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 القوائم العربية

  
  الفلسطنة تعمق مسارها

  وسط أزمات داخلية متفاقمة
  خالد عايد          

  
عشية انتخابات الكنيست الثالث عشر، تنطرح جملة من األسئلة التي تتعلق 

وتتعلق هذه األسئلة بمدى ما سيكشف توزع . ١٩٤٨بنمط االقتراع املمكن لفلسطينيي 
االجتماعية التي  –األصوات العربية عن الشوط الذي قطعته املسارات السياسية 

أو (، وخصوصاً مسار الفلسطنة تعتمل يف أحشاء اجملتمع الفلسطيني منذ أعوام
، واألزمة التي يعيشها خمتلف )التسيّس، بحسب بعض علماء االجتماع اإلسرائيليين

، وعلى رأسها احلزب الشيوعي اإلسرائيلي "الوسط العربي"القوى السياسية العاملة يف 
اء كما أنها تتعلق بنوع وحجم التأثيرات التي تلقاها الفلسطينيون العرب جرّ ). ماكي(

انهيار : ١٩٨٨التطورات الدرامية، العاملية واإلقليمية واحمللية، منذ انتخابات سنة 
على العراق؛  –بقيادة الواليات املتحدة  –؛ عدوان التحالف الغربي "االشتراكية"الكتلة 

الثورة وتراجع طابعها الشعبي وتصاعد بُعْدها املسلح واشتراك / استمرار االنتفاضة 
اإلسرائيلية، برعاية  –يف هذا البعد؛ انطالقة املفاوضات العربية  ١٩٤٨فلسطينيي 

  .أميركية، ثم دخول هذه املفاوضات الطريق املسدود احملتوم
يف انتظار ما ستسفر االنتخابات الوشيكة عنه فعالً من نتائج، ومن دون الغرق 

 يف خضم التكهنات بشأن هذه النتائج، يبقى لدينا مؤشران فقط على اجتاهات
وأول هذين . االقتراع العربي، يؤسسان لألجوبة األولية عن األسئلة املطروحة

املؤشرين اجتاه تصويت العرب يف االنتخابات السابقة، وخصوصاً ً انتخابات 
أما ثانيهما فهو اخملاض الذي يعيشه الشارع العربي، حتى اآلن، . الكنيست الثاين عشر

  .استعداداً للمعركة االنتخابية الفاصلة
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  اجتاه االقتراع
  يف االنتخابات السابقة

قد كشفت، فيما عنى  ١٩٨٨كانت نتائج انتخابات الكنيست الثاين عشر سنة   
/ الصوت العربي، عن استمرار مسار الفلسطنة، وتسارع هذا املسار بفعل االنتفاضة 

، %٥٨نحو : فقد حازت القوائم غير الصهيونية على معظم األصوات العربية. الثورة
ويف املقابل، تراجعت حصة القوائم . ١٩٨٤يف انتخابات سنة % ٥١قياساً بـ 

فيما " ثورة حقيقية"ويف هذا اجملال، حدثت . تقريباً % ٤٢إىل % ٤٩الصهيونية من 
، الذي أعطى القوائم الصهيونية "احملافظ والتقليدي"يتعلق باقتراع القطاع البدوي، 

. صوات يف انتخابات الكنيست احلادي عشرمن األ% ٩٠من أصواته، قياساً بـ % ٤٥,٥
ومن جهة ثانية، كانت تلك أول مرة تخوض فيها قائمة عربية خالصة انتخابات 

الكنيست؛ وهي قائمة احلزب الديمقراطي العربي، وتتمثل برئيسها عبد الوهاب دراوشة 
 ومن جهة ثالثة، انخفضت نسبة تصويت العرب يف تلك االنتخابات إىل. يف الكنيست

ويُعتبر هذا االنخفاض ذا مغزى، إذا . يف االنتخابات التي سبقتها% ٧٢، قياساً بـ %٧٠
. أخذنا يف االعتبار األوضاع السياسية التي أحاطت باالنتخابات، وخصوصاً نداءي م

قوى "إىل الناخبين العرب بضرورة اإلقبال على صناديق االقتراع ملصلحة . ف. ت
يف موقفها الثابت املقاطع " أبناء البلد"حركة  واستمرت". السالم يف إسرائيل

  ١".احلركة اإلسالمية"النتخابات الكنيست، ومعها قسم من مؤيدي 
يمكن االفتراض، وإنْ بحذر، أن اجتاهات االقتراع العربي هذه ستتبدى يف   

فالعامل الرئيسي الذي يقف وراء تلك . االنتخابات التشريعية، هذه املرة أيضاً
االجتاهات، متمثالً يف مسار الفلسطنة، ال يني يتواصل، بل إن بعضاً من التطورات 

سار، كما كانت حال احلرب األميركية السياسية األخيرة قد عمل على تغذية هذا امل
يف  –، الذي عزّز "االشتراكية"وكذلك األمر بالنسبة إىل انهيار اجملموعة . على العراق
  .مبدأ االعتماد على الذات، بدالً من الركون إىل دعم خارجي ما –جانب منه 

أما احلذر، يف هذا االفتراض، فيعود إىل ما يتضمنه العامل الذاتي، ممثالً يف   
القوى السياسية الناشطة يف الشارع العربي، من مظاهر الضعف والفرقة، وتفاقم 

                                                            
الصوت العربي يف انتخابات الكنيست "ملزيد من التفصيالت يف شأن هذه النتائج، أنظر مقالنا     ١

نوفمبر / ، تشرين الثاين١١، العدد ١٥، السنة "نشرة مؤسسة الدراسات الفلسطينية"، "الثاين عشر
 .٨٥٧-٨٥٣، ص ١٩٨٨
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. األمر الذي قد ينعكس سلباً على نتائج اجلولة االنتخابية احلالية –األزمات الداخلية 
 ١٩٤٨مظاهر أخرى، إيجابية، يف واقع فلسطينيي لكن يجب اإلشارة هنا إىل وجود 

السياسي الراهن، تدل هي األخرى على تعاظم مسار الفلسطنة من جهة، وعلى إمكان 
وهذا كله مما سنتناوله يف اجلزء التايل من . جتاوز األزمة التنظيمية من جهة أخرى

  .هذه املقالة
  

  اخلريطة السياسية
  عشية االنتخابات

، تقليدياً، إىل معسكرين "الوسط العربي"ياسية العاملة يفتنقسم القوى الس  
صهيوين وغير صهيوين، مع اختالف مكونات كل من املعسكرين، بين فترة : عامين
ويف انتخابات الكنيست لهذه املرة أيضاً، تشهد اخلريطة السياسية تغيرات . وأخرى

  .اساًذات مغزى، وخصوصاً داخل املعسكر غير الصهيوين، أي العربي أس
يف املعسكر العربي هذا، شهدت احلملة االنتخابية عدداً من التطورات املهمة، 

  :نخص ثالثة منها بالذكر
وقد بدأ هذا السعي حتى قبل اإلعالن : السعي لتأليف قائمة عربية واحدة  - ١

نوفمبر إىل /الرسمي يف شأن تقديم موعد انتخابات الكنيست من تشرين الثاين
هذه السنة، وكان هدفه تأليف قائمة موحدة من خمتلف القوى  يونيو من/ حزيران

) حداش(اجلبهة الديمقراطية للسالم واملساواة : الفعالة يف الشارع العربي، وخصوصاً
. ؛ احلزب الديمقراطي العربي؛ القائمة التقدمية للسالم"ماكي"بعمودها الفقري حزب 

يف رأيه  –هذه القائمة، ألنها للمشاركة يف مثل " ماكي"وسرعان ما اتضحت معارضة 
لكن رَفْع نسبة األصوات الالزمة لنجاح ". العربي –التعايش اليهودي "تلحق الضرر بـ –

، دفعت "الضغوط التي تمارسها جهات خمتلفة يف البلد واخلارج"، و%١,٥القائمة إىل 
 إىل مواصلة مساعيها يف هذا اجملال، باالشتراك مع" التقدمية"و" الديمقراطي"

اجلديدة التي يتزعمها رئيس جملس كفر مندا احمللي حممد زيدان " املستقلين"جمموعة 
فيصل عزيزية من دبورية؛ الياس جبور . رئيس جملس مشهد حممد مرعي؛ د: وتضم(

  ).من شفاعمرو؛ رئيس جملس الطيبة السابق عبد اللطيف حبيب
مل يقتصر على موقف  شهد تأليف القائمة املنشودة، منذ البداية، خماضاً عسيراً

فقد برزت بين األطراف األخرى املرشحة لها خالفات جدية، ال . السلبي منها" ماكي"
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   ٢.تتعلق بالبرنامج االنتخابي املشترك، بل بتركيبة القائمة وبمن يقف على رأسها
  .ومل يسفر اخملاض عن والدة، حتى كتابة هذه السطور

تلقي األزمة التي ": حداش"و" اكيم"وجود أزمة داخلية، وخصوصاً داخل  -٢
اليهودي  –، على خلفية طابعه العربي ١٩٨٩، منذ أواسط سنة "ماكي"يعيشها حزب 

وقد تبدت تلك األزمة . بظاللها على استعدادات احلزب النتخابات الكنيست  ٣املزدوج،
، جراء الصراعات "حداش"يف حالة الضعف التي أحاقت باحلزب، وبالتايل بجبهة 

  ٤.لية ومغادرة مئات األعضاء صفوفهالداخ
لكن أثر األزمة األوضح جتلى يف اخلالفات الداخلية بشأن أسماء املرشحين 

" ماكي"مارس، رفع جملس /آذار ١٥ففي . للقائمة اجلبهوية، وترتيب أماكنهم فيها
بوضع هاشم حماميد على رأس قائمة اجلبهة " حداش"توصية إىل جملس جبهة 

وبأن يتبعه  –أول مرة على اإلطالق يتبوأ فيها عربي هذا املركز  وهذه –االنتخابية 
تمار غوجانسكي؛ سامل جبران؛ حممد نفاع؛ : يف القائمة املرشحون بالترتيب التايل

لكن خطر انشقاق اجلبهة خيّم على االجتماع الذي عقده جملسها يف  ٥.بنيامين غونين
املنضوية ضمن إطار  –" يمقراطيةجبهة الناصرة الد"مارس، بعد أن رشحت / آذار ٢٨

وجاء . رئيس بلدية الناصرة توفيق زياد رئيساً للقائمة، بدالً من حماميد –" حداش"
يف تعليق صحايف على أجواء هذا االجتماع أن زياد كان يجابه القيادة احلزبية 

د القديمة، وأنه كان ثمة ما يشبه ثورة الشبان على القدامى، وأن عزلة األعضاء اليهو
   ٦.وتقرر، يف النهاية، تأجيل انتخاب أعضاء القائمة لفترة أسبوعين. كانت بارزة

أبريل، وخالفاً لقرار احلزب األصلي، أن يكون /نيسان ١١وقررت اجلبهة فيما بعد، يف 
توفيق زياد؛ هاشم حماميد؛ تمار غوجانسكي؛ : اخلمسة األوائل يف القائمة كما يلي

وصرح ). رئيس جملس سخنين(؛ مصطفى أبو ريّا )نرئيس جملس عبلي(صالح مرشد 
                                                            

، "دافار"، "باتعرب إسرائيل يستعدون لالنتخا"حممد خليلية، : للتفصيالت، أنظر    ٢
يف اللقاء املقبل نناقش "؛ يوسف الغازي، ٩/٣/١٩٩٢، "دافار"؛ حممد خليلية، ٧/١٠/١٩٩١

  .٥/٢/١٩٩٢، "هآرتس"، "البرنامج
ماذا يجري داخل احلزب الشيوعي : "لالطالع على تطورات األزمة يف تلك الفترة، أنظر مقالنا   ٣

  .٢٦٧ – ٢٥٧، ص ١٩٩٠، ربيع ٢عدد ، ال"جملة الدراسات الفلسطينية"، "اإلسرائيلي
عرب إسرائيل "؛ خليلية، ٢١/٢/١٩٩٢، "هآرتس"، "يبحثون عن الصوت العربي"سفيان كبها،    ٤

  .، مصدر سبق ذكره"يستعدون لالنتخابات
  .١٦/٣/١٩٩٢، "هآرتس"   ٥
  .٢٩/٣/١٩٩٢، "دافار"؛ ٢٩/٣/١٩٩٢املصدر نفسه،    ٦
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كانت ضرورية  –كما حتددت  –زياد، تعليقاً على هذه النتيجة، أن تركيبة القائمة 
ملنع انشقاق احلزب، وأنه عارض ترشيح غوجانسكي للمرتبة الثانية يف القائمة 

  ٧.بسبب مواقفها السياسية
. ، بل طالت القائمة التقدمية أيضاً"ماكي"مل تقتصر اخلالفات الداخلية على 

مارس، أرسلت جمموعة من أعضاء القائمة يف الناصرة، يتزعمها /ففي أواسط آذار
سكرتير القائمة القس رياح أبو العسل، رسالة رسمية إىل قائمة حداش تتضمن عرضاً 

يرفضه رئيس القائمة حممد  وهو عرض –بخوض االنتخابات جنباً إىل جنب 
. كما حتدث بعض األنباء عن صراع داخلي يف شأن الزعامة بين ميعاري ود. ميعاري

  ٨.مريم مرعي
يبدو أن الشارع العربي، اجليّاش  :بروز جمموعات سياسية عربية جديدة -٣

التنظيمية، أخذ  –بالنقاشات واألفكار، على خلفية مسار الفلسطنة واألزمة السياسية 
جمموعات سياسية جديدة، تعبر عن عمق الفلسطنة  –بمناسبة االنتخابات  –فرز ي

فباإلضافة إىل جمموعة . واألزمة من جهة، وعن حماولة جتاوزهما من جهة أخرى
السالفة الذكر، والتي تشترك يف اجلهود الرامية إىل تأليف قائمة عربية، " املستقلين"

فكرية عربية جديدة،  –مة حركة سياسية ترددت األنباء عن استعدادات جتري إلقا
حممد سكران من . د: وقد بادر إىل تأسيس هذه احلركة كل من". الطليعة"حتمل اسم 

وتقوم احلركة على املبادىء . الشيخ أحمد جريشة. راشد عويسات؛ د. قرية عبلين؛ د
املطالبة بمساواة العرب يف احلقوق؛ تقرير املصير للشعب : األساسية التالية

الفلسطيني؛ إقامة دولة فلسطينية ديمقراطية يف األراضي احملتلة إىل جانب إسرائيل؛ 
حتسين مكانة املرأة العربية؛ حل مشكلة البطالة لدى العرب، وخصوصاً لدى 

وأفادت األنباء أن املبادرين إىل تأسيس احلركة يقيمون اتصاالت . األكاديميين منهم
  ٩.يف اليسار اجلديدبكل من دراوشة وميعاري، وبشخصيات 

ميثاق "لعل التطور األهم، يف هذا املضمار، هو ما يتعلق بإنشاء حركة 
. أبريل/نيسان ١١وقد عقدت احلركة اجتماعها التأسيسي، يف حيفا، يف ". املساواة

عزمي بشارة عن خصوصية احلركة . وافتتح االجتماع أمير خمول، ثم حتدث د
من اخلريطة السياسية يف إسرائيل، وهويتها السياسية وضرورة وجودها ض

                                                            
  .١٢/٤/١٩٩٢، "دافار"   ٧
  .؛ كبها، مصدر سبق ذكره١٨/٣/١٩٩٢، "هآرتس"   ٨
  .٢٨/٢/١٩٩٢، "هآرتس"   ٩
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ويجري نقاش بشأن الهوية السياسية للحركة، شارك . وخصوصاً يف الوسط العربي
وبرز يف االجتماع رأيان فيما يختص باملشاركة يف . نشيطاً ٣٠فيه أكثر من 

وكانت احلركة قد    ١٠.انتخابات الكنيست، أحدهما يؤيد املشاركة والثاين يعارضها
حترر وطني وديمقراطية : ، وشعارها"البيان"، حتمل اسم "ملرة واحدة نشرة"وزعت 

، باعتباره اقتراحاً مقدماً إىل االجتماع "ميثاق املساواة"كما نشرت . وعدالة اجتماعية
، وبالتايل "إسرائيل دولة مواطنيها اليهود والعرب"ودعا امليثاق إىل جعل . التأسيسي

واملؤسسات واالتفاقيات التي تمنح امتيازات وقدراً إىل إلغاء كافة القوانين والنظم "
قانون العودة، وقوانين األرض، : ، مثل"أكبر من احلقوق ألحد مركبات الدولة

. واالتفاقيات القائمة بين دولة إسرائيل والوكالة اليهودية والصندوق القومي اليهودي
للمشاركة والتعاون  إزالة االحتالل وإقامة دولة فلسطينية كأساس"وطالب امليثاق بـ

لكن أبرز ما ورد يف ميثاق احلركة . ، وبالعمل على فصل الدين عن الدولة"بين الشعبين
يف هذه : "... ؛ إذ جاء فيه"حكم ذاتي لألقلية الفلسطينية"اجلديدة هو املطالبة بإقامة 

ف وهذا يعني االعترا. الدولة، تعيش أقلية فلسطينية يجب االعتراف بها كأقلية قومية
ويف . بحقها يف احلكم الذاتي الثقايف الذي يُمنح لألقليات القومية يف الدول املتحضرة

هذا اإلطار يجب أن تنتقل كافة املؤسسات التي تختص باألقلية العربية على خمتلف 
فئاتها إىل أيد عربية، ومن ضمن ذلك جهاز التعليم ووسائل االتصال الرسمية الناطقة 

  ١١...".بالعربية
انب هذه التطورات الثالثة البارزة يف الشارع العربي، حدث بعض التطور إىل ج

فقد أعاد أحد . بعدم املشاركة يف انتخابات الكنيست" احلركة اإلسالمية"يف موقف 
زعماء احلركة هذا املوقف، ال إىل اعتبارات أيديولوجية تقوم على عدم االعتراف 

كة يف اجملازفة باملشاركة، وهو ما قد بالسلطة اإلسرائيلية، بل إىل عدم رغبة احلر
يؤدي إىل إصدار حكم من قبل املستشار القانوين للحكومة أو غيره، بأنها حركة 

ومهما يكن األمر، فقد برزت خالفات داخل احلركة يف شأن   ١٢.خارجة على القانون
) شمثل زعيمها الشيخ عبد الله نمر دروي(االنتخابات، بين داعٍ إىل مقاطعتها، وآخر 

                                                            
  .١٢/٤/١٩٩٢، )القدس" (الفجر"   ١٠
  .١٠و  ١، ص ١٩٩٢أبريل / ، نيسان"البيان: "أنظر   ١١
  .١٣/٣/١٩٩٢ – ١٢، "معاريف"امير غيالت،    ١٢
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يقول باالشتراك يف قائمة عربية موحدة، وثالث يدعو اإلسالميين إىل دعم املرشحين 
  .، فقد ظلت على موقفها التقليدي املقاطع لالنتخابات"أبناء البلد"أما حركة   ١٣.العرب

يف املقابل، مل تطرأ تطورات ملموسة على وضع األحزاب الصهيونية يف 
فقائمة . ير إىل بعض التراجع يف هذا الوضعالشارع العربي، وإنْ كان ثمة ما يش

، املؤلفة من مابام وراتس وشينوي، مل تضم عربياً واحداً "ميرتس"املوحدة، " اليسار"
يف الشارع العربي، إىل موقفه من " اليسار"ويعود تراجع . يف مكان مضمون فيها

  ١٤.الفلسطينيين يف إبان أزمة وحرب اخلليج يف الدرجة األوىل
" الوسط"، فمن املتوقع أن يحافظ على قوته يف )وكذلك املفدال(ود أما الليك

العربي، احملدودة، وإن كان قد وضع هدفاً له احلصول على ضعف عدد األصوات 
ويعود ذلك إىل اعتبارات عملية، غير . ١٩٨٨العربية التي حصل عليها سنة 

قطاب أصوات أيديولوجية، من جانب ناخبيه العرب من جهة، وإىل طموحه إىل است
  ١٥.جديدة على حساب حزب العمل من جهة أخرى

وخالفاً لالنتخابات السابقة، مل يتخلل احلملة االنتخابية دعوات صهيونية إىل 
. طرد العرب الفلسطينيين، لكن مل تعدم التصريحات املعادية لهم واحملرضة عليهم

الذي دعا إىل يف الكنيست، رفائيل إيتان، " تسومت"مثال ذلك تصريح رئيس كتلة 
حرمان العرب من حقهم يف االقتراع للكنيست، ألنهم ال يخدمون يف اجليش 

وسيتضح . إن العرب يف أرض إسرائيل أعداء، وليثبتوا العكس: "وأضاف. اإلسرائيلي
ولو قُيّض للعرب . من قتل اجلنود يف جبال منشه... لكم يف األيام القليلة املقبلة
  ١٦."يف هذه اللحظة الختاروا فناء دولة إسرائيل

  
  ...أول مرة: خالصة

السياسي، عشية  ١٩٤٨لعل أول ما يلفت املراقب املتتبع ملناخ فلسطينيي   
االنتخابات، هو كثرة املستجدات التي تشير، على نحو أو آخر، إىل استمرار مسار 

ليف التوجه، وإنْ املتعثر، إىل تأ: ومن هذه املتغيرات. الفلسطنة، بل تعمّق هذا املسار
                                                            

  .الغازي، مصدر سبق ذكره   ١٣
  .؛ كبها، مصدر سبق ذكره١٦/٣/١٩٩٢، "هآرتس"   ١٤
ملن سيصوت الدروز "أليعيزر،  –؛ دويل بن ٢/٢/١٩٩٢، "دافار"كبها، مصدر سبق ذكره؛ : أنظر   ١٥

  .٢٧/٢/١٩٩٢، "دافار"، "والشركس؟
  .٢/٣/١٩٩٢، "هآرتس"روتي هايمن،    ١٦
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يهودية، تطالب بمنح  –قائمة عربية واحدة؛ قيام حركة جديدة، وإنْ كانت عربية 
األقلية الفلسطينية احلكم الذاتي؛ تعريب قائمة حداش، بوضع عربي على رأسها، 

إذا صحّ  –وبوجود أكثرية عربية فيها، وبإمكان وصول مرشحين عرب فيها فقط 
  .بعض التوقعات القائلة بنجاح اثنين منها

لكن هذه املتغيرات اإليجابية ذاتها تتضمن، يف املقابل، العناصر السلبية   
تعثر حماوالت التوصل إىل قائمة موحدة؛ : لألزمة التي يعيشها الشارع العربي

يهودياً مشتركاً؛ تفاقم األزمة  –استمرار البحث عن إطار سياسي، يكون عربياً 
  .منذ ثالثة أعوام تقريباً" ماكي"الداخلية، التي يعيشها 

وهكذا، فإنه بين حدّي الفلسطنة واألزمة، ستجرى انتخابات الكنيست الثالث   
وستكون نتائج االنتخابات . عشر؛ وبين كفتيهما، ستتوزع األصوات العربية فيها

وأغلب الظن . قطعه كل منهما، يف اجتاهين متعاكسين مؤشراً جديداً على الشوط الذي 
. أنه لن تقع مفاجآت كبيرة يف هذه اجلولة االنتخابية، فيما عنى نمط االقتراع العربي

  التقليدي حاضراً هذه املرة؟" أبناء البلد"لكن، هل يكون غياب 
  ١٩٩٢أبريل / نيسان
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