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م�صطفى*

االنتخابات املحلية يف �إ�رسائيل :2018
�رصاعات الهوية وال�سيا�سة

جرت انتخابات ال�سلطات المحلية في �إ�سرائيل في ت�شرين الأول�/أكتوبر ،2018
حاملة كثيراً من المعاني على م�ستوى الهوية وال�سيا�سة .وتختلف هذه االنتخابات
في المجتمع العربي الفل�سطيني داخل الخط الأخ�ضر ،عنها في ال�سلطات المحلية
اليهودية ،فهي تحمل في الثانية بعداً �سيا�سي ًا حزبي ًا ال يمكن التقليل من �ش�أنه ،بينما
تحمل في الأولى بعداً ع�صبي ًا �أكثر منه �سيا�سي ًا ،على الرغم من �أن البعد الع�صبي ال
يخلو من معانٍ �سيا�سية �أي�ض ًا.

ُيعتبر

الحكم المحلي في �إ�سرائيل
من الأجهزة المهمة في
الدولة ،كونه الجهاز الخدماتي والتنظيمي
الذي يعالج ويتابع ق�ضايا النا�س اليومية.
لقد ُ�ش ّرعت ع�شرات القوانين في �إ�سرائيل
لتحديد �صالحيات الحكم المحلي� ،إ ّال �إنها
�أبقت المراقبة والم�س�ؤولية عن تنفيذ بع�ض
ال�صالحيات في �إطار الحكم المركزي ،ذلك
ب�أن الروح ال�سائدة في �إدارة �ش�ؤون الدولة
الجديدة كانت روح الإدارة المركزية .وبد�أ
* المدير العام لمركز مدى الكرمل :المركز العربي
للدرا�سات االجتماعية التطبيقية ،حيفا .ورئي�س ق�سم
التاريخ في المعهد العربي للتربية ــ بيت بيرل.

الحكم المحلي في �إ�سرائيل عمله كـ ''�إدارة
محلية'' ت�شكل ذراع ًا تنفيذية للحكم المركزي،
ثم تطور لي�صبح حكم ًا محلي ًا ولي�س مجرد
�إدارة محلية .وعلى الم�ستوى ال�سيا�سي ،ف�إن
الإدارة المحلية تنتج من عملية انتخابية،
مركب ًا
الأمر الذي يجعل ال�سيا�سة المحلية ّ
مهم ًا في الم�شهد ال�سيا�سي الإ�سرائيلي .ويمكن
القول �إن لل�سيا�سة المحلية اليهودية �أهمية
�أكبر مقارنة بال�سيا�سة المحلية العربية،
فح�ضور الأحزاب ال�صهيونية واليهودية كبير
في ال�سيا�سة المحلية ،على خالف واقع
الأحزاب والحركات ال�سيا�سية العربية.
وفي انتخابات ال�سلطات اليهودية ،تحمل
المناف�سة االنتخابية �صراع ًا بين الأحزاب

مقاالت

عد ال�سيا�سة المحلية م�ؤ�شراً مهم ًا
ال ُقطرية� ،إذ ُت ّ
�إلى قوتها االنتخابية على الم�ستوى ال ُقطري،
بينما يغيب تمثيل الأحزاب العربية في
ال�سيا�سة المحلية ،لقناعة تر�سخت ،وهي
قناعة �صحيحة ،ب�أن �أنماط الت�صويت في
ال�سيا�سة المحلية ،ال تحمل دالئل على �أنماط
الت�صويت وقرار الناخبين العرب في
االنتخابات ال ُقطرية (الكني�ست) ،وعلى ح�ضور
الأحزاب في ال�سيا�سة ال ُقطرية.

قانون االنتخابات املحلية
في �سنة �ُ ،1965ش ّرع قانون االنتخابات
نظم عملية
في ال�سلطات المحلية ،والذي ّ
االنتخابات داخل مختلف البلدات .وقبل ذاك،
كانت االنتخابات في الحكم المحلي ُتجرى
كاالنتخابات ال ُقطرية� ،أي بح�سب الطريقة
الن�سبية ،فكان �سكان البلدة ينتخبون �أع�ضاء
المجل�س المحلي �أو البلدي ،والذين بدورهم
ينتخبون رئي�س المجل�س بعد �أن ي�شكل الأخير
ائتالف ًا بلدي ًا من خالل القوائم الفائزة .وفي
�سنة � ،1975أُدخل تعديل مركزي وعميق على
ن�ص
قانون االنتخابات في الحكم المحليّ ،
على انتخاب الرئي�س ب�شكل مبا�شر من ال�سكان
ال من �أع�ضاء المجل�س البلدي .وين�ص القانون
على �أن الرئي�س هو المر�شح الذي يح�صل على
 %40من الأ�صوات ال�صحيحة على الأقل في
الجولة الأولى� ،إذا كان هنالك �أكثر من
مر�شحين ،وعلى  1 + %50في الجولة الثانية،
َ
مر�شحين ح�صال على �أكبر عدد من
بين
َ
الأ�صوات في الجولة الأولى (�إذا لم يح�صل
�أحدهم على  %40في الجولة الأولى) .وتجري
االنتخابات منذ �سنة  1978بح�سب القانون
الجديد1.
جاء هذا القانون لم�صلحة �أحزاب �سيا�سية
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لم ت�ستطع �أن تقف ،في الطريقة القديمة� ،أمام
قوة القوائم المحلية التي �أ�صبحت م�ؤثرة جداً
في تركيبة االئتالف البلدي ،وفي انتخاب
رئي�س المجل�س .وعلى غرار االنتخابات
ال ُقطرية (الذي �أُلغي الحق ًا لف�شله) ،ف�إن �سن
قانون االنتخابات المبا�شرة لرئي�س ال�سلطة
المحلية لم ي� ّؤد �إلى �إ�ضعاف القوائم المحلية،
و�إنما زاد في قوتها بدرجة �أكبر ،الأمر الذي
عزز قوة الأحزاب ال�سيا�سية ال ُقطرية اليهودية،
والقوائم المحلية في الحكم المحلي العربي.

بني انتخابات  2018ودورات �سابقة
�أُجريت االنتخابات المحلية ،في ال�سنة
الما�ضية ،في  251مجل�س ًا بلدي ًا في �إ�سرائيل،
منها � 197سلطة محلية ،و 54مجل�س ًا �إقليمي ًا،
وبلغ عدد الناخبين  6ماليين و600.000
ناخب تقريب ًا ،في حين و�صلت ن�سبة الت�صويت
العامة �إلى نحو  ،%60م�ش ّكلة ارتفاع ًا بمعدل
 9نقاط عن االنتخابات ال�سابقة .والتجمعات
الـ  44الأولى التي �سجلت �أعلى ن�سب م�شاركة
في الت�صويت ،كانت تجمعات عربية.
لالنتخابات المحلية في �إ�سرائيل مميزات
خا�صة� ،أهمها كثرة القوائم الم�شاركة فيها،
�سواء للع�ضوية �أو لرئا�سة المجل�س البلدي،
ومعدل م�شاركة متو�سط في ال�سلطات المحلية
اليهودية ،في مقابل معدل م�شاركة مرتفع
جداً في ال�سلطات المحلية العربية .وفي
المجمل ،ف�إن معدل الم�شاركة في االنتخابات
المحلية في �إ�سرائيل هو �أقل منه في
االنتخابات البرلمانية .و�إذا فح�صنا الفرق
بين العرب واليهود ،ف�إننا �سنجد الأمر
معكو�س ًا :معدل م�شاركة الناخبين العرب في
ال�سيا�سة المحلية هو �أعلى منه في االنتخابات
البرلمانية ،في حين �أن الناخب اليهودي
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ي�شارك �سيا�سي ًا ب�شكل �أكبر في ال�سيا�سة
ال ُقطرية ،و�سن�أتي على تف�سير ذلك الحق ًاّ � .أما
بالن�سبة �إلى كثرة المناف�سين والقوائم ،فقد
تناف�س في هذه االنتخابات  723رج ًال وامر�أة
على رئا�سة ال�سلطة المحلية ،بينما تناف�س
 5300على التمثيل في المجل�س المحلي.
ت�ؤثر بنية الت�صويت في ال�سلطات المحلية،
�سيما في المجتمع العربي ،في نتائج
وال ّ
االنتخابات ،وتخلق �إ�شكاليات كبيرة في
الإدارة المحلية ،وخ�صو�ص ًا بعد التعديل الذي
وعمل به في
�أجراه الكني�ست في �سنة ُ ،1975
انتخابات  ،1978لجهة الت�صويت ببطاقتين:
واحدة لرئي�س ال�سلطة المحلية ،والأُخرى
لع�ضوية المجل�س البلدي .فقبل ذلك كان

الت�صويت يتم ببطاقة واحدة لع�ضوية المجل�س
البلدي الذي كان ينتخب الرئي�س من �أع�ضائه،
ولذلك حر�صت القوائم على زيادة تمثيلها في
الع�ضوية كي تتمكن من ح�صول الع�ضو الأول
فيها على رئا�سة ال�سلطة .بعد �إقرار الت�صويت
ببطاقتين ،بد�أ التركيز على انتخابات الرئا�سة،
فكثرت القوائم و�ضعفت� ،سواء تلك التي
تتناف�س� ،أو التي تفوز بتمثيل في ال�سلطة
المحلية ،وبالتالي �صعب الأمر على الرئي�س
المنتخب ب�شكل م�ستقل في ت�شكيل االئتالف
البلدي .وتحولت هذه الم�س�ألة ،على وجه
التحديد� ،إلى مع�ضلة حقيقية في ال�سلطات
المحلية العربية ،الأمر الذي انعك�س �سلب ًا على
�إدارة ال�سلطة في الجوانب كافة.

ن�سبة الت�صويت بني انتخابات الكني�ست وال�سلطات املحلية

يو�ضح هذا ال�شكل معدالت الم�شاركة
االنتخابية في ال�سيا�سة المحلية وال�سيا�سة
ال ُقطرية ،كما يو�ضح �أن معدل الم�شاركة
العامة (عرب ًا ويهوداً) في ال�سيا�سة ال ُقطرية،
هو �أعلى من معدل الم�شاركة في ال�سيا�سة
المحلية ،على الرغم من ارتفاع معدل
الم�شاركة في انتخابات  ،2018بع�شر نقاط

عن المعدل في انتخابات .2013
ونظراً �إلى طبيعة الحالة المدنية في
التجمعات اليهودية ،يغيب التجيي�ش العائلي
�أو الجهوي �أو الطائفي عن الت�صويت ،ويمكن
ا�ستثناء التجمعات الدينية من ذلك ،والتي
تخرج كمجموعات هوية للت�صويت .من هنا،
نجد �أن تمثيل الأحزاب اليهودية المتدينة في
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ال�سيا�سة المحلية� ،أكبر من تمثيلها في
ال�سيا�سة ال ُقطرية .وفي المقابل ،يختلف
الو�ضع في ال�سيا�سة المحلية العربية :فن�سبة
الت�صويت في البلدات العربية �أعلى من معدل
الت�صويت في االنتخابات ال�سيا�سية ال ُقطرية.
ت�ؤدي الأحزاب اليهودية دوراً كبيراً في
االنتخابات المحلية .ففي انتخابات ،2013
و�صل تمثيل حركة �شا�س في ال�سلطات
المحلية �إلى  150ع�ضواً؛ الليكود  135ع�ضواً؛
�إ�سرائيل بيتنا  85ع�ضواً؛ حزب العمل 80
ع�ضواً؛ يهدوت هتوراه  75ع�ضواً 2.وفي
انتخابات  ،2018خا�ضت الأحزاب اليهودية
االنتخابات المحلية ب�شكل مكثف ،ففاز حزب
العمل الذي يتمثل في ال�سلطات المحلية في
المركز ،برئا�سة ال�سلطة المحلية في تل �أبيب
وبير ال�سبع ،كما فاز في حيفا ،بينما تراجع
تمثيل حركة �شا�س التي خ�سرت االنتخابات
في بلدية بيت �شيم�شّ � .أما الليكود فخ�سر
رئا�سة بلدية القد�س ،بعد ف�شل مر�شحه
للرئا�سة ،الوزير زئيف �إلكين ،في الو�صول �إلى
الجولة الثانية ،لكنه فاز في بلدية بيت �شان
التي ُتعتبر معق ًال له .وتمثل الليكود �أي�ض ًا،

ب�شكل كبير ،في ال�سلطات المحلية في الجنوب،
غير �أنه واجه في االنتخابات المحلية،
المناف�سين من حزب ''كوالنو'' التابع لوزير
المالية الحالي مو�شيه كحلون؛ �إذ تناف�س
الحزبان على القواعد االجتماعية نف�سها ،مع
الإ�شارة �إلى �أن مر�شحي حزب ''كوالنو'' كانوا
في ال�سابق �أع�ضاء� ،أو مر�شحين من حزب
الليكود3.

متثيل الن�ساء يف ال�سيا�سة املحلية
تميزت هذه االنتخابات بعدد الن�ساء
اللواتي تناف�سن ،وهو العدد الأكبر منذ بداية
االنتخابات المحلية .فقد تناف�ست  58امر�أة،
منهن عربية واحدة (كفر قرع) ،على رئا�سة
ال�سلطة المحلية ،في مقابل  42امر�أة في
االنتخابات ال�سابقة ،وفازت �إحدى ع�شرة
منهن برئا�سة �سلطات محلية ،في مقابل �ست
ن�ساء في انتخابات  .2013وكانت المفاج�أة
الكبيرة انتخاب رئي�سة لمجل�س بيت �شيم�ش� ،إذ
فازت امر�أة متدينة في االنتخابات ،علم ًا ب�أن
�أغلبية ال�سكان هي من اليهود المتزمتين.

جدول باملر�شحات واملر�شحني يف انتخابات 2018
ن�ساء
رجال
58
رئا�سة ال�سلطة المحلية 665
1297
ع�ضوية المجل�س البلدي 4003
في هذه االنتخابات ،جرى انتخاب 18
امر�أة عربية بين  700مقعد في المجال�س
المحلية ،وهو عدد قليل من مجمل عدد مقاعد
ال�سلطات المحلية في المجال�س والبلديات
العربية ،لكنه التمثيل الأعلى منذ �إجراء
االنتخابات المحلية في المجتمع العربي.

مقاالت
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المجمل
723
5300

وعلى الرغم من التمثيل ال�ضئيل للن�ساء في
المجال�س المحلية ،وغياب مر�شحات لرئا�سة
ال�سلطة المحلية ،ف�إن الوعي ب�أهمية تمثيل
الن�ساء في الحكم المحلي ازداد مقارنة
بالدورات ال�سابقة .وفي المجمل� ،أ�شارت
درا�سة قام بها مركز البحث والمعلومات
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التابع للكني�ست� ،إلى �أنه كلما كان و�ضع
البلدة اقت�صادي ًا واجتماعي ًا �أف�ضل ،كان
هنالك ت�صويت �أكبر لم�صلحة مر�شحات
للرئا�سة والع�ضوية .وكانت النتيجة الأبرز في
االنتخابات على م�ستوى الن�ساء ،عالوة على
مدينة بيت �شيم�ش ،فو َز عينات كلي�ش ــ روتم
برئا�سة بلدية حيفا .وتنتمي كلي�ش ــ روتم �إلى
حزب العمل ،وقد ا�ستطاعت التفوق على يونا
ياهف ،الرئي�س الذي �شغل هذا المن�صب دورات
متتالية4.
مقارنة بانتخابات  ،2013وبح�سب
معطيات مركز المعلومات والبحث التابع
للكني�ست ،وا�ستناداً �إلى معطيات وزارة
الداخلية ،فقد تناف�س في تلك االنتخابات
( 17.673 ،)2018رج ًال وامر�أة �ضمن قوائم
الع�ضوية والرئا�سة ،وو�صلت ن�سبة الن�ساء

المدينة
�أم الفحم
النا�صرة
راهط
�شفا عمرو
�سخنين
كفر قا�سم
كفر ك ّنا
طمرة
الطيرة

منهم �إلى  3557( %20مر�شحة) .وبين
المر�شحات ،ان ُتخبت  324امر�أة كممثالت في
المجل�س البلدي ،وثالث ن�ساء كرئي�سات
�سلطات محلية5.

الت�صويت يف املجتمع العربي
كان معدل الم�شاركة في ال�سيا�سة المحلية
في المجتمع العربي عالي ًا جداً ،لأن التناف�س
على ال�سلطة المحلية يتعدى كونه تناف�س ًا على
تقديم الخدمات� ،إلى تناف�س بين الع�صبيات
المتعددة ،ف�ض ًال عن �أن ح�ضور الأحزاب
ال�سيا�سية العربية في ال�سيا�سة المحلية
�ضعيف ،والنتائج التي تحققها هذه الأحزاب
متوا�ضعة مقارنة بالقوائم المحلية� ،أو
بتمثيلها في ال�سيا�سة ال ُقطرية.

اجلدول رقم  :1ن�سبة الت�صويت يف مدن عربية خمتارة
ن�سبة الت�صويت
�أ�صحاب حق االقتراع
74.25
35.857
81.69
58.813
84.86
33.901
78.39
29.226
93.28
21.514
91.90
15.310
93.02
14.694
91.05
22.846
85.89
18.675

امل�صدر :موقع وزارة الداخلية الإ�رسائيلية ،يف الرابط الإلكرتوين التايلhttps://boharim.org.il/ :
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تو�ضح النتائج في هذا الجدول �أن ن�سبة
الم�شاركة في المدن العربية عالية جداً ،وهذا
�إنما يدل على قوة التجنيد للت�صويت داخل
البلدات العربية وفي المدن الكبيرة على حد
يبين الجدول رقم � 2أدناه� ،أن
�سواء ،بينما ّ
ن�سبة الت�صويت في المدن اليهودية متدنية،
وهو ما يدل على �أن التناف�س في ال�سلطات
المحلية اليهودية يقوم ،في الأ�سا�س ،على
تقديم برامج بلدية وتح�سين جودة الحياةّ � .أما
اجلدول رقم  :2ن�سبة الت�صويت يف مدن يهودية مركزية

في المقلب الآخر ،ومع �أن التناف�س في
االنتخابات المحلية في المجتمع العربي يقوم
على برامج ،ف�إنه يعتمد على ع�صبيات تقوم
بتجنيد الجماعات المتنوعة ،مثل العائالت� ،أو
المناطق في المدينة �أو البلدة ،كما �أن
االنتخابات تكون عادة على المكانة
والوجاهة والزعامة ،ولذلك ف�إن القدرة على
تجنيد النا�س لهذا النوع من التناف�س
(ال�صراع) تكون �أكبر.

المدينة
بير ال�سبع
تل �أبيب
حيفا
القد�س
�أ�شدود
�أ�شكلون
رمات غان

عدد الذين �صوتوا
83.436
203.018
125.333
254.326
121.245
64.846
64.527

ن�سبة الت�صويت
50.02
46.12
48.85
39.86
66.26
56.50
48.78

امل�صدر :موقع وزارة الداخلية الإ�رسائيلية ،يف الرابط الإلكرتوين التايلhttps://boharim.org.il/ :

تبين النتائج �أن �أنماط الت�صويت المحلي
ّ
ال تنعك�س على �أنماط الت�صويت ال ُقطرية،
والعك�س �صحيح .وهذا التمايز بين �أنماط
الت�صويت يعود �إلى عاملين :الأول� ،أن طبيعة
الحكم المحلي هي طبيعة خدماتيه حياتية
في الأ�سا�س ،وقرار الت�صويت �أو الم�شاركة
ال�سيا�سية فيها يكون ،في الغالب ،بعيداً عن
االعتبارات ال�سيا�سية الأيديولوجية؛ الثاني،
�أن الحكم المحلي ال يزال تابع ًا للحكم
المركزي� ،سواء على م�ستوى الميزانيات� ،أو
على م�ستوى ال�صالحية التي بيد وزير

الداخلية ،والتي ت�شمل الإطاحة برئي�س �سلطة
محلية� ،أو �إعادة االنتخابات.

مواقف الأحزاب العربية من نتائج
االنتخابات
تحظى الأحزاب العربية البرلمانية بن�سبة
ت�أييد �أقل في االنتخابات المحلية ،مقارنة
باالنتخابات ال ُقطرية ،ويعود ذلك ــ مثلما
ذكرنا ــ �إلى قوة الجذب للمبنى االجتماعي
التقليدي المتمثل في القوائم العائلية �أو
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المحلية المرتبطة بها .فهذه القوائم ال تعمل
على الم�ستوى ال�سيا�سي ال ُقطري وال ت�شارك
في انتخابات الكني�ست ،بل تحمل �أجندات
محلية فقط ،وتدفع م�ؤيديها �إلى الت�صويت
لها ،حتى في مواجهة الأحزاب العربية في
البرلمان وخارجه.
وكان �سبب غياب القوائم المحلية
والعائلية عن االنتخابات ال ُقطرية مع بداية
ِ
التحوالت االجتماعية
الثمانينيات،
واالقت�صادية وال�سيا�سية التي مر بها المجتمع
العربي ،الأمر الذي �أدى �إلى تعزيز قوة
الأحزاب العربية البرلمانية في ال�سيا�سة
ال ُقطرية .وقد �ساهم الح�ضور المكثف للقوائم
المحلية الم�ستقلة (حمائلية وغير حمائلية)،
في ال�ساحة المحلية ،في منع �إفراز قيادة
�سيا�سية ُقطرية قادمة من الحكم المحلي،
مثلما كان في الما�ضي ،بينما القوائم المحلية
اليوم ال ت�ستطيع �إنتاج قيادات �سيا�سية للعمل
ال ُقطري 6.وفي الدورات ال�سابقة ،يمكن القول
�إن قطيعة �شبه كاملة وقعت بين ال�سيا�سة
المحلية وال�سيا�سة ال ُقطرية في المجتمع
العربي :ففي الما�ضي كانت ال�سيا�سة المحلية
�أحد م�صادر �إنتاج القيادات ال�سيا�سية على
الم�ستوى ال ُقطري ،غير �أن هذا الدور تراجع في
العقدين الما�ضيين.
في انتخابات  ،2018خ�سرت الأحزاب
رئا�سة بلدية �شفا عمرو لم�صلحة عر�سان
يا�سين ،كما خ�سرتها في النا�صرة ،لم�صلحة
الرئي�س الحالي علي �سالم .وا�ستعادت الجبهة
(الجبهة الديمقراطية لل�سالم والم�ساواة) قوتها
في �سخنين ودير حنا وعرابة التي �أحدثت
فيها انقالبات ،وكذلك في عيلبون ،غير �أنها
خ�سرت �إك�سال ويافة النا�صرة التي فاز فيها
ماهر خليلية المح�سوب على التجمع (التجمع

الوطني الديمقراطي) .وفي جلجولية �أي�ض ًا،
فاز دروي�ش رابي الذي تر�شح في قائمة غير
حزبية ،لكنه مح�سوب على الجبهةّ � .أما الحركة
الإ�سالمية ،فحافظت على رئا�سة بلدية كفر
قا�سم ،وا�ستعادت الرئا�سة في رهط ،بينما
ينتمي باقي الر�ؤ�ساء المنتخبين �إلى تحالفات
محلية م�ستقلة عن الأحزاب .لقد �شكلت
انتخابات � ،2018أكبر تراجع لتمثيل الأحزاب
في ال�سيا�سة المحلية.
غير �أن هناك قراءة مغايرة لهذا التراجع ال
تعتبر �أن ما جرى �أمر مقلق .يقول الأمين
العام للتجمع �إمطان�س �شحادة:

ما ح�صل ال ُيعتبر ف�ش ًال للأحزاب
ال�سيا�سية في االنتخابات المحلية� ،إنما
هناك �إخفاقات في بع�ض المناطق .وفي
نف�س الوقت ال �أعتبر �أن هناك �إنجازات،
وال �أرى �أي تراجع مقلق .وعلى �سبيل
المثال ،ناف�ست قوائم للتجمع في بع�ض
البلدات ولم تتجاوز ن�سبة الح�سم بفارق
�أ�صوات قليلة مثل الطيرة والنا�صرة،
لكن في المجمل ف�إن النتائج ال ب�أ�س
بها حيث تمثلت قوائم التجمع وقوائم
تحالفية �أُخرى �شارك فيها التجمع
في عدة بلدات مثل يافا واللد وكابول
وجديدة المكر ومجد الكروم ويافة
النا�صرة وتر�شيحا ونت�سيرت عيليت
و�أم الفحم والرملة وكفر ك ّنا مع قوى
�سيا�سية ُ�أخرى مثل الجبهة والحركة
الإ�سالمية ،و�ساهمنا كذلك بتعزيز
التمثيل الن�سائي في ال�سلطات المحلية7.
و�أ�ضاف �شحادة� ،أن ''هناك �ضرورة لإعادة
النظر في ا�ستراتيجية خو�ض انتخابات
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ال�سلطات المحلية ،وهذا ال يعني خو�ض �أو
عدم خو�ض االنتخابات ،و�إنما توفير �أدوات
و�آليات وطريقة و�أ�سلوب خو�ض االنتخابات،
فالأحزاب يجب �أن تكون في انتخابات
ال�سلطات المحلية ،وهي ال تقل �أهمية عن
انتخابات الكني�ست8''.
� ّأما الجبهة� ،صاحبة التاريخ الأبرز في
ال�سيا�سة المحلية ،فع ّقب �سكرتيرها العام
من�صور دهام�شة على نتائج االنتخابات بالقول:

الجبهة حققت �إنجازاً غير م�سبوق وفق ًا
لنتائج انتخابات ال�سلطات المحلية،
خا�صة في منطقة البطوف ،و�شهدنا
عودة للعمل ال�سيا�سي وتمثي ًال للأحزاب
في كثير من البلدات .ونحن ن�سعى �إلى
تو�سيع هذا الإنجاز في �سائر البلدات،
وعلى الأحزاب �أن ت�أخذ دورها ب�شكل
طبيعي في العمل ال�سيا�سي المحلي
لتعود �إلى مكانتها الطبيعية التي
ت�ستحقها9.
و�أ�ضاف دهام�شة� ،أن ''هناك �ضرورة لعودة
الدور الحزبي وبناء تحالفات ما بين الأحزاب
ال�سيا�سية الفاعلة على ال�ساحة ،لأنه الرد
الطبيعي على �سيا�سة اليمين الفا�شي ،والرد
على الحكومة اليمينية برئا�سة نتنياهو التي
تزداد يوم ًا بعد يوم عن�صرية وفا�شية وعدائية
تجاه الجماهير العربية ،لذلك ف�إن الجبهة
�ست�ستمر في و�ضع الأولوية من �أجل بناء
تحالفات لمواجهة هذه ال�سيا�سة ،ولكي تكون
ال للقوائم العائلية10''.
بدي ً
� ّأما الحركة الإ�سالمية التي تخو�ض
االنتخابات البرلمانية ،فقد ع ّقب نائب رئي�سها
من�صور عبا�س على نتائج االنتخابات ،قائ ًال:
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الحركة الإ�سالمية �ضاعفت قوتها على
م�ستوى قوائم الرئا�سة والع�ضوية ،وهي
عودة ميمونة بعد غياب نحو � 10سنوات
عن الدور المحلي ،وخا�صة في منطقة
المثلث والنقب ،وتمثيل على م�ستوى
قوائم الع�ضوية في الجليل11.
وعن الدور الحزبي في ال�سلطات المحلية،
�أ�ضاف �أن ''الحركة الإ�سالمية والقائمة
العربية الموحدة ،بعد � 10سنوات من �إهمال
انتخابات ال�سلطات المحلية ،كان لها الدور
الطيب هذه المرة ،وا�ستطاعت �أن تعيد لنف�سها
التمثيل وم�ضاعفته في �أكثر من موقع .ل�سنا
في حالة �صراع مع الظاهرة العائلية ،بل نحن
مع تر�شيد الظاهرة الفئوية لأنه موروث
اجتماعي وثقافي عمره قرون طويلة ،والحركة
الإ�سالمية عازمة على ممار�سة دور فاعل على
م�ستوى ال�سلطات المحلية .هذه المرة كانت
محاولة العودة ،وهي محاولة موفقة
و�سنوا�صل هذه المحاولة12''.
في المقابل ،حققت الأحزاب ،في البلدات
ال�ساحلية والمختلطة� ،إنجازات عبر خو�ضها
االنتخابات في قوائم م�شتركة �أو في قائمتين،
علم ًا ب�أن القوائم العائلية غائبة في هذه البلدات.
و�أو�صلت قائمة الوحدوية ،النداء العربي ــ
اللداوية ــ النه�ضة� 6 ،أع�ضاء ،وهي في مقدمة
القوائم في البلدية ،و� 4أع�ضاء للقائمتين
العربيتين في الرملة ،و� 5أع�ضاء للقائمتين
العربيتين في عكا ،لكنها �أخفقت في تحقيق
الوحدة في حيفا ،ليتراجع التمثيل العربي مقعداً،
وينح�صر بمقعدين للجبهة بعد خ�سارة التجمع
مقعده .وفي يافا ،فازت قائمة يافا بمقعد .وفي
نت�سيرت عيليت فازت القائمة الم�شتركة بثالثة
ال من اثنين في االنتخابات ال�سابقة13.
مقاعد بد ً
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خامتة بني اليومي وال�سيا�سي
لل�سيا�سة المحلية في �إ�سرائيل دور م�ؤثر
في ح�ضور الأحزاب ال ُقطرية ،وت�شكل بالن�سبة
�إلى الأحزاب اليهودية رافعة لل�سيا�سة ال ُقطرية،
بينما ح�ضور الأحزاب العربية في ال�سيا�سة
المحلية �ضعيف ،و�آخذ في الت�آكل ب�سبب قوة
البنى االجتماعية العربية ،وغياب خطاب
�سيا�سي يربط بين ال�سيا�سي واليومي ،وبين
ال ُقطري والمحلي .لذلك ،ف�إن الأحزاب ال
ت�صارع على دور م�ؤثر في ال�سيا�سة المحلية،
كما �أن تمثيلها �ضعيف جداً ،مع بع�ض
اال�ستثناءات :ففي مدينة النا�صرة (معقل
الجبهة ال�سابق) ،تخلت جبهة النا�صرة ،لأول
مرة ،عن طرح مر�شح للرئا�سة� ،إذ ان�سحب
مر�شحها ،كما �أنها ،في المقابل ،دعمت
مر�شح ًا م�ستق ًال حظي بدعم الجبهة والتجمع
�أي�ض ًا ،لكنه لم ي�ستطع الفوز على الرئي�س
الحالي علي �سالم .وهذا الأخير قدم نموذج ًا
ي�ستحق الدرا�سة في ال�سيا�سة المحلية ،فعالوة
على فوزه الكبير بالرئا�سة ،ا�ستطاعت قائمته
الح�صول على  12مقعداً (من �أ�صل  )19في
المجل�س البلدي.
ويمكن تق�سيم االنتخابات المحلية في
المجتمع العربي �إلى ثالثة نماذج :الأول في
القرى والبلدات العربية ال�صغيرة والمتو�سطة
حيث اال�ستقطاب العائلي والجهوي كبير جداً،
وح�ضور الأحزاب فيها �ضعيف ،والتناف�س
فيها ما زال ي�أخذ ُبعداً ع�صبي ًا باعتبار ال�سلطة
حالة من ''المحترمية'' ،وحيث ال تزال ت�سيطر
عليها قيم التغلب والع�صبية .النموذج الثاني

هو في المدن العربية حيث تميزت االنتخابات
ال�سابقة بحالة من الت�سيي�س ،وحيث كان
ح�ضور الأحزاب فيها كبيراً مقارنة بالبلدات
والقرى العربية ال�صغيرة والمتو�سطة� .إ ّال �إن
الأحزاب بد�أت تتراجع �إلى مربع النموذج
الأول ،والذي يتمثل في تراجع دورها
وتمثيلها ،و�صعود القوائم المحلية الم�ستقلة،
وفوز مر�شحين م�ستقلين ،وح�ضور مظاهر
الع�صبية والتغلب في االنتخابات ،مثلما ر�أينا
في النا�صرةّ � .أما النموذج الثالث فهو في
المدن المختلطة حيث ح�ضور الأحزاب
والحركات ال�سيا�سية كبير .فقد ت�ش ّكلت القوائم
العربية ،هناك ،على �أ�س�س من المهنية
والخطاب الخدماتي العقالني ،وغابت عنها
الع�صبيات ،ذلك ب�أن البنى التقليدية في هذه
المدن غائبة (مثل حيفا ونت�سيرت عيليت)� ،أو
�أنها �ضعيفة.
� ّأما انتخابات ال�سلطات المحلية اليهودية،
فات�سمت بح�ضور العامل ال�سيا�سي �إلى جانب
الحياتي ،وكان التناف�س فيها ،بين الأحزاب
ال�سيا�سية والقوائم الم�ستقلة ،قائم ًا على تقديم
الخدمات ،بينما يتمثل البعد ال�سيا�سي في
ح�ضور الأحزاب ،حيث الرابط بين ال ُقطري
والمحلي في ال�سيا�سة المحلية اليهودية كبير.
لذلك ،تتجند الأحزاب لإنجاح مر�شحيها في
ال�سيا�سة المحلية مادي ًا و�سيا�سي ًا ،ف�ض ًال عن
�أن نتائجها في ال�سيا�سة المحلية ت�ؤ�شر �إلى
جهوزيتها ال�شعبية والتنظيمية لالنتخابات
ال ُقطرية ،وهو الأمر الغائب في ال�سيا�سة
المحلية العربية.
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