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غامن*

انتخابات الكني�ست و�آفاق التغيري
عدة �أ�سباب قادت �إلى تقديم االنتخابات العامة في �إ�سرائيل ،وتنوعت بين ما هو
�سيا�سي عام ،و�صراع على القيادة ــ وخ�صو�ص ًا لدى �أحزاب اليمين ،وما هو �شخ�صي؛
تغير في خريطة الحكم� ،إذ ال يزال اليمين
لكن ال يبدو �أن هناك مراهنات حقيقية على ّ
هو المر�شح بقوة لتو ّلي الحكومة المقبلة ،ونتنياهو هو ال�شخ�ص الأكثر ترجيح ًا
تغير في مزاج الناخب الإ�سرائيلي.
للبقاء على ر�أ�س تلك الحكومة ،ما لم يحدث ّ

في

الأ�سبوع الأخير من ال�سنة الما�ضية
�أعلن بنيامين نتنياهو قراره تقديم
موعد االنتخابات البرلمانية للكني�ست
الـ  ،21والتي من المفتر�ض �إجرا�ؤها
في ت�شرين الثاني/نوفمبر � ،2019إلى
 9ني�سان�/أبريل ب�سبب تعقيدات الت�صويت على
قانون ت�سوية خدمة المتدينين في الجي�ش
الإ�سرائيلي ،بعد �أن كان حزب ''ي�سرائيل
بيتينو'' برئا�سة �أفيغدور ليبرمان قد ان�سحب
من الحكومة ب�سبب عدم �سيرها بالح�سم �ضد
''حما�س'' خالل المواجهات في غزة ،و�شعور
ليبرمان ب�أن ''مواقفه المتزنة'' في وزارة
تعود على �أ�سلوبه
الأمن� ،أفقدته جمهوره الذي ّ
* الم�ست�شار ال�سيا�ساتي لـ ''ال�شبكة ــ �شبكة ال�سيا�سات
الفل�سطينية'' ،ومن كبار المحا�ضرين في كلية العلوم
ال�سيا�سية في جامعة حيفا.

اليميني الفظ.
كما �أن �إعالن تقديم موعد االنتخابات �أتى
بعد تعاظم الت�سريبات ب�ش�أن �إمكان تقديم
نتنياهو �إلى المحكمة ب�سبب تورطه في �شبهات
ف�ساد �شخ�صي �أو لبع�ض مقربيه ،الأمر الذي
فتح �شهية وراثة نتنياهو في ''الليكود'' .ومثلما
هي الحال في جميع االنتخابات الإ�سرائيلية
منذ تراجع الحزبين الكبيرين (الليكود والعمل)
بعد تعديل قانون االنتخابات في �سنة ،1996
ف�إن �أحزاب ًا جديدة ال بد من �أن تن�ش�أ قبل �أي
مهددة للبنى ال�سيا�سية
انتخابات ،وتغدو ّ
التقليدية ،على غرار ن�شوء حزب �شينوي
برئا�سة طومي لبيد في انتخابات  ،1999ثم
حزبي ي�ش عتيد وحزب كوالنو الحق ًا،
ت�أ�سي�س َ
والآن حزب حو�سن لي�سرائيل .ف�إلى �أي مدى
يهدد هذا التطور ا�ستمرار حكومة اليمين؟

مقاالت

وفي �سياق هذه المعالجة ،ال بد من
التطرق �إلى الم�شكالت في القائمة الم�شتركة،
والتي �أدت �إلى تفكيكها و�إجها�ض تجربتها
الق�صيرة ،و�إعادة التنظيم بح�سب قوائم منفردة
تتناف�س على �أ�صوات الناخبين العرب.

نتنياهو ''امللك''
مما ال �شك فيه� ،أن نتنياهو هو ال�شخ�صية
ّ
الأقوى في اليمين خالل العقد الأخير ،وربما
يكون الأهم تاريخي ًا في �إ�سرائيل بعد بن ــ
غوريون ،فهو ُيم�سك بزمام ال�سلطة من خالل
زعامته لليكود ولمجمل كتلة اليمين ،وقد
تكون ال�صفة الأكثر تعبيراً ،هي ''ملك �إ�سرائيل''
التي �أطلقهاعليه �أع�ضاء حزبه ''الليكود''؛ لكن
في مقابل هذا التبجيل ،ف�إن تهم بالف�ساد
تالحق نتنياهو وتهدد م�ستقبله ال�سيا�سي،
ف�ض ًال عن معاركه الداخلية لت�صفية مناف�سيه
داخل كتلة اليمين والليكود نف�سه ،والتي تجلت
مقربوه قبل
في قوائم ت�صفية وزعها ّ
االنتخابات الداخلية الأخيرة في الليكود في
عمده على ر�أ�س
� 5شباط/فبراير  ،2019و ُت ّ
القيادة ،لكن تزيد في الوقت نف�سه� ،إمكان
توحد مناف�سيه خارج حزبه ،و�إن كان ه�ؤالء
ّ
�سيبقون ب�أغلبيتهم �ضمن تحالف اليمين
الأكثر تطرف ًا.
لقد تم ّكن اليمين الإ�سرائيلي من الهيمنة
على ال�ساحة ال�سيا�سية الإ�سرائيلية بعد عقدين
ون�صف عقد من الت�أرجح بين اليمين والي�سار
( 1984ــ  ،)2009وقاده نتنياهو �إلى �سلطة
مطلقة ،في �إطار ''منظومة الكتلة المهيمنة''*،
لليمين الإ�سرائيلي الذي فاز تباع ًا
باالنتخابات منذ �سنة  ،2009بزعامة حزب
الليكود.
وتتمثل هيمنة اليمين المتطرف في
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�إ�سرائيل ،في االبتعاد عن خط الت�سوية
ال�سيا�سية مع ال�شعب الفل�سطيني ،وال�سير في
اتجاه تقوي�ض الأ�س�س الديمقراطية للنظام
ال�سيا�سي الإ�سرائيلي ،عبر محاولة فر�ض
خطابه على جميع م�ؤ�س�سات الدولة ،بينما
المع�سكر المناف�س يعي�ش �أزمة عميقة.
ي�شكل الليكود العمود الفقري لليمين
يعمق مركزيته
الإ�سرائيلي وائتالفه ،وهو ّ
تباع ًا منذ �سنة  .2009ففي انتخابات 2013
ح�صل الليكود على  19مقعداً ( 31مقعداً
بتحالف مع ليبرمان) وكان طرف ًا �ضعيف ًا في
الحكومة على الرغم من �أنه كان يقودها ،وفي
انتخابات  2015ح�صل على  30مقعداً
معتبرة
متجاوزاً محاوالت �شخ�صيات �أمنية َ
�ضرب �شخ�صية نتنياهو كرجل �أمن ،و�ضرب
حكومته و�شخ�صه من الزاوية االقت�صادية
واالجتماعية على خلفية تقارير ن�شرها مراقب
الدولة �آنذاك .لكن الليكود ا�ستطاع �أن يحقق
نجاح ًا باهراً خالف ًا لال�ستطالعات التي
�أُجريت خالل الحملة االنتخابية وتوقعت
ح�صوله على ما يتراوح بين  22و 24مقعداً.
ح�سم نتنياهو المعركة عند �إدالئه �إلى
الإعالم بموق َفين :الأول ت�صريحه ب�ش�أن
معار�ضته �إقامة دولة فل�سطينية ،والذي �ساهم
في �أن يح�صل الليكود على �أربعة مقاعد من
حلفائه على يمين حزبه ،والثاني ن�شره
ت�سجي ًال له يوم االنتخابات يدعو فيه قواعد
اليمين النائمة �إلى الخروج للت�صويت ،لأن
المواطنين العرب ''يتوافدون'' �إلى �صناديق
االقتراع .ا�ستفز نتنياهو بهذا الت�سجيل قواعد
* Asʼad Ghanem, Mohanad Mostafa & Salim
Brake (2019), Israel in the Post Oslo Era:
Prospects for Conflict and Reconciliation with the
Palestinians (London: Routledge).
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الليكود التي خرجت �آنذاك للت�صويت بكثافة،
قدر ب�أنه �أ�ضاف بهذا ثالثة مقاعد �أُخرى
وي َّ
ُ
�إلى حزبه.
نتائج االنتخابات بين �سن َتي 2009
تبين �أن الحزب الوحيد الموجود بقوة
وّ 2015
في جميع طبقات ال�شعب في �إ�سرائيل ــ عدا
المواطنين العرب والمتدينين اليهود ــ هو
حزب الليكود .فبينما يتفاوت الت�أييد للأحزاب
الأُخرى في قطاعات متنوعة من ال�شارع
اليهودي في �إ�سرائيل ،ف�إن الليكود هو الحزب
الوحيد المتغلغل في القطاعات كافة.
خال�صة الأمر �أن الم�شهد ال�سيا�سي
والحزبي الإ�سرائيلي خالل العقد الأخير يفيد
ب�أن نتنياهو يقف على ر�أ�س كتلة �سيا�سية
تبو�ؤ
حزبية مهيمنة في الليكود ،وي�ساعده في ّ
هذا الم�شهد ،كما �أن ت�شكيل الحكومة بات
يتبلور قبل موعد االنتخابات ،وخ�صو�ص ًا في
مع�سكر اليمين المكون من :الليكود؛ كوالنو؛
ي�سرائيل بيتينو؛ يهدوت هتوراه؛ �شا�س؛ البيت
اليهودي .فهذه الأحزاب متوافقة �أيديولوجي ًا
و�سيا�سي ًا وحتى طبقي ًا ،وكل حزب داخل
المع�سكر يحاول �أن ي�ستقطب قواعد هذا
المع�سكر �إلى �صفوفه ،من خالل تكتيكات
انتخابية و�سيا�سية متعددة.
بد�أ نتنياهو بترتيب عودته �إلى الحكم،
ومع تقديم القوائم لالنتخابات المقبلة ،قام
بال�ضغط على �أحزاب اليمين كي تتوحد،
وخ�صو�ص ًا من �أجل ت�شكيل قائمة ''اتحاد
�أحزاب اليمين'' التي تتكون من بقايا حزب
''البيت اليهودي'' (الذي ان�شق عنه نفتالي بينت
و�أييلت �شاكيد ،و�أ�س�سا حزب ''اليمين الجديد'')،
وحزب ''االتحاد القومي'' برئا�سة �سموتريت�ش،
وحزب ''عوت�سماه يهوديت'' (قوة�/سطوة
يهودية) الذي ي�ضم ثلة من تالميذ الحاخام

العن�صري مئير كهانا بقيادة المحامي بن
غبير ويت�شكل داعموه من بقايا حركة كاخ
العن�صرية ،وبع�ض المنظمين الجدد من غالة
التطرف والعداء للفل�سطينيين .هذه القائمة
ت�شكلت ب�ضغط كبير من نتنياهو ،وبعد تقديمه
�إغراءات �أُخرى لأع�ضائها ،مثل �إعطاء كر�سي
م�ضمون في قائمة الليكود لأحد �أع�ضاء
المجموعات المتطرفة ،ووعوده لهم بوزارات
مركزية في حال نجاحه في االنتخابات
وت�أليفه الحكومة بعدها.
وفي مقابل احت�ساب �إيجابية قوة نتنياهو
و�سيطرته على حزبه ومع�سكر اليمين ،ف�إنه
يواجه عقبات �سلبية� ،إذ �إنه يقع �ضمن دائرة
�شك المنظومة الق�ضائية في �إ�سرائيل في �شبهة
تورطه في ملفات ،ف�ض ًال عن وجود عداوات له
ت�سبب هو بها من خالل التكتيكات ''الت�صفوية''
ّ
التي قام بها �ضد مناوئيه في الليكود.
وتفيد التقارير ال�صحافية ب�ش�أن �شبهات
الف�ساد ب�أن هنالك تحقيقات جدية �ضد
نتنياهو فيما ُيعرف بملفات  1000و2000
و ،4000والتي تدور حول تل ّقيه ر�شاوى من
رجال �أعمال يهود في مقابل م�ساعدتهم في
الح�صول على �إعفاءات �أو تخفي�ضات �ضريبية،
ف�ض ًال عن ق�ضايا ر�شاوى واحتيال لمقربين
منه في ق�ضية �شراء غوا�صات �ألمانية ،وتورط
قريب له في الح�صول على �أموال في مقابل
ت�سهيالت .كما �أن نتنياهو م�شتبه به في
تقديم ت�سهيالت ل�صحيفة ''يديعوت �أحرونوت''
و�صاحبها موز�س في مقابل ن�شرها تقارير
�إيجابية عن عمله ون�شاطاته .وفي تلك
الق�ضايا كلها ،هنالك �شهادات م�شفوعة
بالق�سم قد تربك نتنياهو في المحكمة ،وربما
ت�ؤدي �إلى �إجراءات عقابية ت�صل �إلى الحب�س
�أو الغرامات المالية على الأقل.
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تكمن مخاوف نتنياهو في �أن يتم تقديم
ملفات �شبهات بف�ساد �إدارته �إلى المحكمة قبل
االنتخابات ،وي�سعى جاهداً لتبرئة نف�سه ،بما
في ذلك اتهام الم�ست�شار الق�ضائي للحكومة
عينه نتنياهو نف�سه ،ب�أنه ين ّفذ
مندلبليت الذي ّ
�أجندة الي�سار الذي ي�ضغط عليه لتقديم الئحة
اتهام �ضد نتنياهو ،من خالل المالحقة
ال�سيا�سية� ،أو من خالل التظاهر في مقابل
منزل مندلبليت ب�شكل متوا�صل ولأيام طويلة،
من �أجل تقديم نتنياهو �إلى المحكمة .وطبع ًا،
ويدعي دوم ًا ــ
يرف�ض مندلبليت هذه التهمّ ،
مبا�شرة �أو من خالل موظفين مركزيين في
مكتبه ــ �أن الق�ضية تتبع لإجراءات ق�ضائية
بحته ،و�أن قرار مقا�ضاة نتنياهو �سيكون
مبني ًا على قرائن ملمو�سة.
ال يوجد في �إ�سرائيل ما ُيلزم رئي�س
الحكومة بالتنحي عن من�صبه في حال
تقديمه �إلى المحكمة ــ مثلما هي الحال
بالن�سبة �إلى الوزراء ــ غير �أن التجربة ال�سابقة
تفيد ب�إمكان حدوث ذلك ،مثلما جرى مع
رابين في �سنة  ،1976ومع �أولمرت في �سنة
 .2009ومع �أن هذا الأمر ي�ضع نتنياهو في
م�أزق قانوني جدي� ،إ ّال �إنه من الناحية
ال�شعبية يبدو �أنه لن ي�ؤثر في �شعبيته �أو نفوذ
تم�سك قاعدته
حزبه ،بل ربما �سي�ؤدي �إلى ّ
ال�شعبية به ،كون الناخب الإ�سرائيلي ال يتوقف
كثيراً �أمام نظافة الإدارة العامة ،بقدر
اهتمامه بالهوية والموقف من حل الق�ضية
الفل�سطينية والعداء للنخب الأ�شكنازية التي
مثلت قيادة �أحزاب الو�سط والي�سار ،وال تزال
في �أذهان كثيرين ،مرتبطة بدعم ما ي�سمى
''مع�سكر ال�سالم'' في �إ�سرائيل.
وفي مواجهة مناف�سيه في الليكود ،ف�إن
نتنياهو ا�ستخدم طرق ًا غير �سوية ل�ضمان

مقاالت
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�إحكام �سيطرته على الحزب ،فقد قام مع
مقربين منه ،قبل االنتخابات الداخلية في
الليكود التي جرت في � 5شباط/فبراير
 ،2019بتح�ضير ''قوائم ت�صفية'' لبع�ض
المر�شحين ،وعلى ر�أ�سهم وزير التعليم ال�سابق
جدعون �ساعر الذي ُيعتقد �أنه كان �سيناف�س
نتنياهو على قياد الحزب .وذهب نتنياهو
بعيداً عندما ن�شر قبل يومين من االنتخابات
التمهيدية ،م�شهداً م�صوراً ُيظهر �أن �ساعر يعمل
على �إزاحته من الحلبة ال�سيا�سية ليتمكن من
رئا�سة الليكود ورئا�سة الحكومة في �إ�سرائيل.
ومع �أن نتائج االنتخابات الداخلية �أتت
مخيبة لآمال نتنياهو� ،إ ّال �إن ممار�سته هذه
ك�شفت عن عدم نزاهة تثير ال�شك في الرجل
وفي ا�ستعداده للخو�ض في �أعمال ''مافيوية''
من �أجل تحقيق م�صالحة الخا�صة وتح�صين
مكانته.

غني بني فقراء
في نهاية كانون الثاني/يناير ،2019
وبعد تردد طويل� ،أعلن رئي�س �أركان الجي�ش
ال�سابق بيني غان�س �إقامة حزبه ''حو�سن
لي�سرائيل'' (مناعة لإ�سرائيل) ،م�ش ّك ًال قائمة
م�شتركة مع حزب ''الحركة القومية ــ الر�سمية''
(تيلم) الذي �أ�س�سه القائد ال�سابق الآخر للجي�ش،
مو�شيه يعلون .ووفق ًا ال�ستطالعات الر�أي ،ف�إن
القائمة ــ وعلى الرغم من �أنها لم تكن قد
عر�ضت جميع �أ�سماء مر�شحيها بعد ــ �ستح�صل
على �أكثر من ع�شرين مقعداً ،الأمر الذي ي�ضع
وال �إذا ما ُترجمت
ائتالف نتنياهو في خطر� ،أ ً
اال�ستطالعات �إلى مقاعد في يوم االنتخابات،
ثم في حالة ت�شكيل تحالف بين الو�سط
والي�سار (�أي الحزب الجديد مع حزب ي�ش عتيد
برئا�سة لبيد ،وحزب العمل ،وحزب ميرت�س،
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وبدعم القائمة الم�شتركة �أو الأحزاب العربية)،
عما قد يت�أ�س�س على �إمكان تقديم ملف
ف�ض ًال ّ
نتنياهو في ق�ضية الف�ساد �إلى المحكمة ،مث ًال
احتمال امتناع مكونات في الحكومة الحالية،
وخ�صو�ص ًا حزب كوالنو برئا�سة مو�شيه
كحلون ،من دعم تر�شيح نتنياهو لرئا�سة
الحكومة ،ودعم تر�شيح غان�س بد ًال منه.
ال�س�ؤال المطروح الآن هو ،من �أين ي�أتي هذا
الدعم لحزب غان�س الجديد؟ وهل يمثل بدي ًال
�سيا�سي ًا حقيقي ًا من اليمين وائتالفه الم�سيطر
(المدعوم من �أغلبية ثابته في ال�شارع
الإ�سرائيلي) على الحكم منذ �سنة 2009؟
�إن بقاء الي�سار والو�سط في المعار�ضة
و�إخفاقاتهما التاريخية� ،أديا �إلى تراجع الدعم
تخبط في برامجهما ال�سيا�سية
لهما ،و�إلى ّ
واالجتماعية واالقت�صادية ،ف�ض ًال عن غياب
ال�شخ�صية القيادية التي يمكنها �أن تعزز واقع
هذا التحالف وموقعه ال�شعبي.
ربما يمتلك بيني غان�س القدرة على
احتالل موقع القائد الكريزماتي المفقود ،فهو
رئي�س �أركان �سابق ،وبالتالي يمتلك قدرة
على التعامل مع التحديات الأمنية ،وهو يقود
الم�ساعي لخلق ا�صطفاف جديد بمواجهة
نتنياهو ومع�سكره ،الأمر الذي ي�ؤهله
ال�ستقطاب ناخبي الي�سار والو�سط الذين
يبحثون عن ائتالف جديد يعيد �إليهم االعتبار،
ويعيدهم �إلى ال�سلطة.
�إن الدعم لحزب غان�س الجديد ي�أتي من
قواعد �أحزاب الي�سار والو�سط الأُخرى ،لكنه ال
ي�ؤثر تقريب ًا في قواعد الليكود �أو �أحزاب
االئتالف الحكومي اليميني في �إ�سرائيل .غير
�أنه �إذا تمكن من �إن�شاء ائتالف من الو�سط
والي�سار ،ف�إنه قد يح�صل على ما يتراوح بين
 24و 25مقعداً ،ت�أتيه من قواعد ي�ش عتيد

وحزب العمل.
�إ ّال �إنه على الرغم من �إمكان ح�صول غان�س
وائتالفه من الو�سط والي�سار على  40مقعداً،
ف�إن ذلك ال يكفي لإق�صاء نتنياهو ومع�سكر
اليمين ،وت�أليف الحكومة المقبلة.
هذه التقديرات والتحليالت كلها هي قبل
قيام االئتالف الحزبي الجديد بعر�ض برنامج
تف�صيلي ،وقبل الدخول في معمعة االنتخابات
والدعاية االنتخابية ،لكن ا�ستناداً �إلى تجارب
الما�ضي ،ف�إن نجوم الجي�ش الملتحقين
بالعمل ال�سيا�سي لم ت� ِأت نجوميتهم بالنتائج
المرجوة ،وقد حدث هذا مع مو�شيه ديان
وعيزر وايزمن و�أمنون ليبكين ــ �شاحك و�إيهود
باراك ،وغيرهم� ،إذ �إن كثيرين من الناخبين
يعودون �إلى قواعدهم مع اقتراب االنتخابات،
الأمر الذي يدعو �إلى التريث قلي ًال قبل الو�صول
�إلى ا�ستنتاجات حا�سمة.

القائمة امل�شرتكة :جتربة �أُجه�ضت
بينما باتت االنتخابات قاب قو�سين �أو
�أدنى ،ف�إن الأحزاب العربية ونا�شطين كثيرين
ال يزالون منهمكين في ترتيبات تتعلق
بالقوائم وتركيبها ،وخ�صو�ص ًا في جهود
�إنقاذ القائمة الم�شتركة ،و�إرجاعها كقائمة
واحدة ،بعدما �أعلن �أحمد الطيبي ان�سحاب
حزبه من القائمة لخالفات �شخ�صية مع
مركبات في القائمة ،والعتقاده �أن حزبه ُغبن
حقه في �سنة  2015عند ت�أ�سي�س القائمة.
كانت القائمة الم�شتركة قد تكونت بعد
�إعالن تقديم موعد االنتخابات الإ�سرائيلية في
�أوائل كانون الأول/دي�سمبر  ،2014و�سط
المم ِّثلة
توجه الأحزاب البرلمانية ُ
للفل�سطينيين في �إ�سرائيل �إلى توحيد الجهود
لخو�ض االنتخابات التي �أُجريت في � 17آذار/
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مار�س  ،2015في �أعقاب رفع ن�سبة الح�سم.
وتكللت الم�ساعي بت�شكيل قائمة م�شتركة من
�أربعة �أحزاب هي :الجبهة الديمقراطية لل�سالم
والم�ساواة التي ح�صلت في انتخابات 2013
على �أربعة مقاعد؛ ''الحركة الإ�سالمية
الجنوبية'' التي تخو�ض االنتخابات منذ �سنة
 1996في �إثر ان�شقاق ''الحركة الإ�سالمية'' �إلى
حرك َتين :جنوبية و�شمالية؛ حزب التجمع
الوطني الديمقراطي الذي �أُن�شىء في �أوا�سط
ت�سعينيات القرن الما�ضي و�سط نقا�ش
الم�ساواة والمواطنة في �إ�سرائيل ،وفي �إثر
توقيع اتفاق او�سلو ،وح�صل في انتخابات
 2013على ثالثة مقاعد؛ الحركة العربية
للتغيير بقيادة النائب �أحمد الطيبي الذي
خا�ض االنتخابات بتحالف مع ''الحركة
الإ�سالمية الجنوبية'' ،وح�صال مع ًا في
انتخابات  2013على �أربعة مقاعد.
خا�ضت القائمة الم�شتركة االنتخابات في
�سنة  ،2015وح�صلت على  13مقعداً في
الكني�ست ،وهو عدد مقاعد غير م�سبوق من
حيث تمثيل الأحزاب العربية في الكني�ست،
ويفوق عدد الممثلين العرب عن الأحزاب التي
�شكلت القائمة في الكني�ست ال�سابقة بع�ضوين.
و�سبق �إن�شاء القائمة الم�شتركة وما بعده،
نقا�ش عميق ب�ش�أن معنى وجدوى ت�شكيل قائمة
م�شتركة للأحزاب التي تمثل الفل�سطينيين في
�إ�سرائيل في البرلمان الإ�سرائيلي.
�إن القائمة الم�شتركة لم تكن �إنجازاً
انتخابي ًا في الأ�سا�س ،وذلك على الرغم من
ح�صولها على  13مقعداً في البرلمان
الإ�سرائيلي (ثالث �أكبر قائمة في الكني�ست)،
تركز �إنجازها في ت�شكيلها بحد ذاته في
و�إنما ّ
ظل االنق�سام والت�شرذم الذي �ساد الم�شهد
ال�سيا�سي العربي خالل العقدين االخيرين.
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ومع ذلك ،ف�إن ت�شكيلها فر�ض عليها
تحدي ًا داخلي ًا �أمام الجمهور الفل�سطيني في
�إ�سرائيل� ،أكبر من تحديها �أمام النظام
الإ�سرائيلي وحكومته ،وخ�صو�ص ًا فيما يتعلق
بتحدي تنظيم المجتمع الفل�سطيني في
�إ�سرائيل ،وبناء م�ؤ�س�ساته الوطنية وقيادة
العمل الجماهيري والن�ضال ال�شعبي ،وعدم
االكتفاء بالعمل البرلماني التقليدي ،كما �أنها
�شكلت نموذج ًا للوحدة لدى النخب بين
الفل�سطينيين في ال�ضفة الغربية وال�شتات
كنموذج يمكن االحتذاء به لإنهاء االنق�سام في
ال�ساحة الفل�سطينية بين حرك َتي ''حما�س''
و''فتح''.
هذه التوقعات التي تجاوزت حدود
المواطنة الإ�سرائيلية فر�ضت على القائمة
الم�شتركة نهج ًا و�سلوك ًا �سيا�سيين يطمحان
�إلى اال�ستجابة لهذه التوقعات ،منها ا�ستمرار
وحدة القائمة في البرلمان وعدم تفككها،
وتح�سين الأداء البرلماني مقارنة بالأداء
ال�سابق لمركباتها ،وقدرتها على قيادة
الن�ضال ال�شعبي وبناء الم�ؤ�س�سات الوطنية
القطرية ،وزيادة ثقة النا�س بالعمل
ال�سيا�سي.
ومع �إعالن بع�ض مركبات القائمة
الم�شتركة مغادرتها لت�شكيل قوائم حزبية،
ف�إن �إجها�ض تجربة تلك القائمة يبدو �أمراً
واقع ًا ،وخ�صو�ص ًا �أن القوائم االنتخابية كان
يجب �أن تقدم �إلى لجنة االنتخابات المركزية
قو�ض
قبل � 22شباط/فبراير ،الأمر الذي َّ
�إمكان �إنقاذ القائمة الم�شتركة التي كان يجب
�أن ُينظر �إليها على �أنها جزء من م�شروع
�سيا�سي �أو�سع لتنظيم الفل�سطينيين في
�إ�سرائيل.
لقد مثلت م�س�ألة �إن�شاء القائمة الم�شتركة
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ذروة مهمة ونقطة �ضوء م�شعة كان من
الواجب ا�ستغاللها ،من �أجل االنطالق بعد
الإنجاز االنتخابي في �سنة � ،2015إلى بناء
م�شروع عمل �سيا�سي جماعي فل�سطيني في
�إ�سرائيل يتعدى ال�شعارات االنتخابية ،وكان
من المفرو�ض تجنيد طاقات �شعبنا لأجل رفد
هذا الم�شروع بدعم مهني مدرو�س يتكىء على
تجربة طويلة لأعداد كبيرة من �أبناء �شعبنا.
وطبع ًا كان يمكن عمل الكثير ،لوال االن�شغال
الذي ا�ستحوذ على اهتمام مركباتها لترتيب
مقاعد الأحزاب في القائمة ،واال�ستنزاف الذي
�أ�صاب القائمة ومكانتها بعد �أزمة التناوب،
وربما ق�ضايا �أُخرى لي�س لها عالقة بم�صالح
�شعبنا ومجتمعنا.
لم ت�ستطع قيادات القائمة الم�شتركة
تحويل الإنجاز االنتخابي �إلى ت�أ�سي�س عمل
جماعي وطني ،وبناء برنامج �سيا�سي
للفل�سطينيين في �إ�سرائيل ،و�صو ًال �إلى تحقيق
مما يجب تحقيقه .ولم يتم عملي ًا،
ولو جزء ّ
�سوى �إن�شاء القائمة الم�شتركة والإنجاز
االنتخابي ،والإنجاز الرمزي وال�سيا�سي الذي
�شد انتباه العالم ب�أ�سره ،لكن تجربة تلك
عط حقها مثلما يجب ،ولم يتم
القائمة لم ُت َ
تجاوز �إنجاز الت�أ�سي�س (�أي ت�شكيل القائمة)
�إلى فعل التغيير.
هنالك عدة تف�سيرات النهيار القائمة
الم�شتركة ،منها ما ذكرناه من ف�شل في
تم�سك بع�ض القيادات
�أدائها ،ومنهاّ :
بال�شكليات عبر �إبراز �أهميتها ووزنها
تعمد بع�ض قيادات الأحزاب
ونجوميتها؛ ّ
العربية البحث عن طريق لإر�ضاء توقعات
ال�شارع اليهودي� ،أو على الأقل �أجزاء منه
وجزء من م�ؤ�س�ساته ،بمطالبتها القيادات
''المتزنة'' بالف�صل بين ''القائمة العربية

للتغيير'' ،والجبهة الديمقراطية لل�سالم
والم�ساواة التي ُتعتبر متزنة وقابلة للتعاون
في هذا ال�سياق ،وكذلك الف�صل بين ''التجمع
الوطني'' ،و''الحركة الإ�سالمية'' التي ُتتهم
بالتطرف وعدم القبول بالتعاون المرن مع
الي�سار اال�سرائيلي .الخال�صة �أنه تم �إجها�ض
القائمة الم�شتركة التي كان من المتوقع
ح�صولها متحد ًة على دعم �أقوى من دعم تناله
ترد كبير في
القوائم المنف�صلة ،وربما �سيحدث ٍّ
تمثيل الفل�سطينيين في �إ�سرائيل في الكني�ست،
�إذا ف�شلت �إحدى القوائم في اجتياز ن�سبة
الح�سم ...وبالتالي �سي�شكل هذا االنف�صال نقطة
جدية في م�ساعي اليمين الليكودي المعزز
بقوى �أكثر عن�صرية وفا�شية منه ،للعودة �إلى
الحكم وفي حالة متقدمة من الراحة الن�سبية.

خامتة
بح�سب �سجل لجنة االنتخابات المركزية،
ف�إنه تم تقديم قوائم لـ  47حزب ًا �أو تكتالت
حزبية ،يبدو الآن �أن ما يتراوح بين  13و14
منهم� ،سيكون لها حظوظ في اجتياز ن�سبة
الح�سم التي ت�صل �إلى  %3.25من الأ�صوات
ال�صحيحة (تقريب ًا � 150.000صوت) .وحتى
الآن ال تظهر بوادر تغيير جدي في التركيبة
ال�سيا�سية الحزبية في �إ�سرائيل على الرغم من
كل ما يقال عن قوة غان�س ،واحتماالت فتح
ملفات ف�ساد في وجه نتيناهو .التغيير ممكن
�إذا ت�ضافرت عدة عوامل �أهمها :تنظيم الو�سط
والي�سار الإ�سرائيلي ل�صفوفهما؛ تقديم نتنياهو
�إلى الق�ضاء ،وربما اندالع خالفات داخل
ال�صف الثاني من قيادات الليكود؛ نجاح
القوائم العربية في الو�صول �إلى ما يتراوح
بين  14و 15مقعداً ...هذا كله ممكن �أن
يحدث ،وربما يقود �إلى ت�شكيل ائتالف
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حكومي مختلف ،ولو قليال ،بعد انتخابات
ني�سان�/أبريل .2019
طبع ًا ،وعلى الأغلب ،ف�إن ذلك لن ي�ؤدي
�إلى تغيير جذري في ال�سيا�سات تجاه الق�ضية

مقاالت

097

الفل�سطينية ،لكنه قد ي�ؤدي �إلى اختالل في
�سيطرة اليمين وائتالفه ،وربما يفتح المجال
�أمام تغييرات م�ستقبلية لواقع �إ�سرائيلي �أقل
�سوءاً.
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