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�لدر��سة تنبع من �أنه من �أهمية 

�لمعتاد، في در��سة �لنخب 

و�لقياد�ت، �أن نفتر�ض قدرتها على تطويع 

�لو�قع �لقانوني و�ل�سيا�سي و�القت�سادي

لخدمة �لحفاظ على م�سالحها ومو�قعها 

)Higley & Lengyel 2000(. ومن �أهم �الآليات 

�لتي ت�ستعملها �لنُّخب للحفاظ على تبعية 

�لمجتمع هي و�سائل �لقمع �لتابعة للدولة، 

و�لقوة �الإقناعية لو�سائل �الإعالم، وو�سائل 

�لتعوي�ض �ال�ستبد�لية للمجموعات غير 

�لمطيعة )Higley & Pakulski 2012(. �إالاّ �إن 

�لحالة �لتي يعي�سها �لمجتمع �لفل�سطيني 

وقياد�ته في �إ�سر�ئيل ال ت�سمح با�ستعمال هذه 

�الآليات، الأن هذ� �لمجتمع مجتمع �أقلية في 

�إطار دولة ت�ستعمل موؤ�س�ساتها �ستى �لو�سائل 

الإ�سعاف نخبها، ول�سحب �ل�سرعية عن 

قياد�تها. غير �أنه على �لرغم من �سيا�سات 

�لدولة، �أو ربما ب�سبب �سيا�سات �لدولة، فاإن 

�لت�ساوؤالت عن �لمميز�ت و�لتحوالت �لطارئة 

على �لقيادة �لعربية ت�سبح مهمة �أكثر في 

��ستق�ساء �لتعليالت �لممكنة لمدى نجاحها 

في �كت�ساب ثقة جمهورها. بعبار�ت �أُخرى 

تطرح هذه �لدر��سة �أ�سئلة ب�ساأن مدى تمثيل 

�لقيادة �ل�سيا�سية �لعربية لمجتمعها، و�سبب 

�أمل جمال*

 مقاربة �سو�سيولوجية ونظرية لتحوالت

 يف �لقوة �لتمثيلية للقياد�ت �لفل�سطينية

يف �إ�رس�ئيل منذ �لنكبة حتى �لقائمة �مل�سرتكة

ُتعنى هذه �لد�ر�سة بتق�سي بع�ض �لتحوالت و�لتطور�ت �لجارية على �لقيادة �ل�سيا�سية 

�لعربية في �إ�سر�ئيل من �أجل محاولة �الإجابة عن �سوؤ�ل محوري يتعلق بمدى تمثيلها 

�لقائمة  �الأخيرة في  �الأعو�م  �لمتمثلة في  �لقيادة  �أعين مجتمعها وتعليل نجاح  في 

�لم�ستركة، في ك�سب �سرعية �لمجتمع �لذي تمثله، على �لرغم من عمليات �ال�ستنز�ف 

و�سحب �ل�سرعية �لمبرمجة و�لد�ئمة �لتي تقوم بها قياد�ت �لدولة �سدها. 

* �أ�ستاذ �لفكر و�الت�سال �ل�سيا�سي في جامعة تل �أبيب.
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�ساأنها توفير تعليل جائز لنجاح �لقيادة في 

نيل ثقة مجتمعها، حتى �إن لم تنجح هذه 

ي �ل�سعوبات �لماثلة �أمامها  �لقيادة في تخطاّ

عند �لعمل على �إحقاق حقوق مجتمعها.

�إن �لنظريات �لتي ت�سكل �الإطار �لتحليلي 

لدر��سة �لنخب تنعك�ض في ثالثة م�ستويات 

تحليلية متباينة، لكن متر�بطة: �لم�ستوى 

�الأول هو �لت�سخي�سي �لذي يركز على 

��ستق�ساء مو��سفات �لنخبة وتركيباتها 

�الجتماعية. وبما �أن �لمجتمع هو حالة 

متغيرة ودينامية، فاإن �الأبحاث في هذ� 

�لم�ستوى تركز على �لتحوالت �لطارئة على 

�لنخبة من خالل مو��سفاتها، وتقداّم مجموعة 

من �لمعطيات عن �لمو��سفات �لديمـوغـر�فية 

للنخبة )مثل �لفئات �لعمرية للنخبة، 

وم�ستويات تعلمها، وتق�سيماتها �لجندرية، 

و�نتمائها �الإقليمي ومعتقد�تها(، و�لتي 

ن�ستطيع عبر عر�سها على مدى فتر�ت زمنية 

متعددة �أن نف�سح في �لمجال �أمام قر�ءة 

�لتحوالت �لطارئة في �لمجتمع، وبالتالي 

تقديم �سورة عميقة عن عالقات �لقوة 

وتجلياتها فيه )Khan 2012(. �لم�ستوى 

�لتحليلي �لثاني للنظريات �لنخبوية �لنقدية 

تتمحور حول ��ستق�ساء م�سادر قوة �لنخبة، 

وفي هذ� �ل�سدد تقوم �الأبحاث على �لتمييز 

بين عدة �أنو�ع من م�سادر �لنفوذ و�لتاأثير، 

وعلى ر�أ�سها �لعقائدي و�القت�سادي 

 Mann( و�لع�سكري و�ل�سيا�سي - �الجتماعي

1986(. وتدور هذه �الأبحاث على �لتحوالت 
�لتاريخية �لطارئة على مختلف �لمجتمعات 

من �أجل �سبر غور كيفية ��ستغالل م�سادر قوة 

مولودة �أو معطاة في �لبنية �الجتماعية 

لترجمتها �إلى نفوذ وقدرة على �لتاأثير في 

ا �لم�ستوى 
اّ
تطور �لمجتمع )Mills 1959(. �أم

نجاح هذه �لقيادة في �لح�سول على دعم 

جمهورها، و�إلى �أي مدى ينبع هذ� �لدعم من 

�لدمج بين عاملين: �أواًل، �لتطابق �لمت�ساعد 

في خ�سائ�ض ومميز�ت �لقيادة مع �لتحوالت 

�لجارية في �لمجتمع �لذي تنتمي �إليه؛ ثانيًا، 

نوعية تفاعل �لقيادة مع جمهورها وتلبية 

توقعاته.

ومن �أجل �لقيام بهذه �لـمهمة، تقوم 

�لدر��سة بتحليل �لجدلية �لقائمة بين �لجو�نب 

�ل�سو�سيولوجية للقيادة، �أي مو��سفاتها 

�الجتماعية وعلى ر�أ�سها �نتماوؤها �لطبقي 

و�الإقليمي و�لجندري و�لجيلي و�لثقافي 

و�لجو�نب �ل�سيا�سية، من جهة، وكيفية 

تعاملها مع محيطها �الجتماعي من �أجل 

ك�سب ثقته على �لم�ستوى �لرمزي و�لروؤيوي 

و�لعملي، من جهة �أُخرى. وفي هذ� �ل�سياق 

يقوم �لتحليل �لتالي بفح�ض �لتحوالت 

�لجارية على �لنخب و�لقياد�ت �ل�سيا�سية 

�لعربية بح�سب مفهوم �لتمثيل مثلما طرحته 

بيتكين )Pitkin 1967(، وي�سمل جو�نب و�سفية 

وقيمية ور�سمية ورمزية، وي�سيف �إلى ذلك 

عاماًل مهمًا يتعلق بنوعية �لتفاعل بين 

�لمجتمع وقياد�ته، وخ�سو�سًا في وقت 

ظهر هذ� �لتحليل 
ُ
�النتخابات )Burns 1978(. وي

�أن �لتمثيل �ل�سو�سيولوجي، من حيث 

مو��سفات �النتماء �الأ�سا�سية، ي�سكل �سرطًا 

�سروريًا لكن غير كاٍف لتعليل تمثيل �لقيادة 

لمجتمعها، الأن �سرعية هذ� �لتمثيل يجب �أن 

تاأخذ بعين �العتبار �أي�سًا �سلوك �لمجتمع 

تجاه �لقيادة، ونوعية �لتفاعل �لقائمة بينهما 

)Rehfeld 2006(. لذلك ُتظهر �لدر��سة �أن 

��ستجابة �لقيادة لطموحات �لمجتمع ولو على 

�لم�ستوى �لرمزي، ولي�ض �الكتفاء بتمثيله على 

�لم�ستوى �لو�سفي - �ل�سو�سيولوجي، من 
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ل �لنخبة 
اّ
نظريات �لنخب ال تولي قبول وتقب

في �لمجتمع �هتمامًا كافيًا، وبالتالي فاإنها 

تقلل من �ساأن �لدور �لذي يوؤديه �لمجتمع في 

تحديد تركيبة قياد�ته. ولهذ� من �لمهم لفت 

�لنظر �إلى نظريات �لقيادة، وخ�سو�سًا 

�لتفاعلية منها )transactional(، و�لتي تهتم 

ن يحتلون �لمنا�سب 
َ
بدينامية �لعالقة بين م

�لعليا في �لمجتمع )وخ�سو�سًا في �لحقل 

�ل�سيا�سي(، و�سائر �أفر�د �لمجتمع، الأن �لنخبة 

لي�ست بال�سرورة فئة �نتهازية غير مرغوب 

فيها �جتماعيًا )Winters 2011(. هذ� 

�الفتر��ض �سحيح بال ريب، �إذ� �أخذنا بعين 

�العتبار �لحديث عن مجتمعات تجري فيها 

 Oc( عمليات فرز ديمقر�طية للقياد�ت �لنافذة

2018(، وهو ما يوؤكد �سرعية �لقيادة وكونها 
تعك�ض �إر�دة �لمجتمع و�أف�سلياته من خالل 

 House,( عمليات �القتر�ع في �النتخابات

Javidan, Hanges & Dorfman 2002(. وتدل 
نظريات �لقيادة على �أن �لربط بين خ�سائ�ض 

�لقائد �أو �لقائدة ال ي�سكل بمفرده عاماًل 

م�ستقاًل في تحديد ميز�ت �لقيادة، فهذه 

�لنظريات هي �لوحيدة �لتي توفر تعلياًل مقنعًا 

وؤ من�سبها، الأنها تعالج 
اّ
لنجاحها في تبو

�لعالقة �لتبادلية بين �لقيادة وجمهورها، 

وُتظهر كيف �أن ل�سلوكيات �لجمهور دور�ً في 

 Crossan,( تحديد ميز�ت �لقيادة �لمن�سودة

Vera & Nanjad 2008(. ولهذ�، فاإن �لتمعن 
في �سلوكيات �لمجتمع من خالل �أنماط 

�النتخاب، من �ساأنه �أن ي�ساعدنا في فهم 

�لقيادة �لناجحة، وبالتالي توفير تعليل 

تحليلي مقنع لمدى نجاحها.

وهنا، ال بد من ��ستح�سار جانب �آخر لو�قع 

�لنخبة ال يوؤخذ بعين �العتبار على نحو كاٍف 

في �أدبيات �لنُّخب، وهو �ل�سياق �لثقافي �لذي 

عنى 
ُ
�لثالث للنظريات �لنخبوية �لنقدية، في

باالإجابة عن �ل�سوؤ�ل �لمهم �لمتعلق بكيفية 

��ستطاعة �لنخب �لمتنفذة �لحفاظ على 

تاأثيرها ونفوذها وقدر�تها، كونها دينامية 

وت�ستخدم �آليات متنوعة للحفاظ على مو�قعها 

)Wedel 2017(. وتركز �الأبحاث، في هذ� 

�ل�سدد، على �أهم �آليات �ل�سيطرة و�لنفوذ الأن 

�لنخبة ال تحكم بالعنف، و�إنما بو��سطة �آليات 

اه 
اّ
ت�سويغ �أخالقية وفكرية، وعلى ر�أ�سها ما �سم

جيتانو مو�سكا )Mosca 1939( ''�لمعادلة 

�ل�سيا�سية'' )political formula(، �أو ما �أطلق 

عليه مي�سيل فوكو في �سياق �آخر ''�لقوة 

 Foucault( ،(disciplinary power) ''لتاأديبية�

.)1995
وعلى �لرغم من �إر�دة �لنخبة �لحفاظ على 

تاأثيرها ومقتدر�تها، فاإن من غير �لممكن الأي 

تحليل نخبوي نقدي �أن يتغا�سى عن كون 

�لو�قع �الجتماعي متقلبًا ومتغير�ً، بما في 

ذلك �لنُّخب )Wedel 2017(. فهنالك ت�ساعد 

د�ئم لنخب جديدة على ح�ساب نخب قائمة، 

ل �لمجتمع �إلى �سيرورة تحول 
اّ
�الأمر �لذي يحو

وتغير د�ئمين، لكن �لتحليل �لنخبوي يتطلب 

تعليالت ُتعنى بالم�سببات �الأ�سا�سية لتال�سي 

 Higley &( نخب معينة و�سعود �أُخرى

Lengyel 2000(. �إن دينامية �لنُّخب 
و�لتحوالت �لجارية فيها وعليها مهمة جد�ً 

من �أجل حيوية �لمجتمع ونجاحه في مو�جهة 

�لتحوالت �لجارية في محيطه، غير �أن �سكل 

�لتحول و�لزخم �لذي يجري فيه هذ� �لتحول 

وم�سبباته ي�سبح �ساأنًا بحثيًا مهمًا من �أجل 

فهم �لعالقة بين هذه �لتحوالت، ونجاح 

�لمجتمع ب�سورة عامة في مو�جهة تحدياته 

و�لظروف �لتي تحيط به.

في هذ� �ل�سدد، من �لمهم �الإ�سارة �إلى �أن 
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ن�سبيًا، وفي موؤ�س�سات �جتماعية و�سيا�سية 

وثقافية تميز �لمجتمعات �لتي تخو�ض غمار 

م�سار�ت تحديث مت�سارعة )حيدر 2018(، 

وهذه �لطبقة �الجتماعية �لجديدة تتميز 

بم�ستويات تح�سيل علمي رفيعة تنتج منها 

م�ستويات دخل �أعلى من �لمعدل. عالوة على 

ذلك، يمكن �لحديث عن نمو مجتمع �أعمال ذي 

دخل عاٍل في �لمدن و�لقرى، �الأمر �لذي 

يف�سي �إلى نمو ثقافة ��ستهالكية محلية تفوق 

�لمعدل )حد�د حاج - يحيى 2017(، كما �أن 

هناك تحوالت جذرية في بنية �لعائلة 

�لعربية، �إذ �إن عدد �أفر�د �الأ�سرة �آخذ في 

�لتر�جع، وهو ما يوؤدي �إلى �رتفاع في م�ستوى 

�لمعي�سة.

من �لممكن ر�سد �لتحوالت �لجارية في 

�لمجتمع �لعربي �لفل�سطيني في �إ�سر�ئيل من 

خالل �لتمعن في م�ستويات �لتح�سيل �لعلمي 

�الآخذة في �الرتفاع في �سفوف �سر�ئح 

�سكانية معينة - وال �سيما في �سفوف 

�لن�ساء – فهي ت�سكل عامل حر�ك �جتماعي 

قويًا يقف خلف فجو�ت �الأجر �الآخذة في 

�الت�ساع. وُتظهر بيانات د�ئرة �الإح�ساء 

�لمركزية �أن �لطلبة �لجامعيين �لعرب �سكلو� 

في �لعام �لدر��سي 2013/2012 نحو 

12.9% من مجمل �لطلبة �لجامعيين في 

موؤ�س�سات �لتعليم �لعالي في �إ�سر�ئيل )مجل�ض 

�لتعليم �لعالي 2013(، بينما �سكلو� في �لعام 

�لدر��سي 2017/2016 نحو 16.1% )مجل�ض 

ن 
اّ
�لتعليم �لعالي 2018(. وهذه �لبيانات تبي

�رتفاعًا متو��ساًل في ن�سبة �لطلبة �لعرب �لذين 

يدر�سون في موؤ�س�سات �لتعليم �لعالي في 

�إ�سر�ئيل، على �لرغم من �أن ن�سبتهم ال تز�ل 

متدنية مقارنة بن�سبة �ل�سكان �لعرب من 

�لمجموع �ل�سكاني �لعام في �إ�سر�ئيل، 

تفعل فيه وتتحرك �لنخبة و�لقيادة، �الأمر �لذي 

يعني �أنه ال يمكن �أن نفتر�ض �أن هنالك 

مميز�ت وخ�سائ�ض �سمولية للقيادة تعمل 

بال�سكل نف�سه في �لمجتمعات و�لثقافات كافة 

)Sun & Anderson 2012(. �إن فهم �لقيادة 

يتطلب �لنظر �إلى عمليات �لتح�سيد و�الإقناع 

و�لتاأثير �لماألوفة في مختلف �لمجتمعات، كما 

يتعين على �لبنية �الجتماعية �أن توؤدي دور�ً 

مهمًا في �سلوكيات �لنخبة و�أنماط قيادتها 

ع ن�سوء قيادة  له، وبالتالي ال يمكننا توقاّ

�أ�سيلة منقطعة عن ثقافتها �لمجتمعية. ومن 

هنا، ال يمكننا �لتغا�سي عن �أهمية �أنماط 

�الإقناع �لفردية في �لمجتمعات �لليبر�لية في 

مقابل �أهمية �لتوجهات ذ�ت �لنزعة �لجمعية 

و�لهوياتية، �أكانت قومية �أم حمائلية �أم 

ع�سائرية �أم قبلية، و�لتي ما ز�لت توؤدي دور�ً 

مهمًا في مجتمعات محاِفظة، حتى لو كانت 

هذه �لمجتمعات تمار�ض عمليات �لفرز 

�لديمقر�طية.

�لتحوالت �لطارئة يف �ملجتمع 

�لفل�سطيني يف �إ�رس�ئيل و�نعكا�سها 

يف نخبتها �ل�سيا�سية

يتميز �لمجتمع �لعربي �لفل�سطيني في 

�إ�سر�ئيل بتفا�سل كبير في �لمجاالت 

�الجتماعية و�ل�سيا�سية و�لثقافية، وبتحوالت 

مركبة وعميقة في هيكليته وفي �لمفاهيم 

�ل�سائدة فيه. ففي �لعقود �الأخيرة، وبعد حقبة 

طويلة من �لتعامل مع �لهزيمة �ل�سيا�سية 

و�ل�سرخ �الجتماعي �لعميق �لذي ت�سببت به 

�لنكبة، تظهر موؤ�سر�ت و��سحة �إلى �لتغلب على 

�الأزمة )Jamal 2019(. وهذه �لموؤ�سر�ت تنعك�ض 

في ت�سكل طبقة �جتماعية مي�سورة �لحال 



097 دراسات مقاربة سوسيولوجية ونظرية لتحوالت يف القوة التمثيلية للقيادات الفلسطينية

�الإ�سر�ئيلية بح�سب م�سالحها وحاجاتها. ومن 

�أهم ما يجب لفت �الأنظار �إليه في هذ� �ل�سدد 

�أن �لنخبة �ل�سيا�سية �لعربية و�لقياد�ت فيها 

هي منتخبة من خالل موؤ�س�سات تابعة للدولة، 

وعلى ر�أ�سها �لبرلمان، ولهذ� فاإن �لتحليل 

�لتالي، وعلى �لم�ستوى �لمنهجي، �سيعر�ض 

معطيات عن ميز�ت �لقياد�ت �لحزبية �لمتمثلة 

في �لكني�ست، مع �أن جزء�ً منها لم يجِر 

�نتخابه �سمن قو�ئم �أحز�ب عربية.

قبل �أن نتطرق �إلى �لمعطيات �لتي يجري 

تحليلها في �لر�سوم �لبيانية �لمتعلقة بالنو�ب 

�لعرب، يجب �الإ�سارة �إلى �أننا �سنتناول هنا 

93 نائبًا تباينت فتر�ت وجودهم في 

�لكني�ست، وتحليالتنا �ستعتمد هذ� �لعدد في 

بع�سها، بينما �ستعتمد في بع�سها �الآخر 

تق�سيمة �لنو�ب �لعرب بح�سب �لكني�ست �لذي 

كانو� �أع�ساء فيه، وهكذ�، فاإن مجموع عددهم 

ظهر �لر�سم 
ُ
�سيرتفع �إلى 245 مقعد�ً. ومثلما ي

�لبياني رقم 1، �لذي يعتمد عدد �لنو�ب �لعرب 

بح�سب �لفتر�ت �النتخابية �لمتعددة منذ �سنة 

1948 حتى �سنة 2020، فاإن �لقيادة �لعربية 

�لمنتَخبة في �الأحز�ب �ل�سيا�سية و�لمتمثلة في 

�لكني�ست مرت بتحوالت عميقة ومتنوعة. 

و�الأهم في هذه �لتحوالت هو �لغياب �لمتدرج 

للزعامات �لتقليدية للعو�ئل و�لع�سائر �لكبرى 

في عدة مناطق من �لبلد، و�سعود قياد�ت 

متعلمة ومثقفة، وهو ما ي�سهل علينا 

�الفتر��ض �أن �لقياد�ت �لنا�سئة ال تعك�ض 

�لتحوالت �لمجتمعية �لطارئة في �لمجتمع 

فح�سب، بل هي مدركة �أي�سًا لمحيطها 

�الجتماعي و�لثقافي و�ل�سيا�سي ومنغر�سة 

فيه، وبالتالي فاإن لها م�سلحة مبا�سرة في �أن 

تعمل جاهدة على �نتز�ع �لمو�رد �الأق�سى 

لم�سلحته، وتوفير �لحماية �لق�سوى له من 

ا في �لفئة �لعمرية ذ�ت �ل�سلة، 
ً

وخ�سو�س

و�لتي تبلغ %26.

�إن �لزيادة في �أعد�د �لطلبة �لجامعيين 

�لعرب تن�سحب �أي�سًا على طلبة �للقب �لثاني، 

�إذ و�سلت ن�سبتهم في �لعام �لدر��سي 

2017/2016 �إلى 13% من �لمجموع �لعام، 

فقد �رتفع عدد �لطلبة �لعرب من 26.000 

طالب في �لعام �لدر��سي 2011/2010، �إلى 

47.000 في �لعام �لدر��سي 2017/2016، 

�أي بن�سبة 80% تقريبًا )مجل�ض �لتعليم 

�لعالي 2018(. وهذه �لبيانات ال ت�سمل 

�لطلبة �لعرب �لذين يدر�سون خارج دولة 

�إ�سر�ئيل )في �ل�سفة �لغربية، و�الأردن، ودول 

�أوروبا �ل�سرقية و�لغربية و�سمال �أميركا(، 

ويبلغ عددهم نحو 15.000 طالب، لكنها 

ت�سير �إلى �رتفاع متو��سل في ن�سبة 

�لمتعلمين في هذ� �لمجتمع، وبالتالي �إلى 

م ب�سورة عامة �إلى 
َ

عامل حر�ك قوي يترج

تناف�ض و�سر�عات ب�ساأن �لفر�ض و�لمو�قع 

و�لوظائف �لمتاحة.

ال �سك في �أن خريجي �لجامعات ي�سكلون 

ل طبقة متو�سطة  مخزونًا ب�سريًا مهمًا لَت�سكُّ

عربية متعلمة تحمل على �أكتافها م�سروعًا 

�جتماعيًا ثقافيًا يعمل على تح�سين ظروف 

�لمو�طنين �لعرب �لمعي�سية، ويقف في مو�جهة 

ز �سدهم في 
اّ
�سيا�سة حكومية �إق�سائية تمي

جميع �لـمر�فق �لحياتية، و�أغلبية يهودية 

ت�سعى لو�سع عر�قيل �أمام �سرعية ح�سورهم 

في �لحيز �لعام �الجتماعي و�القت�سادي 

و�ل�سيا�سي في �إ�سر�ئيل. وهذ� �لو�قع له تاأثير 

كبير في �أنماط ت�سكل �لنخبة �لعربية يجب �أن 

يوؤخذ بعين �العتبار عند محاولة �سبر غور 

�لتحوالت �لجارية فيها، وهو ما يتجلى في 

مبنى �لفر�ض �لمتاحة �لتي تحددها �ل�سلطة 
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خلفيات �جتماعية - �قت�سادية متنوعة، وال 

ينح�سرون في طبقة �جتماعية عليا كانت 

وما ز�لت مهيمنة على �لمجتمع، و�أنهم نتاج 

لحر�كات وتحوالت طر�أت على �لمجتمع 

�لفل�سطيني بعد �لنكبة، وتبلورت في �لعقود 

�الأخيرة. �إن �لخلفيات �الجتماعية �لتي 

نتحدث عنها تتمثل في كون �أغلبية �لنو�ب 

�لعرب في �لعقدين �الأخيرين من خلفيات 

، �إالاّ �إنهم  عائلية ذ�ت دخل معتدل �أو متدنٍّ

نجحو� في �لو�سول �إلى قياد�ت �أحز�بهم، 

ا ال �سك فيه �أن للم�ستوى �لعلمي و�لتجربة 
اّ
ومم

�لجامعية دور�ً مهمًا في ذلك.

�أجل ك�سب ثقته و�لحفاظ على مكانتها في 

تمثيله.

 ومثلما ُتظهر معطيات �لر�سم �لبياني

رقم 1، فاإن �لم�ستوى �لتعليمي لدى قيادة 

�لمجتمع �لُقطرية �رتفعت مع �لوقت، ومن 

دورة �إلى �أُخرى، وبلغت ذروتها في �لعقد 

�الأخير. و�إذ� ما قورن هذ� �لو�قع مع ما �سبقه، 

�أي منذ �لكني�ست �الأول في �سنة 1949 حتى 

�لكني�ست �لثالث ع�سر �لذي �نُتخب في �سنة 

1992، فاإننا نرى تباينًا �سا�سعًا وتحوالت 

عميقة ال يمكن �لتغا�سي عن �أهميتهما، الأن 

هذ� يعني �أن �لنو�ب �لعرب يتحدرون من 

�إذ� نظرنا �إلى �لر�سم �لبياني رقم 2، �سنرى 

�أن ما يقارب 14% من �أع�ساء �لكني�ست �لعرب، 

منذ �سنة 1948، هم من حملة لقب �لدكتور�ه، 

و�أن هذه �ل�سريحة ت�سكل 28% من مجمل 

�لنو�ب منذ �سنة 1996، �الأمر �لذي يعني 

حدوث �رتفاع كبير في �لعقدين �الأخيرين. 

وهذه �ل�سورة تتكرر عندما نتناول حاملي 

�للقب �الأكاديمي �لثاني )MA(، �إذ �إن ن�سبة 

�لر�سم �لبياني رقم 1
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ر عن 
اّ
�لتحوالت في �لم�ستوى �لتعليمي تعب

�لنقلة �لنوعية �لتي ي�سهدها �لمجتمع 

�لفل�سطيني في �لد�خل، وعلى ر�أ�سه �لقيادة 

�لُقطرية، وهو ما من �ساأنه �أن ينعك�ض في وعي 

هذه �لقيادة وقدر�تها على مو�جهة تحدياتها 

و�إن على �لم�ستوى �ل�سجالي؛ �إذ �إنها متمكنة 

لغويًا وعلميًا، وبالتالي ت�ستطيع �إي�سال 

ر�سالتها وتمثيل جمهورها على نحو �أقوى.

هوؤالء من مجمل �أع�ساء �لكني�ست تبلغ %11، 

لكنهم ي�سكلون 19% من �لنو�ب منذ �سنة 

1996 حتى �سنة 2020؛ كما نرى �أن ن�سبة 

حاملي �للقب �الأكاديمي �الأول )BA( من مجمل 

�لنو�ب �لعرب منذ �سنة 1948 حتى �سنة 

2020 هو 38%، لكنهم ي�سكلون 49% من 

مجمل �لنو�ب �لعرب في �لفترة �لو�قعة بين 

�سنَتي 1996 و2020. وال �سك في �أن هذه 

ع �لقيادة �لُقطرية �لعربية، وتعدد 
اّ
�إن تنو

تجربتها �لعلمية، يتجليان من خالل 

�لموؤ�س�سات �لعلمية �لتي ح�سلت فيها على 

�سهاد�تها. فاإذ� نظرنا �إلى هذ� �لمعطى بح�سب 

�لر�سم �لبياني رقم 3، ف�سنرى �أن �لتنوع كبير، 

�إذ �إن 21.2% من مجمل �لذين ح�سلو� على 

�سهادة جامعية در�سو� في �لجامعة �لعبرية، 

و18.8% منهم ح�سلو� على �سهاد�تهم من 

جامعة حيفا، و18.2% من جامعة تل �أبيب، 

و13.6% منهم ح�سلو� على �سهاد�تهم من 

جامعات خارج �لبلد، �أي �أنهم يتحدثون لغات 

�أجنبية، وعلى ر�أ�سها �لرو�سية و�الإيطالية 

و�لفرن�سية و�لرومانية وغيرها.

�لر�سم �لبياني رقم 2
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كافة. ففي جميع �الأحز�ب يوؤخذ بعين �العتبار 

�النتماء �الإقليمي للمر�سح �أو �لمر�سحة، كما 

�أنه في بع�ض �الأحز�ب، وخ�سو�سًا �لعلمانية 

منها )مثل �لجبهة و�لتجمع(، تجري مر�عاة 

�نتمائهم �لطائفي �إلى حد كبير، �إذ ثمة �إ�سر�ر 

على �أن تكون �لطو�ئف �لفل�سطينية كلها 

متمثلة بقدر �الإمكان. و�إذ� �أخذنا بعين 

�العتبار �أن بع�ض �لنو�ب �لعرب يجري 

�نتخابه في �أحز�ب �سهيونية، فاإننا هنا نرى 

تمثياًل طائفيًا متنوعًا، مع �أنه في �الأعو�م 

�الأخيرة �سرع ينح�سر، غير �أنه ما ز�ل يتمحور 

حول تمثيل محدود لممثلين وممثالت من 

�لطو�ئف �لم�سيحية و�الإ�سالمية، وفي �الأغلب 

من �لطائفة �لدرزية.

وعند �لحديث عن �لتمثيل �لمناطقي 

و�لمجتمعي للنو�ب �لعرب، وكونهم يعك�سون 

�لتركيبة �ل�سكانية للمجتمع �لعربي بجميع 

مركباته، نرى �أنهم يتحدرون من عدة مناطق، 

ومن مختلف مركبات �لمجتمع �لفل�سطيني 

ظهر �لر�سم �لبياني رقم 4. 
ُ
�لطائفية، مثلما ي

و�ل�سوؤ�ل �لذي يطرح نف�سه في هذ� �ل�سياق هو: 

�إلى �أي مدى هذه �لتركيبة هي مح�ض 

م�سادفة، �أم �إننا ب�سدد هند�سة �جتماعية 

مق�سودة من خالل نظام ح�سة ن�سبية 

)''كوتا''( ر�سمي ظاهر للعيان �أو خفي؟ وال �سك 

في �أنه معلوم �أن �لقيادة �لعربية في �الأحز�ب 

تجري هند�ستها بقدر �الإمكان كي تاأخذ بعين 

�العتبار تمثيل قطاعات �لمجتمع �لعربي 

�لر�سم �لبياني رقم 3
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�لنو�ب �لذين يقطنون في منطقة �ل�سمال هي 

61.3%، ون�سبة �لذين يقطنون في منطقة 

�لمثلث هي 23.7%، ون�سبة �لذين يقطنون في 

مدن �ل�ساحل �لتاريخية وفي �الأ�سا�ض عكا 

وحيفا ويافا هي 9.7%، ون�سبة �لذين يقطنون 

في �لنقب هي 5.4% وهي �الأقل بين �سائر 

�لمناطق بالن�سبة �إلى عدد �ل�سكان. ومثلما 

يعك�ض �لر�سم �لبياني رقم 5، فاإن هنالك مدنًا 

وقرى لديها تمثيل قوي في قائمة �لنو�ب، 

و�أُخرى �أقل، فالنا�سرة، ومثلما هو متوقع، 

تت�سدر �لقائمة الأنها �لمدينة �لعربية �الأكبر 

وُتعتبر عا�سمة �لمجتمع �لفل�سطيني في 

�إ�سر�ئيل، تليها �لطيبة وهي �لمدينة �الأكبر في 

منطقة �لمثلث �لجنوبي، و�لتي ينحدر منها 8 

من �لنو�ب �لعرب، ثم وب�سكل مفاجىء لجميع 

�لمعطيات، تحتل قرية بيت جن �لموقع �لثالث، 

وهي قرية �سغيرة في جبال �لجليل. و�لالفت 

للنظر �أنه وعلى �لرغم من �أننا نتحدث عن قرية 

درزية �أنماط �لت�سويت فيها �أقرب �إلى 

مثلما نرى في �لر�سم �لبياني رقم 4، فاإن 

�لتمثيل �لطائفي ال يعك�ض �لن�سب �ل�سكانية 

�ل�سحيحة للطو�ئف �لعربية، �إذ �إن هنالك 

تمثياًل فائ�سًا ن�سبيًا للمنتمين �إلى �لطو�ئف 

�ل�سغيرة، �لم�سيحية و�لدرزية، الأن بع�ض 

هوؤالء �لنو�ب جرى �نتخابه في �أحز�ب 

�سهيونية على ح�ساب �أ�سو�ت لي�ست من 

�لمجتمع �لفل�سطيني، �أو في �أحز�ب عربية، 

�الأمر �لذي رفع ن�سبة �لتمثيل ب�سورة عامة. 

و�أهمية هذ� �لمو�سوع - على �لرغم من 

�لتح�س�ض منه في بع�ض �الأو�ساط - تنبع من 

�أنه يعك�ض �لتنوع �لقائم في �لقيادة �لعربية 

من جهة، كما يعك�ض �لبنية �لطائفية �لقائمة 

ويعزز وجودها من جهة �أُخرى.

وعندما نلقي نظرة على �لتوزيعة 

�لجغر�فية للنو�ب �لعرب في �لكني�ست، نرى 

�أنها ت�سمل مناطق �لبلد كلها ومن دون 

��ستثناء، وبن�سب قريبة من �لوزن �لديموغر�في 

لكل منطقة تقريبًا با�ستثناء �لنقب، �إذ �إن ن�سبة 

�لر�سم �لبياني رقم 4
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من �لحر�ك �لعفوي د�خل �الأحز�ب �لعربية، 

عها عن  وهو ما يدل على مميز�ت �لقيادة وترفاّ

�الن�سياع �إلى �لتركيبة �لديموغر�فية �لطائفية، 

و�لتي �سكلت ''عقب �أخيل'' لهذ� �لمجتمع �لذي 

تم ��ستغالله من طرف �لدولة �الإ�سر�ئيلية في 

ق ت�سد'' �لتي تتاّبعها من �أجل �سق 
اّ
�سيا�سات ''فر

�سف �لمجتمع �لعربي، و�لحد من �إمكان ن�سوء 

قيادة قطرية قادرة ولها بعد تمثيلي حقيقي.

�لمجتمع �ليهودي منها �إلى �لمجتمع �لعربي، 

فاإن �ثنين من �أ�سل خم�سة نو�ب يمثلون 

�أحز�بًا عربية غير �سهيونية، �الأمر �لذي يدل 

على �أن �لتمثيل في �الأحز�ب �لعربية لم ياأخذ 

ب�سكل طوباوي �لوزن �لديموغر�في لمركبات 

�لمجتمع �لعربي كعامل �أ�سا�سي في توليفة 

�لقائمة �لم�ستركة �لتي تتناف�ض في 

�النتخابات في �لكني�ست، بقدر ما نبع �لتمثيل 

�لر�سم �لبياني رقم 5
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�ل�سيا�سية و�لفكرية �لجديدة �إالاّ �نعكا�ض 

للتباينات �لعقائدية و�لم�سارب �الأيديولوجية 

ظهر تعددية هذ� 
ُ
في �لمجتمع، وهو �نعكا�ض ي

�لمجتمع. وقد قمنا بمحاولة �إظهار هذه 

�لتعددية في �لنخبة �ل�سيا�سية �لمتمثلة في 

�لنو�ب �لعرب منذ �سنة 1948 حتى �ليوم من 

خالل عاملين مهمين: �الأول، �النتماء 

�الأيديولوجي مثلما يظهر في �لر�سم �لبياني 

رقم 6؛ �لثاني، ن�سبة �لتدين مثلما هي �لحال 

في �لر�سم �لبياني رقم 7.

�لتعددية �لعقائدية و�الأيديولوجية 

و�حلزبية

على خلفية �لتغيير�ت �لديمـوغر�فية 

�لجارية في �لمجتمع �لفل�سطيني في �إ�سر�ئيل، 

تتطور تيار�ت فكرية �جتماعية و�سيا�سية 

جديدة ترتبط بخ�سائ�ض �جتماعية متفردة، 

في مقدمها �النتماء �لفل�سطيني و�الأ�سالنية 

ا ال �سك فيه 
اّ
و�لثقافة و�لدين �الإ�سالميان. ومم

�أن هذه �لتيار�ت �لفكرية ترتبط بنمو �لطبقة 

�لو�سطى في هذ� �لمجتمع، وما �لنخبة 

�لر�سم �لبياني رقم 6

ظهر �لر�سم �لبياني رقم 6، �أن �لنو�ب 
ُ
ي

�لعرب منق�سمون �إلى مع�سكرين �أ�سا�سيين: 

�الأول، هو ممثلو �الأحز�ب �لعربية و�لعربية – 

�ليهودية، وبالتالي غير �ل�سهيونية، و�لثاني، 

هو قطاع ممثلي �الأحز�ب �ل�سهيونية �لذين 

تتحدر �أغلبيتهم من �لطائفة �لدرزية، ويجري 

�نتخابهم باأ�سو�ت غير عربية على �الأغلب.

ا فيما يتعلق بن�سبة �لتدين، فاإننا نرى 
اّ
�أم

تغير�ت من �ساأنها �أن تدل على ما يجري في 

�لمجتمع باأكمله، وعلى �أن �لنو�ب �لعرب 

يمثلون قطاعات مجتمعية متباينة ومختلفة، 

ظهر �لر�سم �لبياني �لتالي رقم 7. كما 
ُ
مثلما ي

�أن دخول �لحركة �الإ�سالمية �أو جزء منها في 

�لمعترك �ل�سيا�سي �لُقطري ينعك�ض في كون ما 

يتر�وح بين 20% و25% من �لنو�ب هم من 

�لمتدينين.
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ن على نحو قاطع �أن 
اّ
�لبياني رقم 8، و�لتي تبي

�لن�ساء ��ستطعن �أن يدخلن وكر �لرجال �ل�سيا�سي 

في �لعقدين �الأخيرين بن�سبة �سئيلة جد�ً، �إذ - 

في �لمعدل - لم تنجح �إالاّ �مر�أة و�حدة في 

�لح�سول على مقعد في �سفوف �الأحز�ب 

�لعلمانية، كما �أنهن غبن حتى �النتخابات 

�الخيرة عن �لم�سهد في �الأحز�ب �لدينية �أو 

�لمحاِفظة. وهنا من �لمهم �الإ�سارة �إلى �أن �لمر�أة 

�لعربية �الأولى �لتي نجحت في دخول �لكني�ست 

ع�سو�ً فيه كانت تمثل حزبًا �سهيونيًا هو حزب 

ميرت�ض، و�أن �مر�أتين �ثنتين �أُخريين من مجموع 

�لن�ساء �لعربيات دخلتا �لكني�ست �سمن �إطار 

حزب �لعمل وحزب ''كاحول - الفان''، كما �أن 

هناك خم�ض ن�ساء عربيات نجحن في �لتر�سح 

ودخول �لبرلمان )في دور�ت �نتخابية �أُخرى 

ظهر 
ُ
تالية( من خالل �الأحز�ب �لعربية، مثلما ي

�لر�سم �لبياني رقم 8. وقد جرى تحليل �النتماء 

�لجندري بناء على عدد �أع�ساء �لكني�ست �لعرب 

�لذين دخلو� �لبرلمان، لكن لي�ض بح�سب عدد 

�لمقاعد �لتي ح�سلت عليها �الأحز�ب، وال �سيما 

�لعربية بينها، وذلك ب�سبب �لمتغير�ت �لتي جرت 

خالل مختلف دور�ت �لكني�ست، وعلى ر�أ�سها 

�لكني�ست �لع�سرون.

�لتمثيل �لن�سائي

ت�ساف �إلى هذه �ل�سر�عات م�ساألة مكانة 

�لمر�أة و�لم�ساو�ة بين �لجن�سين، و�لتي ت�سكل 

قاعدة خالفات عميقة في �لمجتمع. فاأعد�د 

قتلن في كل عام ت�سكل موؤ�سر�ً 
ُ
�لن�ساء �للو�تي ي

و��سحًا �إلى �ل�سر�ع �لثقافي و�الجتماعي �لد�ئر 

في هذ� �لمجتمع، لكن حاالت �لقتل هذه ما هي 

�إالاّ غي�ض من في�ض �لعنف �لبطريركي )�الأبوي( 

�لذي يتج�سد في قمع �لن�ساء و�إبعادهن عن 

�لحيز �لعام. وعلى �لرغم من �الرتفاع �لمتو��سل 

في �أعد�د �لن�ساء �للو�تي ينخرطن في �سوق 

�لعمل، وال �سيما في جهاز �لتربية و�لتعليم 

و�لخدمات �الجتماعية، فاإن �لن�ساء ما زلن 

�ء �الإق�ساء عن محاور �سنع �لقر�ر 
اّ
يعانين جر

في �لحكم �لمحلي وفي �الأحز�ب �ل�سيا�سية، فقلاّة 

من �لن�ساء تناف�ض على رئا�سة �أو ع�سوية 

�ل�سلطات �لمحلية، �أو على تمثيل �أعلى في 

�لموؤ�س�سات ذ�ت �لبعد �لتمثيلي )نحو: �لقائمة 

�لم�ستركة؛ لجنة �لمتابعة �لعليا؛ لجنة روؤ�ساء 

ظهر �أن �لحيز �لعام 
ُ
�ل�سلطات �لمحلية(، وهو ما ي

ما ز�ل ذكوريًا في �سو�ده �الأعظم. ويتجلى هذ� 

�لو�قع في �لمعطيات �لتي تظهر في �لر�سم 

�لر�سم �لبياني رقم 7
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�إلى خم�ض ع�سو�ت من مجمل �سبعة ع�سر 

ع�سو�ً عربيًا في �لكني�ست �لـ 23. وعند �لنظر 

�إلى م�ستوى �لنائبات �لعربيات �لتعليمي، نرى 

فرقًا ال يمكن �لتغا�سي عنه مقارنة بالرجال، 

ظهر �لر�سم �لبياني رقم 9، فاإن 
ُ
فمثلما ي

�لتح�سيل �لعلمي للبرلمانيات �لعربيات �أقل 

من نظيره لدى �لرجال، وهو ما يعك�ض �لو�سع 

�الجتماعي �لعام، مع �أن هذ� �لو�سع قد يتبدل 

في �لعقود �لمقبلة، �إذ �إن ن�سبة �لطالبات 

�لعربيات في �لجامعات �أعلى كثير�ً من ن�سبة 

�لطالب �لذكور.

��ستناد�ً �إلى �لر�سم �لبياني رقم 8، نرى �أن 

�لتمثيل �لبرلماني بقي خاليًا من �لن�ساء حتى 

�سنة 1999، لكن ن�سبتهن بعد تلك �ل�سنة لم 

تتعدَّ 7.7% من مجمل �أع�ساء �لبرلمان �لعرب، 

�أي 9 ع�سو�ت من مجمل 93 ع�سو�ً. �إالاّ �إنه في 

�لدورة �الأخيرة من �النتخابات، �أي في �آذ�ر/

مار�ض 2020، ت�ساعف تمثيل �لن�ساء في 

�لقائمة �لم�ستركة، وو�سل �إلى �أربع ع�سو�ت 

من مجمل �أربعة ع�سر ع�سو�ً عربيًا، كما دخلت 

�مر�أة �أُخرى �إلى �لبرلمان من خالل حزب 

�سهيوني، �الأمر �لذي يجعل عدد �لن�ساء يرتقي 

�لر�سم �لبياني رقم 8
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من �لمهم �الإ�سارة �إلى �أن �أي تحليل جيلي 

للمجتمع يطرح �لت�ساوؤل ب�ساأن �لحد �لفا�سل 

�لجيلي بين �ل�سباب و�لكبار، وفي �سبيل ذلك 

�تبعنا ما هو ماألوف في �أدبيات عدة: جيل 

�ل�سباب حتى �سن �لخام�سة و�لثالثين، وجميع 

ن تجاوزو� ذلك يمكن �عتبارهم جيل �لكبار. 
َ
م

و�إذ� نظرنا �إلى متو�سط �أجيال �لنو�ب �لعرب 

على مد�ر �الأعو�م، نرى �أن متو�سط �لعمر، على 

�لرغم من بع�ض �لتغيير�ت فيه، هو بين نهاية 

�الأربعينيات وبد�ية �لخم�سينيات، �الأمر �لذي 

يعني �أن هنالك تمثياًل ال ي�ستهان به لذوي 

متو�سط �لعمر �لمنخف�ض، مثلما هي �لحال في 

�لكني�ست �لحالي )�لثالثة و�لع�سرون(، �إذ �إن 

هنالك �سريحة �سبابية تتمثل في ثالث ن�ساء 

في �أو��سط �لثالثينيات من �أعمارهن.

�الأجيال �ل�سابة

عند �لحديث عن نخبة �لمجتمع وقياد�ته، 

ال بد من لفت �الأنظار �إلى عامل �ل�سن، فمن 

جهة �أولى يكون متوقعًا �أن تنح�سر �لنخبة 

في �أجيال متقدمة في �ل�سن، مثلما هي �لحال 

في �أغلبية �لمجتمعات �لب�سرية، ومن جهة 

�أُخرى، فاإن �لتحوالت �لجارية على �الأجيال 

�ل�سابة، و�لبعد �ل�سا�سع و�لتباين بين �الأجيال، 

يفر�سان علينا �أن نلفت �لنظر �إلى مدى 

�نخر�ط بع�ض �ل�سباب في مر�كز قيادية في 

�لمجتمع. وفي هذ� �ل�سدد، من �لمهم �أن ن�سير 

�إلى �أن نمو جيل ''�لنيو - ميديا'' �لجديد، 

و�لتغير�ت �لتي تترتب على هذ� �الأمر على 

�لمجتمع �لعربي، ربما يف�سيان �إلى تغير�ت 

في طابع �لقيادة �لعربية.

�لر�سم �لبياني رقم 9
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�أنماط تو��سل جديدة بين �لقادة و�لمنقادين، 

ال توؤخذ بعين �العتبار على نحو كاٍف من 

طرف �الأجيال �لمتقدمة و�لتي تحتل �لمر�كز 

ا ال �سك 
اّ
�لقيادية �الأ�سا�سية في �لمجتمع. ومم

فيه �أن �الأجيال �ل�سابة �ستتمكن من ��ستحد�ث 

�أنماط �سلوكية جديدة قد تنبثق منها �أنماط 

قيادة جديدة، ومع �أن �لوقت ما ز�ل مبكر�ً 

ال�ست�سر�ف تاأثيرها في �لمجتمع، �إالاّ �إن 

�لتغا�سي عن تاأثيرها و�أهمية �لعمل في 

�نخر�طها في �لعمل �الجتماعي و�ل�سيا�سي 

 تبعات ال ُتحمد عقباها.
اّ
ربما يجر

�لبنى �لتقليدية، �لوحدة و�لقائمة 

�مل�سرتكة

من �لو��سح �أن �لنخبة و�لقيادة �لتي جرى 

تحليلها بح�سب �لمعطيات �ل�سابقة تدل على 

�أنها متعددة ومتنوعة، وتعك�ض �سورة عن 

�لتحوالت �لجارية في �لمجتمع �لفل�سطيني في 

�لد�خل بمجمله. وهذه �لتحوالت موؤ�سر �إلى �أن 

�لنخبة و�لقيادة �ل�سيا�سية �لعربية، كما تجلت 

في قيادة �الأحز�ب وممثليها، في �لكني�ست، 

من �لمهم لفت �لنظر �إلى �أنه على �لرغم من 

�أن �لو�سول �إلى مو�قع قيادية يتطلب �لوقت، 

و�أن عامل �ل�سن ال يمكن �أن يتحول �إلى مقولة 

قائمة بحد ذ�تها ب�ساأن طبيعة �لنخبة 

وميز�تها، فاإن ثمة عالقة بين �ل�سن و�آليات 

�لتح�سيد و�لحر�ك و�لقيادة في ع�سر تقوم فيه 

�لتكنولوجيا �لرقمية بدور مهم جد�ً. فمن جهة، 

�إذ� و��سلت �لقياد�ت �لتي تقف على ر�أ�ض 

�لهرم �ل�سيا�سي في �أيامنا هذه �لمحافظة على 

�أنماط �لحر�ك �لمحاِفظة �ل�سائدة في �سفوفها، 

فاإنها ال ت�ستطيع تح�سيد �سغار �ل�سن في 

�لمجتمع، مثلما يتجلى في �لحر�كات في 

منا�سبات وطنية، �أو في �لحر�كات �لتي كانت 

�لم�ساركة فيها و��سعة �لنطاق من طرف جيل 

�ل�سباب. ومن جهة �أُخرى، فاإن �أبناء �لجيل 

�لجديد �لذين لم يتبو�أو� بعد مو�قع قيادية 

ر�سمية يعملون ويتحركون في عالم يختلف 

عن عالم �أهاليهم. و�لجيل �لذي نق�سده هنا 

هو �لجيل �لثالث للنكبة، و�لذي يتاأثر بما يدور 

في �لعالم �لرحب �لمفتوح عامة، وبما يدور 

في �لعالم �لعربي خا�سة، فهذ� �لجيل �لقيادي 

ح�سر معه �أنماط حر�ك �جتماعي، وال �سيما 
ُ
ي

�لر�سم �لبياني رقم 10
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وتجاوب �لقيادة مع توقعات جمهورها من 

جهة �أُخرى. بعبارة �أدق، علينا فح�ض �سلوك 

�لجمهور �لعربي في �النتخابات على مر 

�لوقت كموؤ�سر �إلى مدى ر�ساه عن �لقيادة، 

له جدلية �لتناف�ض 
اّ
له وتحم

اّ
وفي مقدم ذلك تقب

ه 
اّ
و�لوحدة د�خل �لقيادة في مقابل �سجبه وذم

�الحتر�ب و�لت�سرذم �للذين من �ساأنهما هدر 

�لطاقات و�إ�سعاف قدرتها على �لتاأثير في 

�لحقل �ل�سيا�سي �لذي تعمل فيه.

�إن نظرة �أولية �إلى �أنماط �لت�سويت تظهر 

بع�ض �لمميز�ت �لتي ال بد من �لتطرق �إليها 

من �أجل فهم �لعالقة �لتبادلية بين �لقيادة 

و�أتباعها. وي�سمل �لجدول �أدناه ن�سبة 

�لت�سويت منذ �لكني�ست �الأول حتى �نتخابات 

�لكني�ست �لـ 23 في �آذ�ر/مار�ض 2020، 

وكذلك توزيع �لمقاعد بح�سب �الأحز�ب في 

�لكني�ست. وب�سبب �سيق �لمت�سع ال يمكننا 

�لخو�ض في تاريخ �أنماط �لت�سويت �لعربية 

النتخابات �لكني�ست، لكن يكفي �لقول �إن 

�أنماط �لت�سويت في �لعقود �لثالثة �الأولى 

لقيام �لدولة كانت خا�سعة العتبار�ت تتعلق 

بالحكم �لع�سكري وهيمنة حزب �ل�سلطة 

''مباي'' على �لمجتمع �لعربي، من جهة، و�إر�دة 

هذ� �لمجتمع في �لبقاء من جهة �أُخرى 

)نيوبرغر و�أهاروني وكبها 2010(، ولهذ�، �إذ� 

 لتطور هذه 
اّ
�أردنا توفير تحليل عميق ودينامي

�لعالقة، فاإنه يجب لفت �الأنظار �إلى ثالث 

ل مهمة في �لعالقة �لتفاعلية 
اّ
عالمات تحو

بين �لمجتمع �لعربي وقياد�ته �لمنتخبة: 

�لتحول �الأول يتعلق بح�سول حزب غير 

�سهيوني، وهو �لجبهة �لديمقر�طية لل�سالم 

و�لم�ساو�ة، على ما يفوق 50% من �أ�سو�ت 

�لناخبين �لعرب في �نتخابات �سنة 1977، 

�الأمر �لذي �نعك�ض في �إي�سال ثالثة ممثلين 

�إنما هي قيادة تتبو�أ منا�سبها نتيجة تطابق 

مو��سفاتها �الجتماعية على م�ستوى مدى 

�لوحدة، �لقيمية و�لتفاعلية د�خل �لنخبة من 

جهة، ومدى �لتفا�سل �الجتماعي من جهة 

�أُخرى، مع �لتطور�ت �الجتماعية �لطارئة على 

�لمجتمع �لعربي ب�سورة عامة. وُتظهر 

�لتحليالت �لكمية لي�ض مدى تمثيل �لقيادة 

فح�سب، بل دينامية مميز�تها �أي�سًا، �لتي 

تالءمت بمرور �لزمن مع �لتحوالت �لجارية 

في محيطها �الجتماعي. ولهذ� نرى �أنها لي�ست 

�نعكا�سًا للبنية �الجتماعية �لتقليدية �لتي 

تجلت في قياد�ت �سيا�سية في �ل�سابق، مثلما 

�أر�دت لها �ل�سلطة �ل�سيا�سية �الإ�سر�ئيلية، فنحن 

نتحدث عن �أبناء وبنات �لجيل �لثاني للنكبة، 

�لذين ال يتولون منا�سبهم باإر�دة �لدولة، 

و�إنما بعك�ض ما �أر�دته، وما م�ستوى در��ستهم 

وثقافتهم �إالاّ داللة على مدى �سمود �لمجتمع 

�لفل�سطيني في �لد�خل. فعلى �لرغم من جميع 

ما لحق بهذ� �لمجتمع من ترهيب وقمع وكبت 

ه، 
اّ

و�سيا�سات ''دقاّ �الأ�سافين'' و�الإفقار �لموج

فاإننا ما زلنا نرى نخبة �سيا�سية مثقفة تو�جه 

تحدياتها وت�سق طريقًا في �أر�ض وعرة ما 

�ء تفاقم 
اّ
ز�لت قائمة وتتاأزم يومًا تلو يوم جر

�لعن�سرية في �أروقة �لموؤ�س�سات �لحكومية في 

�إ�سر�ئيل.

و�إذ� كانت �لمو��سفات �الأ�سا�سية 

و�لتفا�سل �الجتماعي يعك�سان �لمحيط 

�الجتماعي للقياد�ت �لعربية، فاإنه ي�سبح 

لز�مًا علينا �أن نتعامل مع نوعية �لتفاعل بين 

�لقيادة و�لمجتمع من �أجل فح�ض مدى 

ونوعية �لتو��سل بينهما كدليل �إ�سافي على 

مدى تمثيل �لقيادة. و�لمفتاح للقيام بذلك 

يتعلق بتفح�ض نوعية �لعالقة بين �أنماط 

�لت�سويت وم�ستوياته في �لمجتمع من جهة، 
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من �لو��سح �أن �إقامة �لقائمة �لم�ستركة 

ت�سكل عاماًل مهمًا في فهم �لتفاعلية �الآخذة 

في �الرتفاع بين �لقيادة وجمهورها، فقد 

جرى �لتاأكد من �أهمية هذه �لتفاعلية، وعلى 

ر�أ�سها �لمطلب باأولوية �لوحدة، وبالتالي 

�لتاأثير �الأقوى، على ح�ساب �الختالف 

�الأيديولوجي و�ل�سخ�سي بين �الأحز�ب في 

�نتخابات �لكني�ست �لـ 22 في ني�سان/�أبريل 

2019، عندما لم ت�ستطع �لقياد�ت �لحزبية 

�لو�سول �إلى �تفاق ب�ساأن تركيبة �لقائمة 

�لم�ستركة، وخا�ست �النتخابات في قائمتين 

منف�سلتين، �الأمر �لذي �أ�سعف �لتمثيل 

و�إمكانات �لتاأثير. وعلى خلفية ذلك تر�جعت 

ن�سبة �لت�سويت من 63.5% �إلى 49%، وهو 

تر�جع كبير �سكل توجيهًا و��سحًا من طرف 

جمهور �لم�سوتين �إلى �لقيادة لما هو متوقع 

منها. �إن �رتفاع ن�سب �لت�سويت من جديد على 

خلفية �إعادة ت�سكيل �لقائمة �لم�ستركة في 

�نتخابات �لكني�ست �لـ 21 في �أيلول/�سبتمبر 

2019، هو �لذي يوؤكد �أن �لتفاعل بين 

�لقياد�ت �ل�سيا�سية و�لجمهور، يوؤدي دور�ً في 

تحديد ن�سب �لت�سويت، وبالتالي تمثيل 

�لقيادة، وهذ� ما حدث، �إذ عادت و�رتفعت 

ن�سبة �لت�سويت �إلى 60%، و��ستمرت في 

�الرتفاع �إلى 65% في �آذ�ر/مار�ض 2020. 

و�سكلت هذه �لتغيير�ت �لفارقة في ن�سب 

�لت�سويت موؤ�سر�ً و��سحًا �إلى ر�سى �لجمهور 

�لعربي عن �إعادة ت�سكيل �لقائمة �لم�ستركة، 

وتف�سيله �لعمل �لم�سترك على �أ�سا�ض �أجندة 

مدنية م�ستركة على ح�ساب �لخالفات 

�الأيديولوجية بين �الأحز�ب، و�ل�سخ�سية بين 

�لقياد�ت. ومن �لو��سح �أن �لجمهور �أبدى 

روؤيته في �أد�ء �لقياد�ت ب�سكل و��سح، لي�ض 

فيما يتعلق بنجاعتها في ترجمة عملها 

�إلى �لكني�ست، وبالتالي، فاإن عدد �لنو�ب 

�لعرب من حزب �لعمل وقو�ئمه تر�جع في 

مقابل ت�ساعد في تمثيل �أحز�ب تر�سح ممثلين 

حازو� ثقة �لمجتمع، وعلى ر�أ�سهم رئي�ض بلدية 

اد. 
اّ
�لنا�سرة حينذ�ك، توفيق زي

�لتحول �لثاني كان في �نتخابات �سنة 

1996، حين دخلت �لحركة �الإ�سالمية 

�لجنوبية و�لتجمع �لوطني �لديمقر�طي 

�لمعترك �النتخابي، وبالتالي و�سل �أع�ساء 

�لنو�ب �لعرب �لمنتخبين في �أحز�ب عربية �إلى 

ثمانية، �الأمر �لذي �سكل قفزة نوعية في تمثيل 

�لمجتمع �لعربي وذلك في ثالثة �أطر حزبية 

ذ�ت مرجعيات �أيديولوجية وفكرية متعددة، 

تناف�ست فيما بينها على تمثيل هذ� �لمجتمع. 

وعلى �لرغم من هذ� �الرتفاع في عدد �لنو�ب 

�لعرب، فاإن تعزيز �لتناف�ض بين مختلف 

�الأحز�ب لم يرفع ن�سبة �لت�سويت في �لمجتمع 

�لعربي، و�إنما على �لعك�ض، طر�أ تر�جع م�ستمر 

ر عن ��ستياء 
اّ
على ن�سبة �لم�سوتين �لعرب، عب

وعدم ثقة �لمجتمع �لعربي بالموؤ�س�سة 

�ل�سيا�سية �الإ�سر�ئيلية ب�سورة عامة، وعدم 

ر�سى عن �لتناحر و�الحتر�ب �الأيديولوجي 

ين بين �الأحز�ب �لتي تمثله. 
َ
�لد�ئر

ولهذ�، فاإن �لتحول �لثالث �لالفت للنظر في 

دينامية �لعالقة بين �لمجتمع �لعربي وقياد�ته 

هو �الرتفاع �لملمو�ض و�لملحوظ في ن�سبة 

 �لم�سوتين �لعرب في �نتخابات �لكني�ست

�لـ 20 في �سنة 2015، و�لذي تز�يد مع �إقامة 

�لقائمة �لم�ستركة وتجاوبها مع �إر�دة �لجمهور 

ومطلبه �لو��سح ��ستبد�ل �لتناف�ض �الأيديولوجي 

و�ل�سخ�سي بوحدة حزبية ترفع من قدرة 

�لمجتمع �لعربي على �لتاأثير في �لموؤ�س�سة 

�ل�سيا�سية �الإ�سر�ئيلية، وخ�سو�سًا �أن �الأجندة 

�لمدنية لجميع �الأحز�ب �لعربية مت�سابهة.
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على �أ�سو�ت �لناخبين في �سنة 2015، وفي 

�أيلول/�سبتمبر 2019، وفي �آذ�ر/مار�ض 

2020 )مع �الإ�سارة �إلى �أنه في �النتخابات 

�لتي جرت في ني�سان/�أبريل 2019، ح�سلت 

�الأحز�ب �ل�سهيونية على قر�بة 30% من 

�أ�سو�ت �لم�سوتين �لعرب(، ي�سكل مقيا�سًا 

�إ�سافيًا �إلى �لعالقة ال �لتبادلية فح�سب، بل 

�لع�سوية �أي�سًا بين �لقياد�ت و�لجمهور، 

ومدى تمثيل هذه �لقياد�ت الإر�دته. كما �أن 

�لتر�جع �لجذري في ن�سب �لت�سويت لالأحز�ب 

�ل�سهيونية في �لمجتمع �لعربي، و�لتي كانت 

قد ح�سلت في �ل�سابق على ن�سبة ال ي�ستهان 

بها من �الأ�سو�ت و�سلت �إلى 52% في 

�نتخابات 1992، و27.5% في �نتخابات 

2006، وتر�جعت �إلى ن�سبة 15% تقريبًا في 

�نتخابات 2020، يجعلنا نجزم باأن توحيد 

�ل�سفوف فيما يتعلق بالروؤية �لمدنية �إلى 

�الأحز�ب �لعربية �سمن �لقائمة �لم�ستركة، 

�أ�ساف �إلى �لتمثيل �الجتماعي جانبًا مهمًا 

�أ�سفى على �لقياد�ت �ل�سيا�سية �سرعية تمثيل 

قاطعة، دح�ست �دعاء�ت �الأحز�ب �ل�سهيونية 

�لحاكمة باأن �لقياد�ت �لعربية، وعلى ر�أ�سها 

�لنو�ب �لعرب، تمثل �إر�دة �لجمهور �لعربي.

�لبرلماني �إلى نتائج مادية مبا�سرة، و�إنما 

بد�أبها على تف�سيل �لعمل �لم�سترك من �أجل 

�سمان �لحظوظ �الأكبر للتاأثير في �لعملية 

تها على ح�ساب �لتناف�ض 
اّ
�ل�سيا�سية برم

�الأيديولوجي �أو �ل�سخ�سي. لقد �أو�سح �لجمهور 

�لعربي �أن �لتنوع في �لقيادة م�ستح�سن 

ويعك�ض �لبنية �الجتماعية مثلما هو مطلوب، 

لكن ال يمكن لهذ� �لتنوع �أن ي�سبح عاماًل 

�سلبيًا في محاوالت �لقيادة �إحقاق حقوق هذ� 

�لمجتمع، وخ�سو�سًا في وقت تتم �سحب 

�ل�سرعية عنة، ومحاولة �إق�سائه عن عمليات 

�تخاذ �لقر�ر في �لدولة.

قبل �إتمام هذ� �لتحليل ال بد من �الإ�سارة 

�إلى �أن ن�سب �لت�سويت للقائمة �لم�ستركة في 

�لبلد�ت �لعربية ت�سكل هي �أي�سًا موؤ�سر�ً 

و��سحًا �إلى �لعالقة �لع�سوية بين �لقائمة 

و�لمجتمع. فقد ح�سلت �لقائمة �لم�ستركة على 

ن�سبة تجاوزت معدل 80% في �أغلبية �لبلد�ت 

�لعربية في �نتخابات �أيلول/�سبتمبر 2019، 

وو�سلت في بع�سها �إلى 97% من ن�سبة 

�لم�سوتين في �نتخابات 2020. وفي مقابل 

هذ�، فاإن �لتر�جع في ن�سب �لت�سويت لالأحز�ب 

�ل�سهيونية عندما تناف�ست �لقائمة �لم�ستركة 
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2020، و�أثبتت مجدد�ً �أنها تمثل �إر�دة 

�لمجتمع. ولي�ض �الرتفاع �لمتو��سل في ن�سبة 

�لت�سويت للقائمة �لم�ستركة �إالاّ داللة قاطعة 

على �أنها تج�سد على نحو جيد �لكفاء�ت 

�ل�سيا�سية و�لوزن �لجماهيري و�الأخالقي 

�لكبير للقيادة في عيون ناخبيها.

ومع ذلك، فاإنه ال بد من �لتذكير باأن 

عملية �لتفاعل �لق�سيرة ن�سبيًا بين �لقائمة 

�لم�ستركة وجمهورها تدل على �أن دعمها 

يبقى م�سروطًا وخا�سعًا لقناعة جمهورها 

باأنها تبذل �لجهود �لالزمة كلها من �أجل 

محاولة �لتاأثير �لق�سوى في مجرى حياتهم، 

وفي مو�جهة �سيا�سات �الإق�ساء و�لتهمي�ض 

�لتي تقوم بها �الأحز�ب �ليمينية ذ�ت �لنزعة 

�لقومية �لمتطرفة �لتي ت�سيطر على �لدولة 

وموؤ�س�ساتها ومو�ردها، وفي تعطيل �إمكان 

��ستمر�ر �لحكومات �ليمينية في تنفيذ 

�سيا�ساتها �لعن�سرية تجاه �لمو�طنين 

�لفل�سطينيين من جهة، وتجاه �لفل�سطينيين 

�لقابعين تحت �حتالل 1967 من جهة �أُخرى، 

�الأمر �لذي يعني �أن �لقائمة �لم�ستركة هي �آلية 

�سيا�سية قيمتها �لجوهرية تتعلق بمدى ر�سى 

�لجمهور عنها كممثلة لهويتهم �لمهددة 

�ء �الإجحاف 
اّ
وم�سالحهم �لتي تعاني جر

و�لتمييز. وفي حال لم تت�سرف قياد�ت 

�لقائمة بال�سكل �لمتوقع منها، فمن �لجائز �أن 

تفقد ثقة �لجمهور حتى �إن كانت مو��سفات 

قيادتها تعك�ض �لفئات �الجتماعية �لمتنفذة 

في �لمجتمع. �إن �ئتالف �الأحز�ب �لعربية في 

قائمة برلمانية م�ستركة هو هدف ��ستر�تيجي 

بكل ما يتعلق بالهوية و�النتماء، و�آلية 

�سيا�سية بما يتعلق بالحر�ك د�خل �لموؤ�س�سة 

�ل�سيا�سية �الإ�سر�ئيلية، ولهذ�، ت�سكل �لقائمة 

�لم�ستركة �آلية ناجعة ومحبذة للجمهور �لذي 

�خلال�سة

�إن �لتباين �الجتماعي - �القت�سادي �لذي 

يميز �لنخبة و�لقيادة �ل�سيا�سية �لتي نمت في 

�لمجتمع �لعربي �لفل�سطيني في �إ�سر�ئيل في 

�لعقود �الأخيرة، مثلما �أ�سرنا �إليها في 

�لمعطيات �ل�سابقة، يدل على كونها قيادة لها 

قوتها �لتمثيلية بالمفهوم �الجتماعي �لو��سع 

و�لمتعلق بتماثل �لخ�سائ�ض �الجتماعية 

و�لثقافية و�القت�سادية بينها وبين مجتمعها، 

�إذ يبدو �أن �لقيادة ت�ستمد من هذ� �لتماثل 

�الجتماعي بع�سًا من �سرعيتها، عالوة على 

مي - �الأيديولوجي �لمنعك�ض في 
َ
�لجانب �لِقي

تمثيلها �لم�سارب �لفكرية و�لعقائدية للجمهور 

وطموحاته. وقد نجحت �لقيادة �ل�سيا�سية، في 

�الأعو�م �الأخيرة، في �لتجاوب مع متطلبات 

محيطها، وفي تجاوز بع�ض �لعقبات �لتي 

 بها، مثلما حدث عندما 
اّ

فر�ستها �ل�سلطة للم�ض

مي ''قانون 
ُ

فعت ن�سبة �لح�سم في �إطار ما �س
ُ
ر

�لحوكمة'' �لذي هدف �إلى �لحد من قدرة 

�لتمثيل �ل�سيا�سي �لعربي في �لكني�ست. 

ونجحت هذه �لقياد�ت في �لتغلب على 

�لتباينات و�لخالفات بينها، وفي تاأ�سي�ض 

''�لقائمة �لم�ستركة'' قبيل �نتخابات �لكني�ست 

�لع�سرين )�آذ�ر/مار�ض 2015(، وهو ما 

تجاوب مع مطلب جماهيري قديم لم تنجح 

�الأحز�ب في تلبيته في �ل�سابق. وعلى �لرغم 

من �لوالدة �لع�سيرة للقائمة وتعثاّر طريقها 

الأ�سباب تتعلق بالتناف�ض �لد�خلي بين 

مركباتها، �إذ �إنها ت�سم �أربعة �أحز�ب عربية 

تختلف فيما بينها في كثير من �لمناحي، فاإن 

�لقائمة �لم�ستركة تمكنت من �لح�سول على 

�أغلبية �أ�سو�ت �لناخبين �لعرب في �نتخابات 

�سنة 2015، وكذلك في �نتخابات �أيلول/

�سبتمبر 2019، ثم في �نتخابات �آذ�ر/مار�ض 
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قادرة على تمثيل �لم�سارب �لفكرية 

و�لعقائدية في �لمجتمع، وفي �لوقت نف�سه 

تف�سيل �الأجندة �ل�سيا�سية �لم�ستركة لالأحز�ب 

�لعربية كافة.

ويبدو �أن �لمزج بين �لتعبير عن �لتفا�سل 

�الجتماعي و�لروؤى �لعقائدية من جهة، 

و�لتفاعل �لبناء مع �إر�دة �لجمهور من جهة 

�أُخرى، هو �لعامل �الأ�سا�سي في �لقوة �لتمثيلية 

للقائمة �لم�ستركة، ومع ذلك، فاإن تحليلنا 

�ل�سالف ال يعني �أن هنالك �سمانة موؤكدة 

لبقاء �لقائمة �لم�ستركة في جميع �لظروف، 

كونها �آلية �سيا�سية، وفي �ل�سيا�سة ال توجد 

مقد�سات، لكنها على �لرغم من ذلك، ت�سكل 

نموذجًا لبناء �أطر �سيا�سية الإد�رة بنية �لفر�ض 

�لقائمة ب�سكل عقالني، و�لتعامل مع �لتحديات 

�لجاثمة، مثلما هو متوقع من قيادة �أقلية 

قومية تعاني خ�سوعًا هيكليًا و�سيا�سة 

�إق�سائية. وبعيد�ً عن �لرومان�سية، وبناء على 

ما ورد حتى �الآن، فاإن من �لجائز �لقول �إن 

بقاء �لقائمة �لم�ستركة منفتحة على �لتغيير�ت 

و�لتبدالت �لجارية في �لمجتمع، وحفاظها 

على عالقة تفاعلية مع جمهورها، ال يوؤكد�ن 

بقائها فح�سب، بل نجاعة �ل�سيا�سة �لعربية 

�أي�سًا، في فر�ض �إر�دتها بالتدريج على 

�لموؤ�س�سة �ل�سيا�سية �الإ�سر�ئيلية، وبالتالي 

زيادة �لتاأثير في �سوغ �سيا�ساتها تجاه 

�لمجتمع �لذي تمثله. 

�أبدى دعمه لها بن�سب عالية في ثالث دور�ت 

ا يتوق �إليه في 
اّ
ر عم

اّ
�نتخابات، موؤكد�ً �أنها تعب

ن�ساله �سد �سيا�سات �الإق�ساء و�لتهمي�ض.

وعلى �لرغم من ذلك، فاإنه يجب �الأخذ 

بعين �العتبار �أن �لتباين بين �أطر�ف �لقيادة 

مي، 
َ
�ل�سيا�سية ما ز�ل قائمًا على �لم�ستوى �لِقي

وهو ينعك�ض في �ل�سر�ع على تركيبة قائمة 

�لمر�سحين للكني�ست و�سخ�سنة �لتمثيل 

�ل�سيا�سي، وهما �لعامالن �للذ�ن يعك�سان 

ه�سا�سة �لوحدة في �لقائمة �لم�ستركة، مع �أنها 

تحمل في طياتها تغير�ً مهمًا مقارنة بالت�ستت 

�لحزبي و�ل�سر�ع �لفكري �للذين ميز� �لعقود 

�لثالثة �لتي �سبقت هذه �لوحدة. ومن �لممكن 

�لجزم باأن للتفا�سل �الجتماعي �لمت�ساعد في 

�لنخبة �ل�سيا�سية �لعربية مردود�ً �إيجابيًا 

ي�ساعد في خلق ت�سابه بين مختلف مركباتها، 

�الأمر �لذي من �ساأنه �أن ي�ساعد في رفع 

من�سوب �لتو�فق بينها، لكن �إذ� �أخذنا �لمركب 

مي كعامل مهم لدينامية �لعالقات د�خل 
َ
�لِقي

�لنخبة، فاإن �النق�سام �الأيديولوجي يبقى 

عاماًل مهمًا في �لتوتر�ت �لقائمة ال يمكن 

للقائمة �لم�ستركة �لت�ستر عليه �أو �لتغا�سي 

عنه. ولهذ�، �إذ� كان �لنموذج �لمهيمن في 

عالقات �الأحز�ب �لعربية في �ل�سابق هو 

�النق�سام وعدم �لقدرة على ج�سر �الختالفات 

�الأيديولوجية و�لحزبية و�ل�سخ�سية، فاإن 

�لقائمة �لم�ستركة هي معادلة �سيا�سية مهمة 
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