيل
و ّ
ر
ر
حّت دعوهتم إىل
يف إطار الصراع األوسع ،وقبوهلم ُّ
لتدخ ٍل ساف ٍر من قبل قيادات احلركة الوطنيّة الفلسطينيّة يف قضاايهم الداخليّة – ّ
مرورا ابلتنظري لدولة املواطنني اإلسرائيليّني ،والقبول
التصويت من أجل التأثري كمواطنني إسرائيليّني على من حيكم يف إسرائيلً ،-
األهم قبوهلم ّبنطق الدولتني :الدولة اليهوديّة والدولة العربيّة ،على حن رو ما أُقرّر يف خطّة التقسيم؛ أي قبوهلم
بتدخل املال
ّ
السياسي ،و ّ
ّ
ابملكانة الثانويّة يف الدولة اليهوديّة .بعبارةٍ أوجز ،املقصود هو قبول غالبيّة قياداهتم –اليت متثّل يف األحزاب واحلركات الوطنيّة الرئيسيّة-
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االنتخايب للقائمة املشرتكة ،الذي
ابملكانة الثانويّة واجلانبيّة يف الوقت احلاضر ويف املستقبل .وقد جرى التعبري عن ذلك يف الِبانمج
ّ
ر
ر
حقيقي
خاص لكتابة برانمج عمل
أي جهد
ّ
ين من جتميع مواقف لألحزاب املرّكبة للقائمة املشرتكة يف انتخاابت سابقة ،بدون ّ
ّ
بُ َ
الفلسطيين يف إسرائيل ،وال سيّما تلك املقولة اليت تؤيّد إهناء االحتالل وإقامة الدولة
يتعامل مع التح ّدايت احلاليّة أمام اجملتمع
ّ
الصف يف وجه العنصريّة،
وصوال إىل الديباجة اليت تشري إىل ما يلي" :لقد تش ّكلت القائمة املشرتكة لرتسيخ وحدة
الفلسطينيّةً ،
ّ
أي كلمة عن َد ْور الفلسطينيّني يف إسرائيل
كل القوى املناهضة لالحتالل والعنصريّة" ،دون إيراد ّ
ولزايدة وزن وأتثري اجلماهري العربيّة و ّ
وبد ْور العب االحتياط
توسع وإسهاب يف شرح َد ْورهم كإسرائيليّني .وهذا هو ابلضبط القبول ابلثانويّة َ
بوصفهم فلسطينيّني ،بل مثّة ّ
يف احلركة الوطنيّة الفلسطينيّة.
الفلسطيين
مقابل ما ذُكر ،أسهمت احلكومات اإلسرائيليّة -وعلى رأسها حكومة نتنياهو احلاليّة واليت سبقتها -يف ختليص الشعب
ّ
وحدت أقسام الشعب
من التقسيم إىل أجزاء مفصولة من شعب؛ فهي اليت ابدرت وجنحت يف إهناء ْ
حل الدولتني ،وهي اليت ّ
وهم ّ
حبق أ ّن أصل القضيّة هو نتائج حرب  1948ال االحتالل عام  .1967نتنياهو يعيد
يصر ّ
الفلسطيين ض ّد يهوديّة الدولة ،ونتنياهو ّ
ّ
ُّخب الفلسطينيّة ،يف إسرائيل وخارجها .وبذا،
إنتاج القضيّة الفلسطينيّة وأصوهلا كما هي احلقيقة ،ال كما تسوقها غالبيّة القيادات والن َ
الوطين
مجيعا بضرورة تغيري أسس العمل
لونيايل و
األصويل -هي اليت تذ ّكران ً
ّ
فإ ّن حكومات إسرائيل -نتيجة لِبانمج عملها الكو ّ
ّ
نص عليه برانمج عمل القائمة املشرتكة الذي يقبل بتقسيم
الفلسطيين ،وضرورة التعامل مع اجلذر ال مع األطراف ،على العكس ممّا ّ
ّ
الفلسطيين.
الفلسطيين ،وابألدوار املختلفة لألجزاء املختلفة من الشعب
الشعب
ّ
ّ
ود ْور الفلسطينيّني يف إسرائيل فيه ويف رسم مستقبله .قصارى القول أ ّن مكانة
ما ذُكر يتطلّب
انقالاب حقيقيا يف فهم الصراع َ
ً
نتاجا لنجاحات
حل للقضيّة الفلسطينيّة سوف يكون ً
الفلسطينيّني يف إسرائيل لن تكون ً
حلل الدولتني الواهم ،بل إ ّن ّ
أي ّ
نتاجا ّ
املستقبلي" الذي
"التصور
وإخفاقات الفلسطينيّني يف إسرائيل ،ومشروع عمل الفلسطينيّني يف إسرائيل كما جرى خطّه يف مشروع
ُّ
ّ
يضا لدى الفلسطينيّني يف إسرائيل حول القضااي السياسيّة الرئيسيّة ،وحول
إمجاعا وطنيا عر ً
أثبت ،قبل القائمة املشرتكة ،أ ّن هنالك ً
املبين على أسس التوافقيّة السياسيّة،
احلل
احلل الشامل للقضيّة الفلسطينيّة من خالل ّ
تبين مبادئ ّ
َد ْورهم يف رسم مالمح ّ
السياسي ّ
ّ
اترخيي
حل
حتوهلم من اللعب يف اهلامش إىل القيام بدور
وابلتايل ُّ
كزي حلَ ْمل إسرائيل واحلركة الوطنيّة الفلسطينيّة على ّ
سياسي مر ّ
تبين ّ
ّ
ّ
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األبدي يف الدولة اليهوديّة .قد يكون تشكيل
عادل يتعامل مع نتائج النكبة ال االحتالل والز ّج ابلفلسطينيّني يف إسرائيل إىل اهلامش
ّ
القائمة املشرتكة بدايةَ هذا التغيريّ ،إال أ ّن هذا يتطلّب منها أكثر بكثري ممّا يبذله حاليا أعضاؤها ،الذين يبدو ّأهنم مل يستوعبوا بعد أ ّن
القائمة املشرتكة هي بداية مشوار التغيري ال هنايته املتمثّلة يف ضمان كراسيهم يف الكنيست.
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