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  تاريخيوحدوي إجناز  :املشتركة االنتخابية القائمة
  

  ماهر الشريف

  

  

  

  

  

  

  

وأخيراً، التقت القوى السياسية املمثلة للجماهير الفلسطينية يف إسرائيل وجتاوزت خالفاتها 

مارس /آذار 17االنتخابات للكنيست العشرين، التي ستجري يف يديولوجية، واتفقت على دخول األ

عن تشكيل قائمة انتخابية يف مدينة حيفا أعلن ، 2015يناير /كانون الثاين  23ففي . جمتمعة ،2015

التجمع الوطني الديمقراطي، و، حداش-اجلبهة الديمقراطية للسالم واملساواةمشتركة، تضم ممثلين عن 

وذلك ألول مرة يف تاريخ االنتخابات ، ، واحلركة العربية للتغييرالشق اجلنوبي-سالميةاحلركة اإلو

  .البرملانية اإلسرائيلية

  

  املشتركة تشكيل القائمةالعوامل التي شجعت على 

قائمة مشتركة، تمثل القوى السياسية الفاعلة بين اجلماهير العربية والقوى تشكيل فكرة  ن أوالواقع، 

، ثم أعيد طرحها 2006هي تعود إىل سنة ، بل ةجديد تليساليهودية املعادية للصهيونية يف إسرائيل، 

بذلت منظمات اجملتمع املدين وعدد من الكتاب و، 2013احلملة النتخابات سنة بحدة مع انطالق 

  .آنذاكتلك اجلهود باءت بالفشل حثيثة لتحقيقها، لكن داً ولعرب جهواألدباء ا

كان من بينها رفع  الوحدوي، يف التوصل إىل هذا االتفاق اليوم وقد تضافرت عوامل عديدة ساهمت

تصاعد التحريض العنصري على املواطنين الفلسطينيين والسعي إىل ، ويف االنتخابات نسبة احلسم
																																																								

  بيروت – الفلسطينية الدراسات مؤسسة يف متفرغ باحث.  
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تهميشهم، والرغبة، يف املقابل، يف  تنشيط احلراك السياسي بينهم  من خالل زيادة نسبة مشاركتهم  يف 

  . االنتخابات

إىل يف املئة  2من يف االنتخابات قانوناً يرفع نسبة احلسم  ، سنت الكنيست2014مارس /آذار ففي شهر

ى القانون اجلديد، لكن اعتراضاتهم مل بشدة عل يف الكنيست وقد اعترض النواب العرب .يف املئة 3، 25

بعد إقرار هذا القانون، برز تخوّف جدي من أن ال يتمكن ممثلو القوى العربية واليهودية و .جتدِ نفعاً

املعادية للصهيونية من جتاوز نسبة احلسم اجلديدة  يف حال خوض هذه القوى االنتخابات بصورة 

  .منفردة

على املواطنين تصاعداً ال سابق له  يف التحريض شهدت البالد يف السنوات األخيرة ومن جهة ثانية، 

، وتمّ  حقوقهمتنتهك والسياسية والقانونية مكانتهم املمارسات التمييزية التي حتط  من   يفو، العرب

صهيونية يهدف إىل تعميق يهودية والذي قانون القومية  العنصرية، ومنها التشريعات اقتراح العديد من 

، كاملشروع الذي طرحه "سفيرنالترا"كما تبنّى بعض األحزاب الصهيونية صراحة مشاريع الدولة، 

هذا ". أريئيل إىل إسرائيل وأم الفحم إىل فلسطين"حتت شعار " إسرائيل بيتنا"أفيغدور ليبرمان رئيس حزب 

   .املنتخبة ومن أحزابهاباإلضافة إىل احملاوالت املستمرة لسحب الشرعية من القيادات العربية 

ومن جهة ثالثة، لعب عامل استمرار التراجع يف مشاركة املواطنين الفلسطينيين يف انتخابات الكنيست، 

فمشاركة . والرغبة يف زيادة نسبة مشاركتهم، دوراً يف تشجيع األحزاب على التوحد يف قائمة مشتركة

العربية يف إسرائيل يف االنتخابات ال تعكس أبداً ثقلها الديمغرايف، وتشهد هذه املشاركة  القومية األقلية

يف  3,56، مقابل 2009يف املئة يف سنة  6,53بلغت هذه النسبة تراجعاً مستمراً يف السنوات األخيرة، إذ 

بدو يف جنوبي العرب الويسجل  .1999يف املئة سنة  75، و 2003  يف املئة يف سنة 62، و 2006سنة 

، أقل نسبة مشاركة يف االنتخابات، إذ بلغت نسبة مشاركتهم يف 200000، الذين يتجاوز تعدادهم النقب

، بينما مل تتجاوز نسبة أكثرهم من البلدات واملدن البدوية، كان يف املئة 45 نحو   2013انتخابات سنة 

  .يف املئة 31 الـ"  غير املعترف بها"القرى  املشاركين منهم من سكان 

وجتدر اإلشارة إىل أن ضعف تمثيل القوى العربية واليهودية املعادية للصهيونية يف الكنيست ال تعود 

فقط  إىل شعور قطاعات من املواطنين الفلسطينيين بعدم جدوى املشاركة يف االنتخابات يف ظل 

، إىل موقف بعض القوى سياسات حكام إسرائيل العنصرية والتمييزية، بل تعود كذلك، يف جانب منها

السياسية الفاعلة التي تدعو املواطنين الفلسطينيين إىل عدم منح شرعية لسياسات هؤالء احلكام من 
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، بزعامة "الشق الشمايل-احلركة اإلسالمية"خالل مقاطعة انتخابات الكنيست، ويف مقدمة هذه القوى 

تراع قطاعات من املواطنين الفلسطينيين، كما تعود إىل اق". حركة أبناء البلد"الشيخ رائد صالح، و 

وبخاصة يف عدد من القرى الدرزية والبدوية، لصالح األحزاب الصهيونية، علماً  أن السنوات األخيرة 

دنى أإىل  2009تراجعت يف انتخابات سنة إذ شهدت تراجعًا ملحوظاً يف معدالت هذا االقتراع،  

 28يف حدود  2006  قترعين العرب، بينما كانت يف سنة يف املئة من جممل امل 18مستوياتها، وبلغت 

  . يف املئة

  

  نتائج االنتخابات السابقة للكنيست  

قبل احلديث عن تركيبة القائمة املشتركة 

مارس /آذار 17النتخابات الكنيست العشرين، يف 

القادم، وردود الفعل على تشكيلها، واآلمال املعلقة 

عليها، سأتوقف عند النتائج التي حققها املواطنون 

وللكنيست  ، 2009فبراير /شباط 10الفلسطينيون يف االنتخابات للكنيست الثامن عشر، التي جرت يف 

  .2013يناير /كانون الثاين 23التاسع عشر، التي جرت  يف 

-اليهودية ممثلة يف اجلبهة الديمقراطية للسالم واملساواة- ، أو العربيةحصلت األحزاب العربيةفقد  

حترزه  أكبر عدد مقاعد  ومقعداً ه 11يف املئة من األصوات العربية، وحازت  82جمتمعة على  حداش،

تتكوّن التي (إذ حصلت القائمة العربية املوحدة للتغيير . يف تاريخ انتخابات الكنيست على اإلطالق

على أربعة  )الشق اجلنوبي، واحلركة العربية للتغيير بزعامة أحمد الطيبي- من احلركة اإلسالميةأساساً  

، وحصل )من بينها مقعد النائب دوف حنين(حداش على أربعة مقاعد –مقاعد، وحصلت قائمة اجلبهة 

حزاب ألثمانية نواب عن اكما جنح يف تلك االنتخابات . التجمع الوطني الديمقراطي على ثالثة مقاعد 

  .ستة منهم من العرب الدروزكان ، الصهيونية

ها القوائم العربية وقائمة ، مل تختلف النتائج التي حققت 2013ويف االنتخابات التي جرت يف سنة 

للقائمة العربية املوحدة أربعة مقاعد  :مقعداً  11، إذ فازت هذه القوائم بـ 2009عن نتائج سنة " حداش"

للتجمع الوطني   ، وثالثة مقاعد)دوف حنينلنائب أحدها ل(" حداش"لـ   ، وأربعة مقاعدللتغيير

  .الديمقراطي
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  تشكيل القائمة املشتركة وتركيبتها

اجلبهة الديمقراطية للسالم  ممثليالتي جرت بين فاوضات جنحت املنتيجة العوامل املذكورة أعاله، 

الشق اجلنوبي، والتجمع الوطني الديمقراطي واحلركة العربية - حداش، واحلركة اإلسالمية- واملساواة

املتابعة العليا  وجلنة ،ضمت شخصيات قيادية من اجملتمع العربيللتغيير، بمساعدة جلنة الوفاق التي 

العربية، يف االتفاق على تشكيل قائمة مشتركة لالنتخابات،  واللجنة القطرية لرؤساء السلطات احمللية

تمت تسمية املرشحين حتى املقعد احلادي عشر  إذ. 17القائمة حتى املقعد رقم  تركيبة هذهعلى و

بالتناوب   15  والـ 12املقعد الـيث يكون ، بح15و  14، 13، 12: واالتفاق على تناوب يف املقاعد التالية

بالتناوب بين اجلبهة  14و 13املقعدان ، ويكون سالمية إلبين احلركة العربية للتغيير واحلركة ا

  .للجبهة 17املقعد يكون و ،للحركة اإلسالميةفيكون   16 ما املقعد الـأ. والتجمع

عن اجلبهة الديمقراطية للسالم واملساواة، بينما كما اتُفق على أن يترأس القائمة املشتركة  أيمن عودة 

ويشغل املوقع وممثلها مسعود غنايم، الشق اجلنوبي  -الثاين من نصيب احلركة اإلسالميةيكون املوقع 

الرابع عضو ، ويشغل املوقع الثالث ممثل التجمع الوطني الديمقراطي، عضو الكنيست جمال زحالقة

 مقعدين اثنينبالنساء يف القائمة املشتركة وتمثلت . الكنيست أحمد طيبي، رئيس احلركة العربية للتغيير

والثاين ، األول ملرشحة اجلبهة الديمقراطية عايدة توما، وتشغل املقعد اخلامس يف القائمة، مضمونين

ومن املتوقع أن . املقعد التاسع ل، وتشغعضو الكنيست حنين زعبي عن التجمع الوطني الديمقراطيل

عضو أما . يؤدي وجود مرشحتين مضمونتين يف القائمة إىل زيادة  عدد النساء املشاركات يف االقتراع

  .يف القائمة الثامنعن اجلبهة الديمقراطية دوف حنين فيشغل املوقع الكنيست 

جلنة االنتخابات املركزية،  ، تمّ تقديم القائمة املشتركة إىل2015يناير /كانون الثاين 29ويف 

شخصيات قيادية مرشحاً، بحسب جمموع أعضاء الكنيست، وضمت  120بعضويتها الكاملة التي بلغت 

وسياسية واجتماعية وأدبية وأكاديمية وفنية من كافة أنحاء البالد، تمثل اجلماهير العربية والقوى 

النائبة السابقة الفنانة أمل مرقس، وو، و حناحنا أبوحممد علي طه ، مثل الكتّاب الديمقراطية اليهودية

واختتم القائمة حممد . عدد من النواب السابقين العربو ،تمار غوجانسكي، والبروفيسور يهودا شنهاف

 ،وإبراهيم صرصور رئيس احلركة اإلسالمية سابقًا رئيس اجلبهة الديمقراطية للسالم واملساواة، بركة
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ي الديمقراطي، ومازن غنايم رئيس اللجنة القطرية لرؤساء واصل طه رئيس حزب التجمع الوطنو

   .اإلسرائيلي السكرتير العام للحزب الشيوعي السلطات احمللية العربية، والكاتب حممد نفاع

  

  السياسي القائمة لبرنامج اخلطوط العريضة

السياسي، والتي تشمل  هالبرناجم على اخلطوط العريضة وقد اتّفقت األحزاب املركّبة للقائمة املشتركة

 :ما يلي

هذه احلقيقة ون، ومن صليألالبالد ا انسرائيل هم سكإين يف الفلسطينيأن تؤكّد القائمة املشتركة  -1

ولة، وتطالب القائمة املشتركة باالعتراف بهم عالقتهم مع الد دتنبع حقوقهم اجلماعية والفردية، وتتحد

 ينية، وهمبإدارة ذاتية لشؤونهم الثقافية والتعليمية والدهم حقوق جماعية، وبحق ة ذاتة قوميكأقلي

والقومي واحلضاري  ة، من حيث انتمائهم الوطنيجزء فاعل ال يتجزأ من الشعب الفلسطيني واألمة العربي

  .قايفوالث

بإنهاء االحتالل لكل املناطق احملتلة  رعية الدولية،حقيق سالم عادل استنادًا إىل الشتسعى القائمة لت-2

سرى اجملتمع العربي، أفيهم  نين، بماألسرى الفلسطيني ، وإخالء املستوطنات، وإطالق سراح1967عام 

ىل حل عادل لقضية ة، وعاصمتها القدس الشريف، باالضافة ااملستقل ةوإقامة الدولة الفلسطيني

  .194 حق العودة وفق القرار جئين، يضمنالال

ة سرائيل يف كافإة يف الفلسطيني ة للجماهير العربيةواملدني ل القائمة لضمان املساواة القوميةتعم -3

وتناضل من أجل . كنارض وهدم املسومصادرة األ وتكافح ضدّ سياسات التّمييز واإلقصاء ،اجملاالت

اته برافر بكل جتلي ط على رأسها قرى النقب، وإسقاط خمطو القرى غير املعترف بها، ف بكلاالعترا

ة، وتوفير أراض للبناء توسيع املسطحات الهيكلية للمدن والقرى العربي أجلوصوره، كما وتعمل من 

 ة حقهم يفكذلك ستعمل لالعتراف بحقوق املهجرين، وخاص. صناعية وأماكن عمل فيها ومناطق

 .استعادة قراهم وأراضيهم املصادرة والعودة إليها

يمقراطية لكافة الد حلقوقجل اأة والفاشية، ومن ل القائمة ضد كافة مظاهر العنصريتناض -4

 .املواطنين

والبطالة، وصيانة البيئة  وحماربة الفقر ة،عمل على حتقيق العدالة االجتماعيتقوم القائمة بال -5

فقار وتقليص اخلدمات سياسات اإل ة واالقتصادية للمواطنين، وتكافحجتماعيوضمان احلقوق اال
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 .ةاالجتماعي

احلق بالعمل والتعليم  يف الفرص، ويف املرأة باملساواة حقوقجل أتلتزم القائمة بالعمل من  -6

  .االضطهاد واالستغالل شكالأ ةوبالنضال ضد كاف ،ةواملشاركة السياسية واالجتماعي

  

  حدث تاريخي: القائمة املشتركة

كان هناك إجماع تقريباً على أن تشكيل القائمة 

املشتركة يمّثل حدثاً تاريخياً يف نضال القوى 

  . العربية واليهودية املعادية للصهيونية

رئيس ح رئيس بلدية الناصرة سابقاً وفقد صر

رامز عن اجلبهة الديمقراطية  الطاقم املفاوض

هي جواب سياسي "القائمة  ههذ ، أنجرايسي

التدهور العنصري يف البالد، على جرائم الشرطة العنصرية، وعلى حملة ليبرمان العنصرية الداعية على 

ر عن وحدة نضال اجلماهير تعب"وهي . "إىل ترحيل اجلماهير العربية من وطنها الذي ال وطن لها سواه

نتنا وحقنا يف العربية يف مواجهة املد الفاشي واستباحة الدم العربي وتقويض شرعية وجودنا ومواط

التجنّد لنصرة القائمة املشتركة وحتفيز "إىل  جرايسي وسائل اإلعالم العربية ودعا  ."التأثير السياسي

   ."آذار املقبل 17اجلماهير على ممارسة حقها االنتخابي يوم 

ه إىل أن الوحدة التي جتسدها هذأيمن عودة القائمة املشتركة عن  اجلبهة الديمقراطية  رئيسوأشار 

حدثًا تاريخيًا فارًقا يف تأثير " ستكونالتي جتمع مرشحين من العرب واليهود الديمقراطييين،  ،القائمة

: ة دفع قادرة على إلقاء املثلثقو" وستنطوي على ، " اجلماهير العربية على جممل السياسة يف بالدنا

لعالقات أفضل بين األحزاب من " ، وتؤسس" نتنياهو، ليبرمان وبينيت إىل املقاعد اخللفية للمعارضة

جيات، ولكنها خطوط عريضة متفق عليها من أجل النهوض لووييدألل أجل بناء رؤيا جامعة، ليست بديالً

  . " بمجتمعنا عاًم

مسعود غنايم، أن األحزاب العربية  ،الشق اجلنوبي-عن احلركة اإلسالمية  واملرشح النائبمن جهته، أكد  

الفلسطيني يف الداخل الذي بعث برسالة واضحة تطالب بتوحيد اجلهود يف استجابت لنداء اجملتمع "
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يف عصر التشرذم العربي ربما لن "وتابع  ."املسار البرملاين إزاء خماطر متعاظمة تهدد الوجود واحلقوق

لثالثة أحزاب،  أكبر من النواب العرب مقارنة مع عددهم اليوم كممثلين اًحتقق القائمة املشتركة عدد

  ".لكننا نربح شعبنا

مثال " املشتركة جمال زحالقة أن القائمة، النائب اعتبر رئيس كتلة التجمع الوطني الديمقراطي ،بدوره

هذه أول "وأضاف، يف تصريح للجزيرة نت،  ."وحدوي يتجسد يف زمن االنقسامات الفلسطينية والعربية

على وجوب أن "، مشدداً "ن العربي كلهة يتحالف فيها شيوعي وديمقراطي وإسالمي على مستوى الوطمر

ال تكون الوحدة مرحلة الجتياز امتحان الكنيست فحسب، بل لتكون بداية تأسيس كتلة واحدة وتترجم 

  ."إلطار وحدوي خارج البرملان

ستمنح "عايدة توما أن هذه القائمة عن اجلبهة الديمقراطية  يف القائمة املشتركةواعتبرت املرشحة 

إضافة جدية للقوى "ستكون و ،"العربي وللقوى التقدمية اليهودية ضد العنصرية املتفشية األمل للجمهور

املرشحة وصفت بينما  ".الفاعلة من أجل حتقيق السالم والديمقراطية وتعزيز حقوق اإلنسان يف الدولة

دمة بأنه حنين زعبي توحيد األحزاب العربية يف قائمة مشتركة لالنتخابات القاعن التجمع، والنائبة 

، يف وسعها "احلديث عن قوة سياسية عربية داخل الكنيست"من اآلن يجعل من املمكن ، "إجناز تاريخي"

سيزيد ثقة اجلمهور العربي بقوته السياسية "هذا األمر و. "على اللعبة السياسية بيننا وبين الدولة"ؤثر تأن 

هذه هي القائمة . األحزاب اخملتلفةوسيمنحه القدرة على االستفادة من الفروقات السياسية بين 

  ".باملئة ضد االحتالل 100باملئة مع املساواة و 100الديمقراطية الوحيدة ألنها 

بيد أنه برزت أصوات قليلة خرقت هذا اإلجماع على اإلشادة بتشكيل القائمة املشتركة، إذ استغرب 

 مّتمعتبراً أنه  لو القائمة، هذه شكيل التي رافقت اإلعالن عن ت "احلماسة"الكاتب والصحايف نظير جملي 

واحلركة العربية للتغيير واحلزب  الديمقراطية واحدة تمثل اجلبهة: التقدم إىل االنتخابات بقائمتين

  االنتخابية احملققة كانت النتائجربما خرى تمثل التجمع واحلركة اإلسالمية، لأالديمقراطي العربي، و

مقعداً، بينما ستحصل القائمتان  11و مقاعد أ 10على ئمة املشتركة القاففي تقديره، قد حتصل . أفضل

 ونظراً إىل أن القائمة املشتركة باتت حقيقة واقعة، دعا نظير جملي  .مقعداً 13أو  12على 

يعملوا على حتويل القائمة إىل قوة يحسب حسابها، وأن يوجهوا أن " املشاركة فيها إىل قادة األحزاب 

  ."اجملتمع اليهودي، رسالة سالم ومساواة وديمقراطيةرسالة شراكة إىل 
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نصف "الداعية ملقاطعة االنتخابات، إىل أن " كفاحي"مؤسسي حركة أحد منير منصور من جهته، نوه 

وأوضح للجزيرة نت أنه  ."فلسطينيي الداخل ال يمارسون حقهم يف التصويت ألسباب عدة منها عقائدية

، "ثبت عدم جدواه حتى على املستوى املديناً يعتبر اخليار البرملاين وهمال يقلل من شأن القائمة، لكنه "

  ."مل يتمكن نوابنا العرب من منع سن قانون عنصري أو تشريع قانون يخدم مصالح املواطنين العرب"إذ 

  

  سرائيليةإردود فعل 

يسرائيل " ورئيس حزب ،وزير اخلارجية اإلسرائيلين أُعلن عن تشكيل القائمة املشتركة حتى سارع إما 

سرائيل إالقضاء على دولة "هدفها " خطراً"التحذير منها واعتبارها ىل إ، أفيغدور ليبرمان، " ابيتن

وأردف أنه  . "فيسبوك" جتماعي، بحسب ما كتب على صفحته اخلاصة على موقع التواصل اال"اليهودية

، فالهدف املشترك لهم اًأو جهادي اًشيوعي أو اًبالنسبة لألحزاب العربية ليس مهما إذا ما كنت إسالمي"

، "هذا هو الهدف الذي يوحدهم وهذا هو هدفهم. واحد، وهو جلب دولة إسرائيل إىل نهايتها كدولة يهودية

 هزب، بينما طالب حالقائمةهذه جل شطب أسيتقدم بطلب إىل جلنة االنتخابات املركزية من  أنهمعلناً 

ب وضعاً عبثياً يقوم فيه أعضاء من ننتج"باالنضمام إىل هذا الطلب كي حزاب الصهيونية األخرى ألا

    ".الكنيست بالعمل ضد الدولة

إنّ توجه ليبرمان وحزبه : "وقالت يف بيان لها هذا، أفيغدور ليبرمانموقف القائمة املشتركة وقد أدانت 

ية عرفت بمعاداتها شخص ،بسحب األحزاب العربية ،استفزازي، خاصة أن من يقف وراء هذا العمل

وأوضح البيان أن  ".وحتريضها على كل ما هو عربي يف هذه البالد، وعلى القيادات السياسية الوطنية

هو اخلوف الذي ينتاب ليبرمان من تصاعد قوة القائمة املشتركة، مقابل انهيار حزبه "سبب هذه اخلطوة 

    ."كما تشير استطالعات الرأي

التماساً إىل جلنة ألكس ميلر عنه عضو الكنيست حزب ليبرمان بهذه اخلطوة، بل قدم  ومل يكتفِ

حزب الليكود إليه الذي سرعان ما انضم هو االلتماس زعبي، و حنين االنتخابات املركزية بشطب النائبة

  .احلاكم والبيت اليهودي وحزب شاس
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على أن  يناير،/كانون الثاين 29يف أصدرته يف بيان صحايف بيد أن القائمة املشتركة أكدت، 

حماولة لتشويه اإلرادة السياسية "هي  ،االلتماسات، التي قدمت لشطب عضو الكنيست حنين زعبي

لألقلية العربية، وملنع األحزاب العربية من اختيار ممثليها وخلفض السقف السياسي ملركبات القائمة 

قدمها اليمين املتطرف تنبع من إصرار النائب إن طلبات الشطب التي ي: "وجاء يف البيان ."املشتركة

عن رفضها حلصار  اًحنين زعبي على مواقفها الوطنية، ومشاركتها يف أسطول احلرية، والتي كانت تعبير

ال جمال للمهادنة : "أضاف البيانو. "الشعب الفلسطيني ولكسر مؤامرة الصمت على هذا احلصار

شعب، ألن من يرفض االحتالل والتمييز هو مواطن  واملساومة عند احلديث عن التصدي الحتالل

أم  اًر عن قيم إنسانية ويمثل موقفنا ونحن، يف القائمة املشتركة، نمثله سواء كان يهوديبّديمقراطي ويع

نحن ال نقبل ولن نقبل أن يحدد لنا اليمين ممثلينا : "وشددت القائمة املشتركة يف بيانها". اً عربي

يف كل ما يتعلق بتمثيلنا السياسي، وبالذات فيما يتعلق بوجودنا  اًحد لنا معروفومنتخبينا، وال يصنع أ

   ".هذا احلق نستمده من حقنا يف وطننا، ولكل حزب احلق يف اختيار مرشحيه. يف الكنيست

" هآرتس"وخالفاً ملواقف اليمين الصهيوين، القومي والديني، هذه من القائمة املشتركة، خصصت جريدة 

، لإلشادة بخطوة 2015يناير /كانون الثاين 25هات الليبرالية افتتاحية عددها الصادر يف ذات التوج

على الرغم من وجود : " ، ما يلي"عرب اذهبوا للتصويتأيها ال: "تشكيل هذه القائمة، إذ كتبت حتت عنوان

فرق واسع يف املواقف بين األحزاب العربية بما يف ذلك بشأن املوضوعات الداخلية للعرب يف إسرائيل، 

وهذه اخلطوة فرضها . فقد جنحت هذه األحزاب يف تقديم قائمة موحدة تتنافس يف االنتخابات القريبة

بي وللديمقراطية اإلسرائيلية، ففي إمكانها نسبة احلسم، لكنها تشكل فرصة مهمة للجمهور العر قرار رفع 

أن تؤدي إىل رفع مستوى التمثيل السياسي ملواطني إسرائيل من العرب، ومنحهم وزناً مالئماً يف قرارات 

قصاء والتمييز إن على املواطنين العرب الذين يعانون اإل: "وأضافت الصحيفة يف افتتاحيتها ."الدولة

وا أن السبيل الناجع حملاربة هذه التوجهات واحتالل املكان املناسب يف املؤسساتي واملعياري أن يدرك

مما ال شك فيه أن قائمة عربية حتظى بعدد كبير و. هو عبر التصويت ألحزاب تمثلهماجملتمع اإلسرائيلي 

 ل العرب إىل جسم سياسي ال يمكن جتاهله، وإىل قوة سيكون يف إمكانها ليس فقط وّمن املقاعد ستح

رار قوانين عنصرية وإقصائية، بل حتويل العرب إىل العب مؤثر يف احللبة السياسية، وأصحاب وقف إق

  ."دور يف حتديد سياسة إسرائيل بما يتناسب مع حجمهم وسط السكان
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  دينامية جديدة ومكاسب حمتملة 

من املتوقع أن يخلق تشكيل القائمة املشتركة دينامية جديدة بين اجلماهير العربية يف إسرائيل تؤدي 

إىل توليد وعي جديد وتنشيط احلراك السياسي بين صفوفها وإىل رفع نسبة مشاركتها يف االنتخابات، 

وبالتايل إىل تعزيز تمثيلها يف الكنيست وزيادة 

  . سي يف الدولةتأثيرها على صنع القرار السيا

 يف املئة 62أن للرأي جاء يف نتائج استطالع فقد 

املشاركة يعتزمون  من أصحاب حق االقتراع العرب 

، وهي نسبة تزيد القادمة للكنيست يف االنتخابات

وبحسب . 2009يف املئة عن انتخابات سنة  10

 ال يشاركون يف االنتخاباتأصحاب حق االقتراع العرب يف املئة من  20نسبة  بعض التقديرات، فإن 

  .يديولوجية، وإنما النعدام الوحدة بين صفوف األحزاب العربيةألدوافع  ليس

مقعداً يف الكنيست القادم، وهو ما  13ويتوقع كثير من املراقبين أن تتجاوز القائمة املشتركة حاجز الـ 

ويستعيد بعض هؤالء املراقبين ما . قد يمكّنها من التأثير على تشكيل احلكومة اإلسرائيلية وعلى قراراتها

،  للمصادقة على اتفاق ك السنةمن تلسبتمبر /أيلول  23عندما دعي الكنيست، يف ، 1993جرى يف سنة 

  8نائباً وامتنع عن التصويت  50، بينما عارضه 120نائباً من أصل  61أوسلو، فحظي االتفاق بموافقة 

وكان من ضمن هذه األغلبية البسيطة التي صادقت على . نواب، وغاب نائب واحد عن جلسة التصويت

نهم من احلزب الديمقراطي العربي وثالثة من خمسة من النواب العرب، كان اثنان مومررته االتفاق 

  . طية للسالم واملساواةقرااجلبهة الديم

ومهما يكن، وبغض النظر عن كون تشكيل القائمة املشتركة إجنازاً تاريخياً ملكّوناتها، فإن هذا اإلجناز 

هة عن اجلببحد ذاته ال يكفي، كما أشار إىل ذلك الدكتور يوسف جبارين املرشح العاشر يف القائمة 

لتحويل مسألة القائمة املشتركة من وحدة انتخابية على الصعيد "الديمقراطية، بل هناك ضرورة 

وطني متكامل واستراتيجي يضع العمل الوطني املشترك يف رأس سلم أولوياتنا البرملاين إىل مشروع 

 -كما أضاف  –يتطلب منّا فعًال "، وهو ما "ويترجم فكرة التشارك من تشارك تقني إىل تشارك جوهري
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توحيد أحزابنا وفعاليّاتنا ومؤسساتنا يف صف واحد مع القوى الديمقراطية اليهودية يف مواجهة 

  ".ة التي ترفع رأسها من حين آلخرة املتصاعدة والفاشيالعنصري

  راجعامل

جملة ، ""الفقاعة اإلثنوقراطية"و  2013االستعمار الليبرايل؟ االنتخابات اإلسرائيلية "يفتحئل، أورون، -

  .74-52، ص 2013، ربيع 94، العدد الدراسات الفلسطينية

، قضايا إسرائيلية، رام الله، املركز الفلسطيني للدراسات "قراءة يف انتخابات الكنيست"عواودة، وديع، -

  .105-98، ص 2013، 49مدار، العدد -اإلسرائيلية

كانون  28، اجلزيرة نت، "وحدة وتشكيك باجلدوى.. القوائم العربية  بالكنيست"عواودة، وديع،  -

  .2015يناير /الثاين

حتوالت يف : 2009االنتخابات اإلسرائيلية "خوري، أريج، -روحانا، نديم؛ شحادة، إمطانس؛ صبّاغ-

، ص 2010، ربيع 82، العدد جملة الدراسات الفلسطينية، "ين يف إسرائيلاالجتاهات السياسية للفلسطيني

88 -114.  

، التي تصدرها مؤسسة "خمتارات من الصحف العبرية: "، نقالً عن نشرة25/1/2015، "هآرتس"-

  . الدراسات الفلسطينية

-Mgally, Nazir, "Que faire d' une liste commune qui nous a été imposée?  " , www. 
i24News.tv. Publié le 27 janvier 2015. 

  :كما تمّ الرجوع إىل املواقع اإللكترونية التالية
-www.aljabha.org 

-www.arabs48.com 
-www.aljazeera.net 

 



وال  الفلسطينية، الدراسات ملؤسسة حمفوظة التوزيع وإعادة النشر حقوق جميع الفلسطينية، الدراسات مؤسسة
 :التالــــــي البــــريدي العنوان إىل الكتابة عبر وذلك املؤسسة إدارة من بإذن إال إلكترونياً توزيعها أو نشرها يمكن
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  :املصدر ذكر يرجى االستخدام وعند الفردي لالستخدام طبعها أو املقالة هذه حتميل يمكن
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