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القائمة التشتركة في التنتخابات الرسرائيلية: هل وجد الفلسطينيون ضالتهم؟
حلقة تنقاش أدارتها التشبكة بتشاركة

نمة علي، أرسعد غان، دياتنا بوتو

٢٠١٥ آذار/مارس

لة عامة

 بتشاركة أربعة أحزاب تلثل الواطني الفلسطينيي في إرسرائيل إلى حد كبير. وبورسع هذه القائمة2015 شباط/فبراير 14تتشكّلت القائمة التشتركة في 

أن تفوز بقاعد تكفي لعلها ثالث أكبر حزب في الكنيست الرسرائيلي. ولكن هل حقًا رسيغير ذلك منزلةَ الفلسطينيي في إرسرائيل كمواطني من الدرجة

اللثاتنية؟ وهل رسيحول دون التآكل السريع لقوقهم إذا ما ارستمر تقني العنصرية العلنة على يد الكوكبةِ اليمينية التقلدة لزمام السلطة حاليًا؟ هل هي حقًا

ولدةٌ جديدة لتشعور جماعي بالهوية والعمل؟ ل تزال الراء متباينةً في الجابة على هذه الرسئلة. يطرح محللو التشبكة دياتنا بوتو وأرسعد غان ونمة علي،

وهم أتنفسهم مواطنون فلسطينيون في إرسرائيل، وجهات تنظر مختلفة في معرض تليل التباينات الكامنة ومتشكلت القائمة التشتركة وإمكاتناتها بصرف

النظر عن مدى ناحها التنتخابي.

دياتنا بوتو: هل رستتفكك الحزاب الفلسطينية؟

ما اتنفك الفلسطينيون في إرسرائيل يتحدثون عن الاجة إلى قائمة موحدة تنبري للدفاع عن القوق الفلسطينية. فعلى الرغم من اللفات السيارسية بي

الحزاب الشتراكية والقومية والرسلمية، ل تختلف هذه الحزاب في مواقفها ازاء حقوق الفلسطينيي في إرسرائيل، إذ إن جميعها يريد أن يرى تنهاية

القواتني العنصرية والحتلل العسكري للراضي الفلسطينية.

غير أن التحالف لم يتتشكل تنفيذًا لوجهة تنظر متشتركة بتشأن القضايا التي تواجه الفلسطينيي أو ارستجابةً لطالب الماهير، بل تتشكّل ارستجابةً لعاملي

% في الكنيست، وهي خطوة أقرتها الاكم في وقت لحق، فسعت تلك الحزاب لتتشكيل25.3% إلى 2اثني: أولً، رفع العتبة التنتخابية من 

 التملثل فيتراجع التأييد للحزاب السيارسية الفلسطينيةالقائمة التشتركة تقيقًا لصالها الفردية لتنها كاتنت تواجه خطر التندثار. والعامل اللثاتني هو 

تدتني تنسبة متشاركة الناخبي في التنتخابات وإخفاق الحزاب السيارسية الفلسطينية منفردةً في إحراز أي تنصر اتنتخابي في التنتخابات البلدية رغم ارتفاع

تنسبة إقبال الناخبي عند هذا الستوى التنتخابي.
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من الرجح أن يكون تراجع التأييد للتملثيل العربي في الكنيست تنابعًا من التشعور التنامي بأن وجود الحزاب السيارسية الفلسطينية يتشرعن أفعال

 التزايدة بأن الحزاب السيارسية ل تنهض بحقوق الفلسطينيي في إرسرائيل ول تارب العنصرية التنامية في البلد. التنتقاداتالكنيست. فضلً على

حتى لو صارت القائمة التشتركة ثالث أو رابع أكبر حزب في الكنيست، كما تُظهر الدرارسات الرستطلعية، فإن فاعليتها ل تزال موضع رسؤال. من

الفترض عمومًا أن الرستحواذ على مقاعد أكلثر في الكنيست يعني تنفوذًا رسيارسيًا أكبر، رسواء من خلل إقامة ائتلف حاكم أو تتشكيل معارضة قادرة

ة حني الزعبي – ول الليكود له أيالذي يدفع جاهدًا باتاه عزل القيادية السيارسية الفلسطينيعلى الرستمرار والبقاء. ولكن ل العسكر الصهيوتني - 

مصلحة في تتشكيل ائتلف مع القائمة التشتركة. وفي القابل ليس في مصلحة القائمة التشتركة أن تتشكّل ائتلفًا مع أي حزب صهيوتني، لن هذه

الحزاب تضع التفوق الصهيوتني وحقوق اليهود فوق مفهوم الساواة والديقراطية. وهكذا، فإن الحزاب التي أرسست القائمة التشتركة تواجه خطر البقاء

كما كاتنت قبل الوحدة: أحزابٌ صغيرة تكافح العنصرية في دولة العنصرية.

رسوف تُضطر الحزاب السيارسية الفلسطينية، بالضافة إلى ذلك، إلى الرستمرار في صدّ مدّ الرستياء التنامي من النظام السيارسي الرسرائيلي والتشعور

بأتنه ل يخدم رسوى شرعنة العنصرية الرسرائيلية. وفي حي أن القائمة التشتركة قد ترفع تنسبة متشاركة الناخبي في هذه التنتخابات، فإتنها قد تؤدي إلى

تفكك الحزاب الكوتنة لها في تنهاية الطاف إذا لم تتمكن من تلبية توقعات تناخبيها من حيث تدي رسيارسات الفصل العنصري الرسرائيلية تاه

الفلسطينيي القاطني في إرسرائيل وتت الحتلل العسكري.

أرسعد غان: الروج من الهامش – هل القائمة التشتركة هي جزء من الطريق الى ذلك؟

ترافق العمل السيارسي للفلسطينيي في ارسرائيل مع الفهم العام بان مكاتنهم ومكاتنتهم ومستقبلهم هو رديف للصراع الرسرائيلي-الفلسطيني والتفاق على

حل قضية الحتلل في الضفة الغربية وتسوية قضية اللجئي، وتعمق ذلك الفهم مع توقيع اتفاقيات اورسلو واقامة السلطة الفلسطينية ككيان رسيارسي

يقوم على الرض الفلسطينية ويتطلع ليكون تنواة التنتقال من الحتلل الى الدولة الستقلة. وليس هنا الكان للدخول في تفاصيل الخفاقات الفلسطينية

وازدياد التطرف الرسرائيلي والتطورات التي ادت إلى تنهاية حقبة اورسلو واتندثار حل الدولتي وتليل فترة اتنقسام الركة الوطنية وفترة التيه واتنعدام

البوصلة، خصوصا خلل فترة رسيطرة أبو مازن على مقاليد المور في رام الله، وإقامة الكيان السيارسي النفصل في غزة. ما ترافق مع اورسلو وقبلها

وبعدها، هو فقدان البادرة لدى فعاليات العمل السيارسي للفلسطينيي في ارسرائيل، وتعلقهم بوهم الل السيارسي الذي رسوف يؤدي الى اتنفراج حالهم كأحد

ضحايا ارستمرار الصراع الدموي – باختصار قبولهم بدور تاريخي ثاتنوي في الركة الوطنية الفلسطينية، يصح ان تنطلق عليه لقب "لعب احتياط" في

احسن الحوال.
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وأهم أوجه هذا الوضع هو قبول غالبية القيادات السيارسية بنطق ثاتنوية قضايا الفلسطينيي في ارسرائيل في اطار الصراع الورسع، وقبولهم لتدخل رسافر من

قبل قيادات الركة الوطنية في قضاياهم الداخلية –حتى دعوتهم الى التصويت من اجل التأثير كمواطني ارسرائيليي على من يحكم في ارسرائيل- ومرورا

بالتنظير لدولة الواطني الرسرائيليي، والقبول بتدخل الال السيارسي من الليج، والهم قبولهم بنطق الدولتي –الدولة اليهودية والدولة العربية، كما اقر

في خطة التقسيم- اي قبولهم بالكاتنة اللثاتنوية في الدولة اليهودية. باختصار قبول غالبية قياداتهم –التي تلثل في الحزاب والركات الوطنية الرئيسية-

بالكاتنة اللثاتنوية والاتنبية في الوقت الاضر وفي الستقبل. وقد ت التعبير عن ذلك في البرتنامج التنتخابي للقائمة التشتركة، الذي بني من تميع مواقف

للحزاب الركبة للقائمة التشتركة في اتنتخابات رسابقة –بدون اي جهد خاص لكتابة برتنامج عمل حقيقي يتعامل مع التحديات الالية امام التمع

الفلسطيني في ارسرائيلي (وهي مسألة تستحق مقال منفردا)، وخصوصا القولة التي تؤيد اتنهاء الحتلل واقامة الدولة الفلسطينية، وصول الى الديباجة

التي تتشير الى: ""لقد تتشكّلت القائمة التشتركة لتررسيخ وحدة الصف في وجه العنصرية، ولزيادة وزن وتأثير الماهير العربية وكل القوى الناهضة

للحتلل والعنصرية". بدون اي كلمة عن دور الفلسطينيي في ارسرائيل كفلسطينيي، بل تورسع وارسهاب في شرح دورهم كإرسرائيليي. وهذا هو بالضبط

القبول باللثاتنوية وبدور لعب الحتياط في الركة الوطنية الفلسطينية.

مقابل ما ذكرته باختصار، رساهمت الكومات الرسرائيلية وعلى رأرسها حكومة تنتنياهو الالية والتي رسبقتها في تخليص التشعب الفلسطيني من التقسيم

الى اجزاء مفصولة من شعب، فهي التي بادرت ونحت في اتنهاء وهم حل الدولتي، وهي التي وحدت اقسام التشعب الفلسطيني ضد يهودية الدولة،

، تنتنياهو يعيد اتنتاج القضية الفلسطينية واصولها كما هي1967 وليس الحتلل عام 1948وتنتنياهو يصر بحق انّ اصل القضية هي تنتائج حرب 

القيقة، وليس كما تسوقها غالبية القيادات والنخب الفلسطينية، في ارسرائيل وخارجها. وبذلك فان حكومات ارسرائيل تنتيجة لبرتنامج عملها الكولنيالي

والصولي، هي التي تذكرتنا جميعا بضرورة تغيير أرسس العمل الوطني الفلسطيني، وضرورة التعامل مع الذر وليس الطراف، بعكس ما تنص عليه

برتنامج عمل القائمة التشتركة والذي يقبل بتقسيم التشعب الفلسطيني، وبالدوار التلفة للجزاء التلفة من التشعب الفلسطيني.

ما ذكر يتطلب اتنقلبا حقيقيا في فهم الصراع ودور الفلسطينيي في ارسرائيل فيه وفي ررسم مستقبله، باختصار مكاتنة الفلسطينيي في ارسرائيل لن تكون

تنتاجا لل الدولتي الواهم، بل أي حل للقضية الفلسطينية رسوف يكون تنتاجا لنجاحات واخفاقات الفلسطينيي في ارسرائيل، ومتشروع عمل الفلسطينيي

 والذي اثبت، قبل القائمة التشتركة، بان هنالك اجماع وطني عريض لدى الفلسطينيي في"التصور الستقبلي"في ارسرائيل كما ت خطه في متشروع 

ارسرائيل حول القضايا السيارسية الرئيسية، وحول دورهم في ررسم ملمح الل التشامل للقضية الفلسطينية من خلل تبني مبادئ الل السيارسي البني على

ارسس التوافقية السيارسية، وبالتالي تولهم من اللعب على الهامش الى القيام بدور رسيارسي مركزي لر ارسرائيل والركة الوطنية الفلسطينية الى حل

تاريخي عادل يتعامل من تنتائج النكبة وليس الحتلل والزج بالفلسطينيي في ارسرائيل الى الهامش البدي في الدولة اليهودية.
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كان مكننا ان تقوم القائمة التشتركة ببداية العمل لجل هذا التشروع الذي يخرج الفلسطينيي في ارسرائيل من الهامش، كان مكننا ان تكون مساهمة جدية

في بناء مسار مختلف للفلسطينيي في ارسرائيل ولليهود وللفلسطينيي عموما لو ان قياداتها عملت بتشكل جدي كقيادة شعب وليس كمفتتشة عن كرارسي

في الكنيست. مرة اخرى تفلت من بي ايدينا فرصة لكي تنعيد العتبار الى دورتنا كفلسطينيي، بل كطليعة في التشعب الفلسطيني، وذلك ل يتناقض مع

دورتنا في التنتخابات الرسرائيلية، بل قد تكون التنتخابات الرسرائيلية رافعة لنكون مركزا فلسطينيا وقائدا لل تاريخي – للمتشكلة الفلسطينية

وللمتشكلة الرسرائيلية في آن واحد – وهي فرصة فوتناها هذه الرة، وربا رستنجح في الستقبل اذا نحنا في تنمية قيادات تفكر في وضعنا في الركز

وليس مجرد تابعي لرسرائيل او للسلطة الفلسطينية او لي تنظام عربي آخر يضخ لنا الدولرات أو القولت القومية بغير رصيد.

نمة علي: بدايات تولٍ تاريخي

ا يزال الفلسطينيون في إرسرائيل يتجادلون بتشأن جدوى التشاركة في التنتخابات الرسرائيلية. فبعضهم ما زال يدعو إلى القاطعة لعتقادهم بأن التشاركة

 يتشارك في اتنتخاباتتتشرعن الرستعمار والحتلل الرسرائيلي وتررسخه. وآخرون فقدوا اللثقة ببساطة في قدرة النظام السيارسي على إحداث أي تغيير. فلم

 فقط من الفلسطينيي في إرسرائيل.%56   رسوى 2013  عام 

إن امتلك الفلسطينيي في إرسرائيل حقّ التشاركة في التنتخابات ل يعني أتنهم يؤثرون في عملية صنع القرار الرسرائيلي. فالؤرسسة السيارسية الصهيوتنية

تُقصي الحزاب العربية. وبعبارة أخرى، هم داخل اللعبة السيارسية ولكن خارج العملية السيارسية.

الداعون إلى التشاركة يتشددون على أهمية الدفاع عن القوق الفلسطينية رغم إدراكهم صعوبةَ إحداث تغيير حقيقي. وهم يعتبرون الكنيست السبيلَ

لحراز القوق الفردية، بل وأيضًا لنيل العتراف بالقوق الفلسطينية الماعية كأقلية قومية ورسكان أصليي. وهم يريدون، كذلك، أن يتحدوا التيار

السائد في إرسرائيل بتغيير مجرى المور.

وفي الوقت تنفسه، يتشعر فلسطينيون كلثيرون في إرسرائيل بالحباط من القتتال الداخلي في الاضي. وهم يدركون أتنهم يواجهون التمييز لكوتنهم

فلسطينيي بغض النظر عن معتقداتهم اليديولوجية – اشتراكية أو قومية أو دينية. وقد تفاقم هذا التشعور إبان العدوان الرسرائيلي على غزة صيف

، حي شعر الواطنون الفلسطينيون في إرسرائيل بأتنهم مهددون أكلثرَ من أي وقت مضى، رسواءً في التشارع أو الافلة أو الامعة أو مكان العمل.2014

 من الساحة السيارسية برفع العتبة التنتخابية.لخراج الحزاب العربيةوعلى خلفية ذلك، تأتي القائمة التشتركة كردٍ مباشر على اليمي الرسرائيلي الساعي 

ويكن النظر إلى هذه الناورة كمحاولة "لترحيل الفلسطينيي رسيارسيًا"، إذا جاز التعبير، ربا تهيدًا لترحيلهم ماديًا. فلمّا يستعيض اليمي الرسرائيلي عن

الهيمنة الصهيوتنية.الحزاب القائمة "بالعرب اليدين" النتمي لعضوية الحزاب الصهيوتنية، فإتنه رسيستطيع إظهار "ديقراطية" إرسرائيل دون الطعن في 
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 القائمة التشتركة بالتحذير من "التهديد العربي" فيلتتشويه رسمعةولكن لن القائمة التشتركة أحبطت محاولة اليمي الرسرائيلي تلك، فإتنه يسعى الن 

إرسرائيل، والصرار على وصفها بالقائمة العربية التشتركة، كما تفعل الكلثير من ورسائل العلم، وبالتالي تقديها على أتنها عرب مقابل يهود. لذا، فإن

من الهمية بكان أن تنعيد وتنكرر بأن القائمة التشتركة هي الرسم الررسمي وليس القائمة العربية التشتركة، وهي تضم يهود مناهضي للصهيوتنية. وبالرغم

من أن أكلثر الصوتي للقائمة رسيكوتنون من الفلسطينيي في إرسرائيل، فإن القائمة تهدف أيضاً إلى جذب الناخبي اليهود، حيث أطلقت حملةً إعلمية

باللغتي العربية والعبرية.

لن تحو القائمة التشتركة الختلفات بي الحزاب الكوتنة لها أو تنهي الدل التد بي الفلسطينيي في إرسرائيل حول موقف التمع الفلسطيني وكيف

ينبغي أن يقدم تنفسه. غير أن القائمة تتشدد على النضال الماعي ضد التمييز والحتلل من خلل التشراكة بي العرب الفلسطينيي والقوى اليهودية

الديقراطية. ومعًا تتشكل هاتان الموعتان بديلً ديقراطيًا للمعسكر القومي التطرف بقيادة بنيامي تنتنياهو والعسكر الصهيوتني بقيادة إرسحق هرتسوغ

وتسيبي ليفني.

 للقائمة التشتركة، البني على ثماتنية مبادئ: مناهضة الحتلل وإحقاق السلم العادل،البرتنامج السيارسييتجلى اليان في النضال الماعي بوضوح في 

تقيق الساواة القومية والدتنية، مناهضة العنصرية والفاشية وإحلل الديقراطية، إعمال حقوق العاملي والعدالة الجتماعية والبيئية، مكافحة اضطهاد

الرأة وضمان حقها في التشاركة، تطوير اللثقافة واللغة والهوية والتنتماء إلى المة، مناهضة الرستعمار، تنزع الرسلحة النووية من منطقة التشرق الورسط.

تواجه القائمة التشتركة تديي رئيسيي: رفع تنسبة الناخبي العرب الصوتي يوم القتراع، والنجاح في جذب الناخبي اليهود. تنطوي حتمية العمل معًا

على تقدي تنازلت عديدة، ولكنها تكتيك رسيارسي مؤثر من شأتنه أن يخلق رسلوكًا رسيارسيًا جديدًا للفلسطينيي في إرسرائيل، ليس في هذه التنتخابات

وحسب، بل للمستقبل أيضًا.

رسوف توفر القائمة التشتركة التجربةَ الضرورية للتعاون على مجموعة وارسعة من القضايا والراحل، داخل الكنيست وخارجه. فهي تُعيد مصطلح "الماعة

والعمل الماعي" إلى اللغة السيارسية للفلسطينيي في إرسرائيل، وهو أمرٌ دأبت الكومات الرسرائيلية، اليمينية واليسارية على حدٍ رسواء، على محاربته

منذ النكبة. القائمة التشتركة، باختصار، هي عملٌ تاريخي.

bit.ly/ISLElections هذه الوثيقة متوفرة باللغة النليزية:
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القائمة التشتركة في التنتخابات الرسرائيلية: هل وجد الفلسطينيون ضالتهم؟
 التشبكة

شبكة السيارسات الفلسطينية 

 هي محامية، شغلت منصب مستتشارة قاتنوتنية رسابقة لوفد الفاوضات الفلسطيني. كاتنت واحدة من الفريق الذي رساعد في اناح الدعوى الاصةدياتنا بوتو 

)  ومحللة رسيارسيةBBC) و(CNNبالدار امام محكمة العدل الدولية. معلقة دائمة في التشأن الفلسطيني في ورسائل العلم العالية الدولية ملثل(

لقناة الزيرة العالية. مساهمة منتظمة في مجلة التشرق الورسط. تارس القاتنون في فلسطي، وتركز اهتمامها على القاتنون الدولي وحقوق التنسان.

 هو من كبار الاضرين في كلية العلوم السيارسية في جامعة حيفا. كتب في قضايا عدة ملثل: التاهات السيارسية الفلسطينية، وإقامةأرسعد غان

Palestinian Politics afterالهيكل السيارسي للسلطة الفلسطينية، رسيارسات الغلبية والقلية من منظور مقارن. من بي مؤلفاته كتاب(

Arafat: A Failed National Movement, Indiana Series in Middle East Studiesبادر باتنتشاء العديد من برامج التمكي .  (

للفلسطينيي في إرسرائيل.

 ولدت وترعرعت في حيفا لعائلة تنتمي لهجري الداخل يعود أصلها لقرية ميعار الليلية. تقوم حالياً بإكمال أطروحة الدكتوراة في الركزنمة علي

الوطني لدرارسات السلم والصراع في جامعة اوتاغو في تنيوزيلندا. وتتركز كتاباتها عن الفلسطينيي في ارسرائيل كمجموعة اصلتنية وعن العلقة الركبة،

ما بي الواطنة والقومية في ظل صراع مستدام. نمة حاصلة على اللقب اللثاتني في العلوم السيارسية من الامعة العبرية في القدس وهي تناشطة رسيارسية

واجتماعية، ومهتمة بالتربية الدتنية وتأثيرها على صياغة وتأطير رسياقات مدتنية متعددة والركات الجتماعية الحتجاجية.

"شبكة السيارسات الفلسطينية" شبكة مستقلة غير حزبية وغير ربحية، مهمتها تنتشر وتعزيز ثقافة النقاش العام حول القوق التنساتنية للفلسطينيي وحقهم

في تقرير الصير، وذلك ضمن إطار القاتنون الدولي وحقوق التنسان. يلتزم العضاء والللون السيارسيون في التشبكة الناقتشة الدية للقضايا

الطروحة.يكن اعادة تنتشر وتوزيع هذه اللخصات السيارسية شرط ان يتم الشارة بوضوح الى "التشبكة"، "شبكة السيارسات الفلسطينية"، كمصدر ارسارسي

لتلك الواد.

www.al-shabaka.orgلزيد من العلومات عن "التشبكة"، زوروا الوقع اللكتروتني التالي: 

contact@al-shabaka.orgاو اتصلوا بنا على البريد اللكتروتني التالي :

الراء الفردية لعضاء التشبكة ل تعبر بالضرورة عن رأي النظمة ككل.
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