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مسيرة توصيات األحزاب العربية في إسرائيل 

على مرشحين لـتشكيل حكوماتها

النقاشات داخل "المشتركة"

ت
اال

ــــ
قــ

مـــ

وديع عواودة *

المقدمة

ــذ  ــل، من ــة يف إرسائي ــية العربي ــة السياس ــهد الحلب تش

تشــكيل القائمــة املشــركة يف العــام 2015، نقاشــات حــادة 

ــح  ــى مرش ــة ع ــزاب العربي ــة األح ــدوى توصي ــق بج تتعل

ــكاليات  ــات اآلن إش ــذه النقاش ــر ه ــة. تث ــة الحكوم لرئاس

ــا  ــت فيه ــابقة أوص ــرات س ــالف م ــادة بخ ــات ح وخالف

أحــزاب عربيــة عــى مرشــحني مــن حــزب "العمــل" 

ــياق  ــالف الس ــا الخت ــا جماهريً ــك نقاًش ــر ذل دون أن يث

ــة  ــوالت انتخابي ــك يف ج ــل ذل ــية. حص ــواء السياس واألج

ســبقت انتخابــات العــام 1992، وتعــود إىل االنتخابــات األوىل 

ــقط  ــا س ــام 1977 عندم ــيايس" يف الع ــالب الس ــد "االنق بع

ــزب  ــام ح ــم أم ــر الحك ــرة األوىل وخ ــل" للم ــزب "العم ح

ــرات  ــم م ــد الحك ــتعادة مقالي ــاول اس ــه ح ــود"، لكن "الليك

ــواب  ــؤالء الن ــل ه ــرب. وبفض ــنواب ع ــاالستعانة بـ ــدة بـ ع

العــرب الذيــن اعتــربوا بشــكل فــوري جــزًءا مــن املعســكر 

املناهــض لليكــود نتجــت "حالــة تعــادل" ونجــح "العمــل" 

ــود  ــزب الليك ــع ح ــوزراء م ــة ال ــلطة ورئاس ــم الس يف تقاس

)خاصــة يف ثمانينيــات القــرن العريــن( مــن خــالل 

حكومــات وحــدة وطنيــة دون تقديــم مقابــل حقيقــي ســواء 

ــل. يشــار  ــة أو للمجتمــع العربــي يف إرسائي لألحــزاب العربي

ــم  ــن قوائ ــاي" م ــتفاد "مب ــام 1977 اس ــى الع ــه حت إىل أن

ــت  ــام 1949 واختف ــّكلت يف الع ــة )ُش ــة" اصطناعي "عربي

ــائرية،  ــة عش ــخصيات تقليدي ــة ش ــام 1981( برئاس يف الع

ــة  ــت بمثاب ــه، وكان ــى بدعم ــه، وتحظ ــدور يف فلك ــت ت كان

ــرب. ــوات الع ــن أص ــد م ــوز باملزي ــوي" للف ــاول ثان "مق *كاتب وصحايف.



97

مسيرة توصيات األحزاب العربية في إسرائيل  على مرشحين لـتشكيل حكوماتها النقاشات داخل المشتركة

تعــود هــذه املقالــة إىل مــواد أرشــيفية، ووثائــق حزبيــة 

لرصــد وتحلــل مســرة األحــزاب العربيــة يف إرسائيــل 

أثنــاء قيامهــا بالتوصيــة عــى مرشــحني لرئاســة الحكومــة 

اإلرسائيليــة منــذ العــام 1981 وحتــى اليــوم. وربمــا يعتــرب 

ــات  ــة توصي ــا لدراس ــيًا مالئًم ــا سياس ــام 1981 منعطًف الع

ــزاب  ــة األح ــاء حقب ــببني: األول، انته ــة لس ــزاب العربي األح

العربيــة "االصطناعيــة" التــي شــّكلها حــزب املبــاي. 

والثانــي، حــدوث االنقــالب الســيايس الــذي أعــاد تصفيــف 

ــزب  ــا ح ــارية )ويف مقدمته ــزاب اليس ــني األح ــة ب العالق

العمــل( واألحــزاب العربيــة عــى قاعــدة )ســواء اتفقنــا معها 

أم لــم نتفــق( تشــكيل تحالــف يف وجــه اليمــني الصهيونــي 

بقيــادة الليكــود. يف القســم األول، تنظــر املقالــة يف التوصيات 

ــل  ــي، تنتق ــم الثان ــني 1981 و 1999. يف القس ــني العام ب

ــي  ــدل الت ــرة للج ــكالية واملث ــات اإلش ــة إىل التوصي املقال

حصلــت يف مســرة القائمــة العربيــة املشــركة بــني العامــني 

2015 و 2021 بعــد أن انفصلــت القائمــة العربيــة املوحــدة 

عــن القائمــة العربيــة املشــركة ودخلــت كريــك أســايس يف 

ائتــالف حكومــي إرسائيــي. يف القســم الثالــث، تعــرج املقالــة 

عــى بعــض املقارنــات بــني نهــج القائمــة العربيــة املوحــدة 

ــة  ــة الديمقراطي ــج الجبه ــات آذار 2021، ونه ــد انتخاب بعي

ــام 1990.  ــاواة  يف الع ــالم واملس للس

١. توصيات األحزاب العربية خالل الثمانينيات 

والتسعينيات من القرن الماضي

١.١ انتخابات الكنيست العاشرة ١98١ 
كانــت املــرة األوىل التــي تمــت فيهــا التوصيــة عى مرشــح 

لرئاســة الحكومــة مــن معســكر "اليســار الصهيونــي" مــن 

أجــل التقليــل مــن حظــوظ "معســكر اليمــني"، يف انتخابــات 

ــات  ــي االنتخاب ــارشة يف 1981/06/30، وه ــت الع الكنيس

األوىل بعــد "االنقــالب" الكبــر يف انتخابــات الكنيســت 

ــام  ــات الع ــر، يف انتخاب ــعة يف 1977/05/17. للتذك التاس

ــس  ــمعون بري ــة ش ــل" برئاس ــزب "العم ــر ح 1977 خ

ــراخ"(،  ــًدا )"مباي"/"املع ــى 32 مقع ــل ع ــد أن حص بع

يف املقابــل، فــاز "الليكــود" برئاســة مناحــم بيغــن بـــ 43 

ــي(  ــار الصهيون ــاي" )اليس ــتئثار "مب ــا اس ــًدا ُمنهيً مقع

ــذ  ــًدا من ــة وتحدي ــداة النكب ــل غ ــام إرسائي ــذ قي ــم من بالحك

انتخابــات الكنيســت األوىل يف 1949. يف انتخابــات الكنيســت 

"الليكــود"  قــوة  تعادلــت   1981/06/30 يف  العــارشة 

برئاســة مناحــم بيغــن )48 مقعــًدا( مــع حــزب "املعــراخ" 

برئاســة شــمعون بريــس )47 مقعــًدا( وكانــت كتلــة 

ــر  ــة مئ ــاواة برئاس ــالم واملس ــة للس ــة الديمقراطي الجبه

فلنر)الكتلــة العربيــة الوحيــدة يف الكنيســت( فــازت بـــأربعة 

مقاعــد )تــم شــغرها مــن قبــل النــواب: مئــر فلنــر، وتوفيق 

ــى  ــت ع ــون( وأوص ــاريل بيط ــاد، وتش ــق زي ــي، وتوفي طوب

ــد  ــة س ــون بغي ــحق ناف ــة إس ــس الدول ــام رئي ــس أم بري

الطريــق أمــام عــودة "الليكــود" للحكــم، لكــن الرئيــس كّلف 

ــن. ــم بيغ مناح

١.٢ انتخابات الكنيست الحادية عشرة ١984
تكــّررت نتيجــة التعــادل يف انتخابــات الكنيســت الحاديــة 

ــراخ(  ــل" )املع ــاز "العم ــث ح ــرة يف 1984/07/23 حي ع

ــود"  ــًدا و"الليك ــى 44 مقع ــس ع ــمعون بري ــة ش برئاس

ــن  ــن م ــم يك ــًدا، ول ــى 41 مقع ــمر ع ــحق ش ــة إس برئاس

الســهل عــى كل مــن الحزبــني/ املعســكرين تشــكيل حكومة 

بــدون اآلخــر. 

وفد الجبهة الديمقراطية للسالم والمساواة
 يف األول مــن آب 1984، اســتقبل الرئيــس اإلرسائيــي 

حاييــم هرتســوغ ممثــي األحــزاب مــن أجــل ســماع 

توصياتهــم عــى مرشــحهم لتشــكيل الحكومــة بمــا يف ذلــك 

ــم  ــذي ض ــاواة ال ــالم واملس ــة للس ــة الديمقراطي ــد الجبه وف

النــواب: مئــر فلنــر، وتوفيــق طوبــي وتمــار غوجانســكي، 

وســادت اللقــاء أجــواء وديــة. أبلــغ هرتســوغ وفــد الجبهــة 

أنــه ســرفض اســتقبال رئيــس حركــة "كاخ" النائــب مئــر 

ــي  ــوة بباق ــه، إس ــتماع إىل توصيات ــه لالس ــا يف ديوان كهان

األحــزاب، إال إذا تراجــع عــن تريحاتــه العنريــة، وفعــاًل 

لــم يُســتدع بخــالف تقاليــد وبروتوكــوالت عمل رئيــس الدولة 

يف هــذا املضمــار. افتتــح الحديــث عــن الجبهــة مئــر فلنــر 

وقــال إنــه مــن أجــل الدقــة ســيقرأ عــن الــورق، فاســتهل 

ــيايس  ــأزق س ــل يف م ــوجود إرسائي ــارة لـ ــث باإلش الحدي

اقتصــادي واجتماعــي وأخالقــي نتيجــة أســباب عــدة أهمهــا 

ــام 1967،  ــذ الع ــطينية من ــالل األرايض الفلس ــتمرار احت اس

عــالوة عــى حــرب لبنــان 1982. مؤكــًدا أن تحقيــق الســالم 

ــة  ــتغير السياســات اإلرسائيلي ــاج لـ واألمــن واالزدهــار يحت

الســائدة التــي يشــرك يف خطوطهــا العامــة كل مــن الليكــود 

ــات األخــرة سياســة  ــم يطــرح يف االنتخاب ــذي ل واملعــراخ ال

ــود. ــات الليك ــن سياس ــة ع بديل
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ــر  ــال فلن ــس ق ــمعون بري ــى ش ــة ع ــده للتوصي يف تمهي

ــإن  ــه ف ــبق قول ــا س ــن م ــم م ــى الرغ ــه ع ــاء إن يف ذاك اللق

ــى  ــة ع ــي كارث ــه يعن ــود وحلفائ ــم الليك ــتمرار حك اس

ــة  ــض الجبه ــن رف ــه ع ــت نفس ــا يف الوق ــل، معربً إرسائي

ــا  القاطــع لحكومــة وحــدة بــني الليكــود واملعــراخ. موضًح

أنــه عــى خلفيــة نتائــج االنتخابــات، ومن أجــل منع تشــكيل 

ــة  ــإن الجبه ــاركته، ف ــود" أو مش ــة "الليك ــة برئاس حكوم

تقــرح عــى رئيــس الدولــة تكليــف أحــد قــادة "املعــراخ" 

بتشــكيل حكومــة تســتند عــى القــوى املعارضــة لـــسياسة 

ــة  ــالم والديمقراطي ــو الس ــع نح ــتعدة للدف ــود" واملس "الليك

واملســاواة يف الحقــوق، وأضــاف أن الجبهــة ســتحدد موقفهــا 

مــن الحكومــة التــي ســتقوم وفًقــا لـــربنامجها.

ــال إن الجبهــة ســتؤيد حكومــة تنســحب  ــر وق عــاد فلن

مــن لبنــان وتمــد اليــد للســالم اإلرسائيــي- الفلســطيني عــى 

أســاس دولــة فلســطينية مســتقلة، وتــرع قانونًــا يحظــر 

العنريــة ويحظــر التنظيمــات عنريــة، وتكفــل مســاواة 

يف الحقــوق القوميــة واملدنيــة الكاملــة للمواطنــني العــرب يف 

ــا أن كل ذلــك يخــدم  إرسائيــل وغرهــا مــن القضايــا، منوًه

مصالــح حقيقيــة للشــعبني".

ــة  ــور واضح ــول "إن األم ــكر والق ــوغ بالش ــب هرتس عق

جــًدا". وعندهــا ســأل فلنــر: إىل أيــن تتجــه األمــور؟. أجــاب 

هرتســوغ: "ال أســتطيع أن أقــول لــك ألننــي بالــكاد بــدأت 

ــرح  ــادرت ملق ــي ب ــزاب، لكنن ــود األح ــع وف ــث م باألحادي

تشــكيل حكومــة وحــدة وطنيــة لهــدف واحــد ووحيــد وهــو 

حــل املشــكلة االقتصاديــة املتفاقمــة". وعــن إغفالــه القضيــة 

ــى  ــه ع ــوغ إن إصبع ــال هرتس ــويتها ق ــطينية وتس الفلس

ــاك  ــن هن ــم، لك ــه يلتقيه ــزة وإن ــة وغ ــايل الضف ــض أه نب

ــرب يف  ــت، وال أرى أن الع ــن الوق ــد م ــرور املزي ــة مل حاج

العالــم العربــي يقفــون يف طابــور لـــمفاوضات. وعقــب فلنر 

بـــاإلشارة لوجهــة نظــر مغايــرة تــرى بــرضورة وإمكانيــة 

عقــد مؤتمــر دويل برعايــة األمــم املتحــدة والواليــات املتحــدة 

واالتحــاد الســوفييتي.. إلــخ، مشــدًدا عــى أن حكومــة وحــدة 

ــة يف  ــا الداخلي ــة الســالم وال القضاي ــن تحــل قضي ــة ل وطني

إرسائيــل. ويتدخــل توفيــق طوبــي وينتقــد تبعيــة إرسائيــل 

ــة  ــن أن حكوم ــر م ــو اآلخ ــذر ه ــدة ويّح ــات املتح للوالي

وحــدة وطنيــة ســتؤدي لـــتعقيدات جديــدة وال تحل مشــكلة 

أعضاء »املشركة« بعد تصويت الكنيست عى رفض تمديد قانون لم شمل األرسة الفلسطيني.  

)عن: فالش 90(
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مسيرة توصيات األحزاب العربية في إسرائيل  على مرشحين لـتشكيل حكوماتها النقاشات داخل المشتركة

اقتصاديــة أو سياســية. ويشــر توفيــق طوبــي إىل أن القانون 

يلــزم رئيــس الدولــة بـــتسمية نائــب معــني لتشــكيل حكومة 

بــداًل مــن التوصيــة بإقامــة حكومــة وحــدة.

ــل  ــت ال تفّض ــة كان ــث أن الجبه ــة الحدي ــني يف نهاي يتبّ

القــول رصاحــة إنهــا تــويص عــى بريــس أو عــى مرشــح 

آخــر مــن "املعــراخ"، وأنهــا تســتصعب التوصيــة املبــارشة 

ــا  ــذي دفعه ــيايس ال ــياق الس ــى الس ــدد ع ــة، وتش العيني

ــد  ــت ق ــأل: إن كن ــوغ ويس ــود هرتس ــا يع ــموقفها. هن لـ

فهمتكــم بشــكل صحيــح فأنتــم تبلغوننــي اآلن بأنكــم 

تعارضــون بشــدة حكومــة بقيــادة "الليكــود"، وقلتــم إنــه 

يف الظــروف الراهنــة أنتــم تدعمــون مرشــح "املعــراخ"، هــل 

ــح؟ ــذا صحي ه

ــح أن  ــرح أو ننص ــل نق ــم، ب ــي: "ال ندع ــق طوب توفي

ــاً مــن "املعــراخ"، ونحــن  ــة نائب ــف يف الظــروف الراهن تكل

ــا". ــد إقامته ــة عن ــنتطرق للحكوم س

ــالتكم يل: "يف  ــامعكم رس ــى مس ــرأ ع ــوغ: "أق هرتس

ــع  ــل من ــن أج ــات وم ــنتيجة لالنتخاب ــاة كـ ــروف املعط الظ

إقامــة حكومــة ليكــود أو ]حكومــة وحــدة تجمــع[ املعــراخ 

والليكــود فنحــن نقــرح عــى رئيــس الدولــة إحالــة مهمــة 

ــراخ". ــن املع ــت م ــو كنيس ــى عض ــة ع ــب الحكوم تركي

طوبي: "بذلك نحن واضحون".

هرتسوغ: "إذن أنا فهمتكم بشكل صحيح".

 فلنــر: "هــذا صحيــح. وتحديــد موقفنــا مــن الحكومــة 

ــا". الحًق

ــُركب  ــن س ــني م ــم وب ــأن بينك ــذا ش ــوغ: "ه هرتس

ــه". ــل ب ــة وال أتدخ الحكوم

 طوبــي: "املشــكلة املطروحــة اآلن هــي مــن تكلــف مــن 

النــواب ليحــاول تشــكيل حكومــة".

هرتسوغ: "هذه وظيفتي، وأنا بحاجة ألن أحسم".

ــي  ــح الثان ــام املرش ــق أم ــد الطري ــن نس ــر: "نح  فلن

ــرب  ــزب األك ــس الح ــة لرئي ــة املهم ــو إلحال ــود[. وندع ]الليك

ــيايس". ــا س ــراخ[ وموقفن ــو املع ]وه

 هرتســوغ: "فهمــت. أنــا ملــزم بأخــذ موقفكــم 

العدديــة". الناحيــة  بالحســبان. كتلتكــم مهمــة مــن 

وفد الحركة التقدمية للسالم
ــع  ــه م ــن لقاءات ــوغ ضم ــى هرتس ــايل، التق ــوم الت يف الي

األحــزاب مــع وفــد الحركــة التقدميــة للســالم: النائــب محمد 

ميعــاري، واملطــران ريــاح أبــو العســل، والناشــط الســيايس 

والكاتــب أوري أفنــري، والســيايس حاييــم هنغبــي. وكانــت 

الحركــة التقدميــة للســالم قــد تأسســت يف العــام نفســه )أي 

1984( بعــد دمــج "الحركــة التقدميــة" التــي خرجــت عــن 

ــة )ماتــي  ــا" اليهودي ــارصة مــع حركــة "الرنتيف جبهــة الن

ــم برعــام املنشــقة عــن حركــة  ــد، وأوري أفنــري وحايي بيل

ــن  ــة ع ــم املنبثق ــن أم الفح ــار" م ــة "أنص ــيي"( وحرك "ش

"أبنــاء البلــد"، وحركــة "ماتســبني" وشــخصيات مســتقلة، 

وكانــت حركــة عربيــة – يهوديــة، وفــازت بـــمقعدين 

ــد  ــان محم ــغرهما النائب ــت 1984 ش ــات الكنيس يف انتخاب

ــد.  ميعــاري وماتــي بيل

يســتدل مــن محــارض هــذا اللقــاء التاريخــي كــم ابتعدت 

فكــرة الراكــة العربيــة اليهوديــة اليــوم عمــا كانــت عليــه 

بالنظــر للمضامــني واملصطلحــات ومجمــل اللغــة املعتمــدة 

ــك اللقــاء مــع  ــل العــرب واليهــود عــى األقــل يف ذل مــن قب

ــة  ــع الحرك ــي م ــس اإلرسائي ــاء الرئي ــة )لق ــس الدول رئي

التقدميــة، وكذلــك اللقــاء مــع الجبهــة الديمقراطيــة للســالم 

ــول إن  ــث بالق ــوغ الحدي ــتهل هرتس ــد اس ــاواة(. فق واملس

ــه  ــبوق، وأن ــر مس ــي غ ــع برملان ــام وض ــف أم ــل تق إرسائي

كرئيــس يقــف أيًضــا أمــام وضــع غــر مســبوق. واســتهل 

ــد  ــها محم ــالم رئيس ــة للس ــة التقدمي ــن الحرك ــث ع الحدي

ــكرك  ــة. أش ــّجل مالحظ ــة أن أس ــمح يل بداي ميعاري:"اس

ــمشاعر  ــا بـ ــم فيه ــة تهت ــف معين ــى مواق ــرًا ع ــكًرا كب ش

  تعود التوصية األهم التي منحتها أحزاب عربية إلى العام 1992، قبيل توقيع اتفاق 

بهذه   )2019-2022 العام  )في  الحالية  العربية  األحزاب  رالعديدون 
ّ

ذك وقد  أوسلو. 

عامين  منذ  والبيد  غانتس  على  التوصية  تبرير  محاوالت  ضمن  القديمة   التوصية 

ونّيف.  
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العدد 87،  خريف 2022،  السنة الواحدة والعشرون

مواطنــي الدولــة. نحــن 700 ألــف مواطــن عربــي يقيمــون 

ــون عــن مكانهــم وعــن تأثرهــم.  ــوم ويبحث ــل الي يف إرسائي

هــم مدركــون تماًمــا أن النضــال مــن أجل املســاواة والســالم 

العــادل يمكــن أن ينجــح فقــط مــن خــالل نضــال مشــرك. 

إذا لعــب عربي بـــمفرده ويهــودي لعب بـــمفرده فهل تفي 

اللعبــة لـــيء؟ لذلــك اخرنــا الطريــق األفضــل يف الدولــة. 

عندمــا يســتطيع املواطنــون عربًــا ويهــوًدا صياغــة برنامــج 

معــني وتعريــف نقــاط معينــة والعمــل باملشــاركة الصادقــة 

واملتســاوية وســط احــرام متبــادل – نعتقــد أن هــذا 

الطريــق هــو األفضــل. وأضــاف ميعــاري يف مديــح الراكــة 

العربيــة اليهوديــة: "أكثــر مــن ذلــك، نحــن نعطــي إشــارة 

الطريــق عربـًـا ويهــوًدا كل منــا فخــور بـــقوميته ونســتطيع 

إيجــاد لغــة مشــركة وحيــاة مشــركة بغيــة تحقيــق الغايــة 

مــن الحيــاة. هــذه هــي الرســالة".

يف مــا يتعلــق بـــالتوصية، قــال عضــو الكنيســت محمــد 

ــة  ــن ناحي ــة م ــف الجبه ــع موق ــق م ــا يتطاب ــاري م ميع

ــة  ــدة وطني ــة وح ــود أو حكوم ــة ليك ــن حكوم ــف م املوق

وكذلــك مــن ناحيــة التوصيــة: "بمــا يتعلــق بـــموقفنا فنحن 

ــذي  ــع ال ــل الوض ــا ومقاب ــق برنامجن ــورات، وف ــع التط نتاب

نحــن قبالتــه اعتقــد أننــا نــرح بشــكل قاطــع أننــا ضــد 

حكومــة ليكــود. نبتــت العنريــة الحاليــة يف هــذه األجــواء 

ونريــد أن نضــع لهــا حــًدا وهكــذا بالنســبة لحكومــة وحــدة 

وطنيــة. هنــاك خيــار ثالــث واقــرح أن يتحــدث عنــه أوري 

ــري". أفن

ــاري  ــد ميع ــه محم ــا قال ــة م ــى خلفي أوري أفنريي:"ع

ــود  ــة ليك ــا حكوم ــد معارضتن ــد بع ــار الوحي ــإن الخي ف

ــن  ــة م ــة مكون ــة أقلي ــة حكوم ــو إقام ــدة ه ــة وح أو حكوم

ــة". ــة يف الدول ــقوى تقدمي ــا كـ ــي نعرّفه ــوى الت الق

حــول خيــار املشــاركة يف الحكومــة تابــع أفنــري: "لــو 

ــاركنا  ــا لش ــاس برنامجن ــى أس ــة ع ــذه الحكوم ــت ه قام

ــون  ــاول أن نك ــك، ونح ــع ذل ــا ال نتوق ــة لكنن ــا برغب فيه

ــن  ــا م ــة ندعمه ــة أقلي ــام لحكوم ــأي قي ــني. ف واقعي

ــا  ــا معه ــالل تصويتن ــن خ ــا م ــح إقامته ــارج،  نتي الخ

ضمــن تصويــت ثقــة بهــا يف املــرة األوىل. إذا كلــف رئيــس 

ــا نتوقــع  ــة شــمعون بريــس بتشــكيل حكومــة كم الدول

فنحــن مســتعدون لـــإدارة مفاوضــات معــه ملنحــه دعمنا 

ــوط  ــة بخط ــى الخاص ــد األدن ــاس رشوط الح ــى أس ع

الحكومــة العامــة". واســتعرض أفنــري النقــاط املقــرح 

ــادرة  ــم مب ــة: دع ــة العام ــوط الحكوم ــا لخط تضمينه

الســكرتر العــام لألمــم املتحــدة لعقــد مؤتمــر ســالم دويل 

ــة  ــل ومنظم ــا إرسائي ــا فيه ــراف بم ــاركة كل األط بمش

التحريــر مــن أجــل تســوية القضيــة الفلســطينية، 

إعــالن إرسائيــل عــن انســحاب فــوري مــن لبنــان، وقــف 

ــتصفية  ــال لـ ــكل فع ــة بش ــط الحكوم ــتيطان، تنش االس

الفجــوات الطائفيــة واالجتماعيــة، إلغــاء نظــام الطــوارئ 

ومصــادرة األرايض العربيــة، مســاواة ميزانيــات الســلطات 

املحليــة اليهوديــة والعربيــة ومســاواة مخصصــات التأمني 

ــة  ــرى زراعي ــدو يف ق ــني الب ــز، توط ــي دون تميي الوطن

وإلغــاء "الدوريــات الخــرضاء"، ســن قانــون ضــد 

العنريــة وســعي الحكومــة قــواًل وفعــاًل مــن أجــل دفــع 

ــة والعربيــة  مســاواة املــرأة ومــن أجــل االعــراف بالعربي

كـــلغتني رســميتني".

ــوط  ــوع خط ــول يف موض ــد الدخ ــة: "ال أري ــس الدول رئي

ــم  ــم أنك ــؤوليتي. أفه ــاق مس ــارج نط ــذا خ ــات فه السياس

ــكيل  ــس بتش ــمعون بري ــتكليف ش ــي بـ ــون أمام توص

ــة". ــة أم أغلبي ــة أقلي ــك حكوم ــة إن كان ذل حكوم

أوري أفنري:"نحــن نتوقــع أن يقــوم بذلــك ســيادة 

الرئيــس".

ــاج ألن  ــة - أحت هرتســوغ:"بعد خطاباتكــم غــر الطويل

أعــود للتوصــل للجوهــر كــي ال يقولــوا الحًقــا نعــم قلــت أو 

ــة أم  ــة أغلبي ــذه حكوم ــتكون ه ــل س ــرف ه ــل. ال أع ــم أق ل

ــذا  ــس، وه ــة بري ــة برئاس ــتدعمون حكوم ــم س ــة لكنك أقلي

يعنــي أنكــم توصــون أمامــي عــى تكليــف شــمعون بــرس 

لتشــكيل حكومــة.

 ميعاري:"الفــارق بــني برنامــج حركتنــا وبــني برنامــج 

حــزب املعــراخ كبــر، ولــذا ال نســتطيع املشــاركة يف االئتــالف 

وال دعمــه، هــذه حقيقــة، لكننــا ضــد الليكــود بــكل الظروف 

مثلمــا نعــارض حكومــة وحــدة وطنيــة".

يعــود رئيــس الدولــة ويــرح ملــاذا يؤيــد فكــرة حكومــة 

ــّكك  ــذي يش ــري ال ــه أوري أفن ــرد علي ــة، وي ــدة وطني وح

بجدواهــا سياســيًا واقتصاديًــا. ويختتــم هرتســوغ الحديــث 

بالقــول: الصــورة التــي طرحتموهــا أمامــي واضحــة. بعــده 

تحــدث املطــران أبــو العســل بـــاإلنكليزية بــروح مــا تحدث 

بــه ميعــاري وأفنــري.

ــني  ــني العربي ــة الحزب ــالف رغب ــاف، وبخ ــة املط يف نهاي

ــن  ــة ع ــات طويل ــت مفاوض ــة(، تمّخض ــة والتقدمي )الجبه

تشــكيل حكومــة وحــدة وطنيــة بــني "املعــراخ" و"الليكود"، 

ــني،   ــدة عام ــة م ــة الحكوم ــس رئاس ــموجبها بري ــوىل بـ ت

فيمــا أشــغل إســحق شــمر منصــب نائــب رئيــس الحكومــة 

ــني. ــادال الوظيفت ــني تب ــد عام ــة، وبع ــر الخارجي ووزي
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١.٣ انتخابات الكنيست الثانية عشرة 0١/١١/١988
ــة  ــت الثاني ــات الكنيس ــرت انتخاب يف 1988/11/01 ج

عــرة وكانــت خلفيتهــا األبــرز االنتفاضــة األوىل وتبعاتهــا، 

ــة  ــن حكوم ــراخ" م ــود" و "املع ــا "الليك ــاء حزب ــا ج فيم

ــمر  ــحق ش ــس وإس ــمعون بري ــة ش ــة برئاس ــدة وطني وح

ــة  ــن نتيج ــات 1984 ع ــض انتخاب ــد تمخ ــاوب بع بالتن

تعــادل بينهمــا. يف انتخابــات 1988 فــاز "الليكود" بـــرئاسة 

ــمعون  ــة ش ــراخ برئاس ــًدا واملع ــمر بـــ 40 مقع ــحق ش إس

بريــس بـــ 39 مقعــًدا، ممــا يعنــي تكــرار نتيجــة التعــادل 

ــم. ــى الحك ــني ع ــكرين املتصارع ــني املعس ــديد ب الش

 يف تلــك االنتخابــات، فــازت الجبهــة الديمقراطيــة للســالم 

ــي،  ــق طوب ــر، وتوفي ــر فلن ــأربعة مقاعــد )مئ واملســاواة بـ

ــة  ــى خلفي ــا، وع ــون(. الحًق ــاريل بيط ــاد، وتش ــق زي وتوفي

ــد  ــوات التجدي ــد دع ــوفييتي وتصاع ــاد الس ــار االتح انهي

وتغيــر املندوبــني القدامــى للجبهــة يف الكنيســت دخــل عــام 

1990 هاشــم محاميــد بــداًل مــن فلنــر ومحمــد نفــاع بــداًل 

مــن زيــاّد وتمــار غوجانســكي دخلــت بــداًل مــن طوبــي(. 

ــاري  ــد ميع ــة محم ــالم برئاس ــة للس ــة التقدمي ــا الحرك أم

ــي  ــزب الديمقراط ــد، والح ــن إىل مقع ــن مقعدي ــت م فهبط

العربــي برئاســة عبــد الوهــاب دراوشــة فــاز بـــمقعد واحــد 

ــي  ــزب عرب ــن ح ــه ضم ــات األوىل ل ــذه االنتخاب ــت ه وكان

ــل. ــزب العم ــن ح ــتقال ع ــا اس ــتقل بعدم مس

ــس  ــس رئي ــمعون بري ــي ش ــات/ حظ ــل التوصي يف فص

"املعــراخ" بدعــم كل مــن "املعــراخ"، و"مبــام"، "راتــس"، 

ــزب  ــاواة "، و"الح ــالم واملس ــة للس ــة الديمقراطي و"الجبه

الديمقراطــي العربــي"، والحركــة التقدميــة للســالم، وكانــت 

ــا  ــف بأنه ــاركت يف املوق ــد تش ــالث ق ــة الث ــل العربي الكت

تــويص عــى مرشــح "العمــل" لـــسد الطريــق عــى مرشــح 

ــي مــن  الليكــود. تمكــن بريــس بفضــل هــذا الدعــم العرب

صياغــة معســكر مضــاد لليكــود )شــمل أغــودات يرائيــل( 

تعــداده 60 مقعــًدا، وبذلــك شــق الطريــق لتقاســم رئاســة 

الحكومــة مــع إســحق شــامر مناصفــة، تماًمــا كمــا حصــل 

ــات 1984. ــب انتخاب عق

ــتجلس  ــف س ــة كي ــاب دراوش ــد الوه ــئل عب ــا س عندم

ــا  ــد دع ــني؟ )كان ق ــحق راب ــع إس ــدة م ــة واح يف حكوم

ــة  ــطينيني يف االنتفاض ــام الفلس ــتكسر عظ ــام لـ ــل ع قب

ــح  ــة  يف تري ــال دراوش ــًعا( ق ــا واس ــار غضبً األوىل وأث

ــه  ــوت" يف 1988/11/11 إن ــوت أحرون ــصحيفة "يديع لـ

ســيواصل توجيــه االنتقــادات لـــسياسات القبضــة الحديديــة 

يف األرايض الفلســطينية، وإن املشــكلة ليســت شــخصية مــع 

وزيــر األمــن رابــني. نحــن مســتعدون لالنضمــام لالئتــالف 

ــل  ــاركة إرسائي ــالم بمش ــر دويل للس ــة: مؤتم ــروط اآلتي بال

ــال  ومنظمــة التحريــر الفلســطينية، وتغيــر السياســات حي

ــاة".  ــاالت الحي ــاواة يف كل مج ــطينية ومس األرايض الفلس

كمــا هــو الحــال لــدى بقيــة األحــزاب العربيــة يف الجوالت 

االنتخابيــة خــالل العقــد الثامــن مــن القــرن العريــن عــرّب 

ــة. ورًدا عــى  دراوشــة عــن رفضــه لـــحكومة وحــدة وطني

ــة  ــكيل كتل ــال تش ــن احتم ــورة ع ــة املذك ــؤال الصحيف س

ــة:  ــال دراوش ــالم ق ــة للس ــة التقدمي ــع الحرك ــة م مانع

"نبــارك "البلــوك الربملانــي" مــع أحــزاب اليســار. ال يوجــد 

ــتعدون  ــا مس ــة لكنن ــة التقدمي ــع الحرك ــي م ــوع عين موض

ــا". ــوًدا وعربً ــالم، يه ــكر الس ــع كل معس ــاون م للتع

وكان منــدوب التقدميــة النائــب محمــد ميعــاري املنــدوب 

األخــر الذي وصــل لـــديوان رئيس الدولــة حاييم هرتســوغ، 

ــة  ــود أو حكوم ــحكومة الليك ــارض لـ ــه مع ــاك إن ــال هن وق

وحــدة وطنيــة، وإنــه يدعــم حكومــة تــّرع قانونـًـا يضمــن 

ــر  ــمطلب املؤتم ــتجيب لـ ــرب وتس ــني الع ــاواة املواطن مس

الــدويل مــع منظمــة التحريــر. لكــن ميعــاري امتنــع خــالل 

ــى  ــارشة ع ــة املب ــن التوصي ــة ع ــس الدول ــع رئي ــه م حديث

ــارش.  ــر املب ــث غ ــا بالحدي ــس مكتفيً ــمعون بري ش

١.4 شبكة أمان لـحكومتي رابين وبيريس   
 )١996-١99٢(      

ــة  ــي منحتهــا أحــزاب عربي ــة األهــم الت ــا أن التوصي ربم

ــاق أوســلو. وقــد  ــع اتف ــل توقي تعــود إىل العــام 1992، قبي

ــة  ــة الحالي ــزاب العربي ــر األح ــادة تذك ــدون بإع ــام العدي ق

ــن  ــة  ضم ــة القديم ــذه التوصي ــام 2019-2022( به )يف الع

محــاوالت تربيــر التوصيــة عــى غانتــس والبيــد منــذ عامــني 

ــالل  ــزاب خ ــاقته األح ــذي س ــاء ال ــص االدع ــف. يتلخ ونيّ

الســنوات األخــرة بأنــه هنــاك "ســيئ" وهنــاك "أســوأ"، وأن 

إســقاط بنيامــني نتنياهــو عــن ســدة الحكــم ســينطوي عــى 

مصلحــة فلســطينية عامــة تتعلــق بـــالقضية الوطنيــة ومنع 

اإلجهــاز عليهــا باملشــاركة مــع الرئيــس األمركــي الســابق 

ــي  ــطر الرق ــّم الش ــعيا إىل ض ــن يس ــب اللذي ــد ترام دونال

ــا  ــرن وغره ــة الق ــق صفق ــة وبتطبي ــدس املحتل ــن الق م

،عــالوة عــى مصلحــة تتعلــق بالحقــوق الخاصــة للمواطنــني 

ــزع  ــض ون ــالت التحري ــة حم ــل، ومجابه ــرب يف إرسائي الع

الرعيــة عنهــم وعــن مواطنتهــم.. إلــخ. عندمــا أثــرت هــذه 

النقاشــات داخــل القائمــة العربيــة املشــركة )انظــر القســم 

الثانــي مــن هــذه الورقــة(، أشــار البعــض لـــقيام قيــادات 
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ــق  ــاب املنط ــن ب ــه، أي م ــر نفس ــة باألم ــة تاريخي وطني

ــاب  ــن ب ــن" أو م ــون الّري ــن "أه ــث ع ــي والبح الرباغمات

خدمــة القضيــة الفلســطينية كـــما بعــد انتخابات الكنيســت 

الثالثــة عــرة يف 1992/06/23، عندمــا اســتجابت األحزاب 

ــطينية  ــر الفلس ــة التحري ــب منظم ــا إىل طل ــة حينه العربي

ــي لرئاســة الحكومــة. بتوصيتهــا عــى مرشــح غــر يمين

ــت  ــد منح ــام 1992،  فق ــل يف الع ــا حص ــودة إىل م بالع

ــق  ــة توفي ــاواة برئاس ــالم واملس ــة للس ــة الديمقراطي الجبه

زيــاد )ثالثــة نــواب: توفيــق زيــاد وهاشــم محاميــد وتمــار 

غوجانســكي( والحــزب الديمقراطــي العربــي برئاســة 

ــة  ــان: دراوش ــة )نائب ــاب دراوش ــد الوّه ــبق عب ــب األس النائ

وطلــب الصانــع( "شــبكة أمــان" عــى شــكل "كتلــة 

مانعــة" لـــحكومة إســحق رابــني لحمايتهــا مــن االنهيــار. 

جــاء ذلــك أواًل اســتجابة لطلــب منظمــة التحريــر ورئيســها 

ــاركة  ــى مش ــدام ع ــّهل اإلق ــا س ــات مم ــارس عرف ــل ي الراح

ــحكومة  ــة لـ ــة الخارجي ــح الحماي ــرب يف من ــواب الع الن

رابــني الــذي دعــا لـــتكسر عظــام الفلســطينيني قبــل ذلــك 

بســنوات قليلــة خــالل االنتفاضــة األوىل. وإىل جانــب منظمــة 

ــة  ــر واألردن يف عملي ــاركت م ــطينية، ش ــر الفلس التحري

تشــجيع املواطنــني العــرب عــى املشــاركة يف عمليــة االقــراع 

ضمــن انتخابــات الكنيســت عــام 1992، وتوحيــد طاقاتهــم 

ــل"  ــزب "العم ــمساعدة ح ــم لـ ــل له ــرب تمثي ــان أك لضم

تمهيــًدا لـــتوقيع اتفــاق ســالم مــع إرسائيــل بقيــادة 

ــة رًسا  ــية جاري ــداوالت السياس ــني أن امل ــث تب ــه، حي حكومت

ــؤول  ــتدعى مس ــار، اس ــذه اإلط ــذاك. ويف ه ــلو وقت يف أوس

إرسائيــل يف منظمــة التحريــر وقتــذاك محمــود عبــاس "أبــو 

ــل  ــا الراح ــة العلي ــة املتابع ــس لجن ــن رئي ــازن"، كاًل م م

إبراهيــم نمــر حســني، ورئيــس الحركــة التقدميــة املحامــي 

ــي  ــي العرب ــزب الديمقراط ــس الح ــاري، ورئي ــد ميع محم

ــع  ــة م ــد الحرك ــرة لتوحي ــة إىل القاه ــاب دراوش ــد الوه عب

الحــزب يف قائمــة انتخابيــة واحــدة، لكــن املســاعي فشــلت. 

ــف  ــاق تحال ــع اتف ــرة دون أن يوق ــن القاه ــاري م ــاد ميع ع

مــع دراوشــة الــذي عــرض عليــه املكانــني األول والرابــع أو 

ــه.  ــاب مذكرات ــول يف كت ــا يق ــث كم ــي والثال الثان

ــض  ــذي رف ــاري ال ــا ميع ــرة يقدمه ــة مغاي ــاك رواي وهن

ــادرت  ــي ب ــل" الت ــزب "العم ــم ح ــادرة دع ــراط يف مب االنخ

منصور عباس.. انزياح مفاجئ وتفاهمات لم تتحقق.  )رويرز(
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لهــا منظمــة التحريــر ممــا دفــع محمــود عبــاس إىل إرســال 

مذّكــرة عاجلــة بالفاكس "تأمــر" ميعاري بـــاالمتثال لـــنداء 

الوحــدة، لكــن ميعــاري لــم يكــرث بهــا كمــا أكد يف شــهادة 

ــيتضمنها  ــطور، وس ــذه الس ــكاتب ه ــة لـ ــة مّطول تاريخي

كتــاب مذكــرات مليعــاري يصــدر قريبـًـا، وكانــت النتيجــة أن 

فشــلت الحركــة التقدميــة يف اجتيــاز نســبة الحســم يف تلــك 

االنتخابــات ومــن وقتهــا بــدأت تندثــر.

يذكــر أن عمليــة تحفيــز الناخبــني العــرب لإلقبــال 

بنســب أعــى عــى صناديــق االقــراع يف انتخابــات الكنيســت 

الرابعــة عــرة تكــّررت الحًقــا أيًضــا، يف 1996، لكــن تــورط 

إرسائيــل بـــمذبحة قانــا خــالل عمليــة "عناقيــد الغضب" يف 

لبنــان عشــية االنتخابــات دفــع قســًما مــن املواطنــني العــرب 

للبقــاء يف بيوتهــم، فراجعــت نســبة التصويــت لديهــم قليــاًل 

)مــن 77% يف انتخابــات 1992 إىل 75% يف انتخابــات 1996( 

ــمعون  ــى ش ــود" ع ــح "الليك ــو مرش ــني نتنياه ــاز بنيام فف

ــارشة  ــات املب ــك االنتخاب ــل" يف تل ــح "العم ــس مرش بري

ــة  ــاعي العربي ــت املس ــط. وكان ــوت فق ــارق 28500 ص بف

والفلســطينية قــد شــملت محاولــة إقنــاع الحركــة اإلســالمية 

ــب،  ــب وبالرهي ــامها بالرغي ــل انقس ــك قب ــالد بذل يف الب

ــاوالت يف  ــذه املح ــل ه ــالح تفاصي ــد ص ــيخ رائ ــورد الش وي

ــه. مذكرات

اضطــر رابــني بعد الكشــف عــن نتائــج انتخابــات 1992 

لـــالستعانة بنــواب الجبهــة والحــزب الديمقراطــي العربــي 

ملنــح حكومتــه "شــبكة  أمــان"، وهكــذا حصــل، فقــد وقــع 

ــة  ــة الديمقراطي ــة الجبه ــع كتل ــاق م ــى اتف ــل" ع "العم

للســالم واملســاواة مّهــد لـــتوصيتها عــى إســحق رابــني أمام 

ــي  ــد الرئيــس اإلرسائي ــم هرتســوغ وال ــة حايي رئيــس الدول

ــة"  ــرة "الجبه ــاء يف مذّك ــوغ. وج ــحق هرتس ــايل إس الح

لـــهرتسوغ إنهــا ســعيدة بالفشــل الذريــع لليكود ومعســكر 

ــض  ــن رف ــرًا ع ــات تعب ــج االنتخاب ــربة نتائ ــني معت اليم

الشــعب يف إرسائيــل سياســات "أرض إرسائيــل الكاملــة بمــا 

ــع".1  ــالل والقم ــا االحت فيه

ــه املذّكــرة املمتــدة عــى ثــالث صفحــات  يف مقدمتهــا تنبّ

ــي  ــل" ال تعن ــزب "العم ــح ح ــى مرش ــة ع إىل أن التوصي

املوافقــة عــى برامجــه وعــى الءاتــه املعروفــة، بــل هــي دعــم 

ــاًل  ــاً وأم ــالًما حقيقي ــد س ــات تنش ــالم ولسياس ــرة الس ملس

ــح  أن ينجــز حــل يعــرّب عــن حقــوق كل األطــراف، وأن يفت

ــرف  ــالة والت ــتوعب الرس ــدة ويس ــة جدي ــل" صفح "العم

كمــا يجــب والنجــاح بـــاملهمة التاريخيــة". وتؤكــد املذّكــرة 

ــني  ــل الدولت ــدا ح ــت ع ــادل وثاب ــل ع ــود ح ــدم وج ــى ع ع

ــر  ــطيني بتقري ــعب الفلس ــق الش ــراف بح ــعبني واالع لش

ــي  ــرار األمم ــق الق ــني وف ــكلة الالجئ ــوية مش ــر وتس املص

ــل  ــي املمث ــر ه ــة التحري ــأن منظم ــراف ب ــم 194 واالع رق

الرعــي والوحيــد للشــعب الفلســطيني. ويف الجانــب املدنــي 

ــة عــى  ــق بـــاملواطنني العــرب أكــدت مّذكــرة التوصي املتعل

واجــب الحكومــة بالعمــل لحــل املشــكلة املركزيــة - تطبيــق 

ــدم  ــف ه ــة وق ــرب، خاص ــني الع ــة للمواطن ــاواة الكامل املس

ــة أخــرى  ــات مدني ــاك طلب ــوت ومصــادرة األرايض، وهن البي

ــاس  ــى أس ــول "ع ــت للق ــي خلص ــرة الت ــا املذك تضمنته

املذكــور أعــاله تــويص كتلــة الجبهــة عــى مرشــح "العمــل" 

ــون  ــى أن تك ــة ع ــتشكيل حكوم ــني لـ ــحق راب ــيد إس الس

ــى  ــي تتبن ــة الت ــذه الحكوم ــم ه ــتعدة لدع ــة " مس "الجبه

ــواب  ــرة ن ــع املّذك ــد وّق ــو". وق ــات املرج ــر السياس تغي

ــار  ــد وتم ــم محامي ــاد وهاش ــق زي ــة: توفي ــة الثالث الجبه

غوجانســكي. بالطبــع هــذه املذّكــرة ال تلــزم الحكومــة بمــا 

جــاء فيهــا مقابــل التوصيــة، بــل هــي بيــان للنــاس توضــح 

ــح  ــا من ــني والحًق ــى راب ــويص ع ــاذا ت ــة" مل ــا "الجبه فيه

ــة". ــة مانع ــه "كتل حكومت

ــم  ــاد وهاش ــق زي ــواب توفي ــة )الن ــو الجبه ــدم ممثل وق

محاميــد تمــار وغوجانســكي ورئيــس مجلــس محــي عبلــني 

صالــح مرشــد وغالــب ســيف ممثــل الجبهــة يف الهســتدروت 

ــا  ــه بم ــذي اســتهل حديث وآخــرون( املذكــرة لـــهرتسوغ ال

ــاس  ــدم اقتب ــرضورة ع ــة ب ــود الحزبي ــة الوف ــه لبقي قال

ــف  ــاد موق ــق زي ــتعرض توفي ــاء. اس ــالل اللق ــه خ أقوال

ــدد  ــورة وش ــرة املذك ــني املذّك ــى مضام ــد ع ــة وأك الجبه

عــى الحقــوق الفلســطينية وعــى قضايــا الحقــوق الخاصــة 

بالعــرب يف إرسائيــل. وخلــص زياد لـــلقول: "نقــرح عليك أن 

تــوكل إســحق رابــني مهمــة تشــكيل حكومــة، وقــد أبلغــت 

رابــني أنــه ليــس بحاجــة النتظــار تأســيس الحكومــة، وإنــه 

ــع 61  ــة" م ــة املانع ــى "الكتل ــاد ع ــدء باالعتم ــتطيع الب يس

ــا  ــي يمكنه ــزاب الت ــع األح ــات م ــة املفاوض ــا ومواصل نائبً

االنضمــام. نحــن مســتعدون لدعــم حكومــة تقــود سياســات 

ــرف  ــان بالط ــا منوط ــا له ــدار دعمن ــكل ومق ــر، وش تغي

اآلخــر أيًضــا- سياســات حــزب "العمــل".  ويمكــن النظــر 
ــة":2 ــيف الدول ــك يف "أرش ــكل ذل ل

كمــا وقــّع الحــزب الديمقراطــي العربــي عــى تفاهمــات 

ــة  ــن منظم ــن م ــر معل ــجيع غ ــل" وبتش ــزب "العم ــع ح م

ــة يف 1992/06/29 أوىص  ــس الدول ــام رئي ــر. وأم التحري

ــى  ــع ع ــب الصان ــة وطل ــاب دراوش ــد الوه ــان عب النائب

إســحق رابــني لكنهمــا عــرّبا عــن امتعضاهمــا مــن مواقــف 
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حــزب "العمــل". شــمل وفــد الحــزب الديمقراطــي العربــي 

ــرى  ــخصيات أخ ــر ش ــع وع ــة والصان ــني دراوش النائب

ــا إبراهيــم ومحمــد زيــدان  مــن بينهــا الشــاعر الراحــل حن

ــوايس  ــرؤوف م ــد ال ــدا وعب ــي كفرمن ــس مح ــس مجل رئي

رئيــس مجلــس محــي الفريديــس والدكتــوره خــرضة 

ــن.  ــوقي وآخري ــود دس ــل محم ــاعر الراح ــل والش حليح

رحــب هرتســوغ بـــالوفد ودعــاه للتحــدث بالعربيــة: 

ــادات  ــه انتق ــه بتوجي ــة حديث ــتهل دراوش ــوا". واس "تفضل

ــة عــى مرشــحه رابــني:  لـــ حــزب "العمــل" رغــم التوصي

"قلنــا قبيــل انتخابــات الكنيســت إننــا جــزء ال يتجــزأ مــن 

ــون  ــا أن نك ــا رغبتن ــة وأعلن ــية اإلرسائيلي ــة السياس املنظوم

جــزًءا مــن االئتــالف الحاكــم. اآلن ولألســف حــزب "العمــل" 

ال يــرى بنــا وال بـــ "راكاح")الجبهــة( رشكاء يف االئتــالف بــل 

يطمحــون للحصــول عــى دعمنــا لــه فقــط". وهنــا تدخــل 

ــاع:  ــة دف ــا الئح ــل"( مقدًم ــزب "العم ــن ح ــوغ )اب هرتس

ــة  ــي عملي ــاذا تعن ــون م ــة. وتعلم ــون السياس ــم تعرف "أنت

ــيئًا  ــدون ش ــيئا ويقص ــا ش ــون فيه ــي يقول ــات الت انتخاب

ــزاب". ــود يف كل األح ــذا موج ــر. ه آخ

ــد  ــغ ح ــب يبل ــن عت ــر ع ــى يف التعب ــة م ــن دراوش لك

ــّدون  ــن جي ــل" نح ــزب "العم ــبة لـــ ح ــب: "بالنس الغض

كـــقوة مانعــة بيــد أننــا لســنا جيديــن لالئتــالف وهــذا يثر 

تحامــاًل كبــرًا ليــس فقــط داخــل حزبنــا بــل لــدى املجتمــع 

العربــي، ألن هــذا اســتخفاف حيــث تصلنــا مئــات املكاملــات 

ــا  الهاتفيــة التــي تقــول: ال تدعمــوا مرشــح "العمــل"، لكنن

ــت  ــني "الكريدي ــح راب ــم أواًل ونمن ــا أن ندع ــول: ال. علين نق

ــل": ال  ــن "العم ــع ع ــوغ ليداف ــود هرتس ــة". يع يف البداي

أعتقــد أن الكلمــة الصحيحــة هــي اســتخفاف. هــذه سياســة 

ــاًرا  ــة ويس ــر يمن ــد ينظ ــية، وكل واح ــة سياس ــاك لعب وهن

وفــوق كتفــه. هــذا هــو الواقــع وهــذا الواقــع عندكــم أيًضــا 

ــا". ــا م ــذون موقًف ــا تتخ عندم

حســب مذكــرات دراوشــة فقــد كان االتفــاق ثالثيًــا بــني 

ــزب  ــل الح ــل :"توص ــة والعم ــي والجبه ــي العرب الديمقراط

ــد  ــل" بع ــع "العم ــي م ــاق خط ــي التف ــي العرب الديمقراط

مفاوضــات شــارك فيهــا بريــس ورابــني وموشــيه شــاحال 

ــة  ــع منظم ــاءات م ــع اللق ــون من ــاء قان ــى: إلغ ــوى ع احت

التحريــرو الســعي لتحقيــق الســالم وكذلــك املســاواة ومــن 

ضمــن ذلــك مســاواة مخّصصــات التأمــني الوطنــي لــألوالد، 

ــرى  ــراف بق ــارصة واالع ــة يف الن ــة أكاديمي ــة مؤسس وإقام

غــر معــرف بهــا وتخصيــص ميزانيــات كافيــة لرفــع شــأن 

ــاحال  ــيه ش ــاق موش ــى االتف ــع ع ــي. ووق ــم العرب التعلي

ــة  ــرب ذهبي ــرة تعت ــدأت ف ــاد وب ــق زي ــا وتوفي ــت أن ووقع

ــل  ــل إرسائي ــة داخ ــة اليهودي ــات العربي ــخ العالق يف تاري

ــة  ــة اإلرسائيلي ــة يف السياس ــول حقيقي ــة تح ــت نقط وأصبح

ــني". ــل راب ــى مقت ــمية حت الرس

ــن  ــني م ــة راب ــل" برئاس ــزب "العم ــن ح ــذا تمك هك

املصادقــة عــى اتفــاق أوســلو بفضــل دعــم النــواب العــرب 

الخمســة وهــذا تكــرر مــع رئيــس الحكومــة أريئيــل شــارون 

الــذي تمّكــن مــن املصادقــة الربملانيــة عــى "فــك االرتبــاط" 

مــع غــزة العــام 2005 بفضــل نــواب عــرب. كمــا حظيــت 

حكومــة بريــس قصــرة األمــد عقــب اغتيــال رابــني يف 1995 

بـــ "كتلــة مانعة" مــن نــواب الجبهــة والديمقراطــي العربي. 

١.٥ بين بيريس وبين نتنياهو - انتخابات ١996
ــات  ــاء الحكوم ــل رؤس ــوم، يمي ــى الي ــل حت ــا يحص كم

اإلرسائيليــة لخلــط الحســابات السياســية الداخليــة بـــاألمنية 

ــوم  ــه شــمعون بريــس ي ــة، وهــذا مــا فعل لـــدواع انتخابي

ــان يف 11  ــوب لبن ــى جن ــب" ع ــد الغض ــة "عناقي ــن حمل ش

ــرة  ــة ع ــت الرابع ــات الكنيس ــية انتخاب ــان 1996 عش نيس

واالنتخابــات املبــارشة لرئاســة الحكومــة يف 1996/05/29. 

ــا يف  ــة قان ــت مذبح ــكرية وقع ــة العس ــك الحمل ــالل تل خ

ــأر  ــوات للث ــب ودع ــة غض ــار حمل ــا أث ــان مم ــوب لبن جن

ــات. عــى  مــن بريــس بالعــزوف عــن املشــاركة يف االنتخاب

بدأت األحزاب العربية تشارك في عملية التوصيات أمام رئيس الدولة في إسرائيل 

اإلسرائيلي عقب  الوزراء  رئيس  وربما حسم هوية  التأثير  لها قدرة على  بعدما صار 

1977، وبداية  في  الحكم  )مباي( على مقاليد  “المعراخ”  هيمنة حزب  انتهاء حقبة 

مرحلة التعادل في القوى بينه وبين معسكر اليمين بقيادة الليكود.
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ــارة  ــي بش ــع عزم ــس التجم ــه رئي ــة توج ــة املذبح خلفي

ــوان "صــدر شــعبكم واســع" حمــل  بـــنداء للجمهــور بعن

فيــه عــى حــزب "العمــل" مشــرًا لـــمعاداته للعرب وناشــد 

مــن كان ينتمــي لـــ "العمــل" بـــاالستقالة والعــودة للصــف 

ــارة  ــان بش ــى لس ــات ع ــذه التريح ــّررت ه ــي. تك الوطن

ورفاقــه يف قيــادة التجمــع ممــا زاد مــن مــأزق "العمــل" يف 

الشــارع العربــي، فتوجــه رئيســه بريــس للناخبــني العرب يف 

أحاديــث صحافيــة متتاليــة بلغــة تصــل حــد التوّســل أحيانًا. 

)عــى ســبيل املثــال اقــرأ مقابلــة لـــكاتب هــذه الســطور مع 

شــمعون بريــس نــرت يف "كل العــرب يف 1996/05/03(. 

كمــا دفــع "العمــل" شــخصيات عربيــة لـــمحاولة تخفيــف 

ــود  ــن صع ــالتحذير م ــرب بـ ــني الع ــب املواطن ــأة غض وط

ــل  ــاعر الراح ــا الش ــن بينه ــو م ــة نتنياه ــني برئاس اليم
ــبريس  ــت لـ ــة للتصوي ــا رصاح ــذي دع ــم ال ــميح القاس س
ــدد  ــا، ويف الع ــة تحريره ــوىل رئاس ــي ت ــرب" الت يف "كل الع
ــش  ــود دروي ــاعر محم ــئل الش ــة س ــن الصحيف ــه م نفس
ــال:  ــوع فق ــول املوض ــدة ح ــه يف الجدي ــارة عائلت ــالل زي خ

ــوأ". ــيسء واألس ــني ال ــيميز ب ــي س ــب العرب "الناخ
وقــد دخــل عــى الخــط وزيــر الســياحة عــوزي برعــام، 

فالتقــى ممثــي قائمتــي الجبهــة- التجمــع والعربيــة 

ــة  ــوق مدني ــة حق ــا لخدم ــوا رشوًط ــن طرح ــدة الذي املوح

مــن أجــل التصويــت لـــبريس الــذي اجتمــع بنفســه الحًقــا 

ــاواة  ــق املس ــم بتعمي ــع ووعده ــة والتجم ــمندوبي الجبه بـ

املدنيــة ومواصلــة املســرة السياســية مــع منظمــة التحريــر. 

ــب  ــع وطل ــادة التجم ــع ق ــه م ــد اجتماع ــام وأك ــاد برع وع

منهــم تخفيــف اللهجــة ضــد بريــس وحذرهــم مــن 

مخاطــر انتخــاب نتنياهــو الــذي يعنــي محــو كافــة جهــود 

بريــس ورابــني مــن أجــل الســالم. وعــن ذلــك قــال برعــام 

"ال أعــرف كــم كانــت ناجعــة مســاعينا هــذه، لكننــي أعتقــد 

ــس". ــى بري ــوم ع ــأة الهج ــوا وط ــم خفف أنه

ــبوعني  ــب يف األس ــب والرغي ــاعي الرهي ــد أن كل مس بي

األخريــن قبيــل اليــوم الحاســم لــم تجــد نفًعــا كمــا فشــلت 

ضغــوط مــر واألردن والســلطة الفلســطينية إلقنــاع العــرب 

ــو  ــاز نتنياه ــًدا فف ــة ج ــب عالي ــق بنس ــروج للصنادي للخ

ــاط  ــت أوس ــا وجه ــط. والحًق ــا فق ــارق 28500 صوتً بف

عربيــة ويهوديــة إصبــع االتهــام للمجتمــع العربــي بســبب 

اســتنكاف بعــض الفئــات عــن التصويــت لـــبريس وتصدت 

ــارة  ــي بش ــا عزم ــن بينه ــم م ــذه الته ــات له ــض الجه بع

الــذي أكــد يف حديــث موســع لـــصحيفة "كل العــرب" غــداة 

ــض  ــس ورف ــض بري ــي رف ــعب اإلرسائي ــارة أن الش الخس

ــان  ــف يف بي ــذا املوق ــى ه ــد ع ــع وأك ــاد التجم ــالم، وع الس

ــة". ــر والهزيم ــان الن ــوان "بي بعن

١.6 مرشح عربي لـرئاسة حكومة إسرائيل   

        انتخابات ١999
يف مــا يتعلــق باالندمــاج العربــي يف املنظومــة السياســية 

اإلرسائيليــة، داللتــه، ومكاســبه وأثمانــه وتداعياتــه، ينــدرج 

تّرشــح دكتــور عزمــي بشــارة لـــرئاسة الــوزراء اإلرسائيليــة 

عــام 1999 مقابــل مرشــح "العمــل" إيهــود بــراك ومرشــح 

ــع  ــربه التجم ــر اعت ــو أم ــو، وه ــني نتنياه ــود" بنيام "الليك

ــل  ــطينيي الداخ ــأن فلس ــع ش ــة لرف ــوة مهم ــي خط الوطن

ولفــت األنظــار لقضاياهــم وتحريرهــم مــن التبعيــة، فيمــا 

اعتــرب منافســون سياســيون ذاك الرشــيح مثــااًل تقليديـًـا لـــ 

ــة التامــة". "األرسل

ــي  ــرب عزم ــي" اعت ــب العرب ــر إىل الناخ ــداء أخ  يف "ن

بشــارة أن ترشــيح نفســه وحزبــه )تحالــف التجمــع 

يف  الحكومــة  ورئاســة  للكنيســت  الوطنــي(  الوحــدوي 

ــف  ــن موق ــر ع ــو تعب ــام 1999 ه ــارشة ع ــات املب االنتخاب

يــرى بــأن املســاواة تعنــي رفــض فتــات املائــدة ومشــاركة 

ــرئاسة  ــي لـ ــيح عرب ــرى أن ترش ــاواة يف كل يشء". وي ومس

ــا  ــن انتمائن ــة وع ــة الكامل ــن املواطن ــر ع ــة تعب الحكوم

القومــي وقــوة سياســية تطــرح قضايانــا عــى الــرأي العــام 

وعــى املرشــحني اآلخريــن لرئاســة الحكومــة وتخرجنــا مــن 

ــش". ــة التهمي حال

ويف اليــوم نفســه، نــر عــرات املثقفــني الفلســطينيني يف 

ــة عــام 1967 "مذكــرة موقــف"  األرايض الفلســطينية املحتل

دعمــوا فيهــا ترشــيح بشــارة لـــرئاسة الحكومــة اإلرسائيليــة 

ــواردة  ــات ال ــض املصطلح ــه، وبع ــر نفس ــتخدمة التربي مس

يف خطــاب بشــارة: "نــرى يف تأييــد مرشــح عربــي لرئاســة 

الحكومــة نهايــة عهــد التعامــل مــع الصــوت العربــي مقابــل 

ــًدا  ــا واح ــرب صوتً ــع الع ــل م ــد التعام ــة عه ــات وبداي الفت

مقابــل تحقيــق املطالــب واملــروع الوطنــي القومــي".

واختتمــت بالقــول "فيمــا يجنــح بــراك ومردخــاي نحــو 

اليمــني كاشــفني حقيقــة سياســاتهما التوســعية آملني كســب 

الصــوت اليهــودي فــإن وجــود دكتــور عزمــي بشــارة يّمثــل 

محاولــة لـــشّد هــؤالء يســاًرا األمــر الــذي ســيعود بالنفــع 

عــى الفلســطينيني يف الداخــل ويف الخــارج. 

لقــد نــر النــداء املذكــور يف الصفحــة نفســها إىل جانــب 

إعــالن انتخابــي لـــرباك )"كل العــرب" 1999/05/14( يعد 
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فيــه الناخبــني العــرب بــأن تكــون "إرسائيــل دولــة للجميــع، 

ومســاواة للجميــع ومســتقبل مشــرك وواعــد".

وعّلــل دكتــور عزمــي بشــارة ترشــحه بـــاعتباره 

ــة يف  ــاحات املتاح ــرضوري للمس ــتغالل ال ــن االس ــزًءا م ج

ــة  ــتعزيز الهوي ــاة لـ ــني رشوط الحي ــدف تحس ــل به إرسائي

والبقــاء والصمــود وكحلقــة مــن مسلســل توســيع الهامــش 

الديمقراطــي املتــاح وتحديــه. يف حديــث لـــربنامج "روايــة" 

ــياق  ــن الس ــارة ع ــي بش ــدث عزم ــي تح ــون العرب يف تلفزي

الخــاص بالرشــح لرئاســة الــوزراء اإلرسائيلية بـــالقول عام 

2017 إن "الفــرق بيننــا كـــوطنيني فلســطينيني وعروبيــني 

وبــني مــن قبلــوا بالعيــش عــى هامــش الحقــوق اإلرسائيليــة 

أي األرسلــة أو االحتــواء داخلهــا هــو أننــا نأخذهــا يف خدمــة 

قضيــة وطنيــة ونوســّعها بـــاستمرار ويف تناقــض دائــم مــع 

الصهيونيــة وهنــا املثــال حــول الرشــح لرئاســة الحكومــة".

يف املقابلــة املذكــورة لــم يتطــرق بشــارة النســحابه مــن 

ــل  ــع إرسائي ــي دف ــحه كعرب ــرب أن ترّش ــه اعت ــح لكن الرش

ــا  ــارشة ألنه ــات املب ــون االنتخاب ــايل إللغــاء قان ــم الت يف العال

ــوا  ــم ليس ــم وأنه ــا به ــاًرا خاًص ــرب خي ــالك الع ــي امت تعن

ــل  ــي" ب ــار الصهيون ــرف بـــ "اليس ــا يع ــني فيم مضمون

ــوق. ــى الحق ــون ع ــاومون ويتفاوض يس

ــة  ــة الحكوم ــيحه لرئاس ــحب ترش ــد س ــارة ق كان بش

ــة  ــة واليهودي بعدمــا تصاعــدت الضغــوط السياســية العربي

عليــه لســحب ترشــيحه لـــ "ســّد الطريــق عــى نتنياهــو" 

ــاء يف  ــا ج ــة األوىل، كم ــن الجول ــاراك وم ــوز ب ــي ف ــا يعن م

نــداء الشــاعر ســميح القاســم ومحمــد زيــدان وعمــاد دكــور 

ــرك.  ــان مش يف بي

ــن  ــات )1999/05/15(، أعل ــن االنتخاب ــني م ــل يوم قبي

عزمــي بشــارة عــن انســحابه مــن املنافســة يف بــّث تلفزيوني 

مبــارش مــن النــارصة زاعًمــا أن ترشــحه قــد حّقــق أهدافــه 

كّلهــا، موضًحــا أن الحملــة الدعائيــة اســتهدفت أصــاًل طــرح 

املشــاكل واالحتياجــات واملعرفــة العامــة الخاصة بـــاملواطنني 

العــرب. كمــا قــال يف بيانــه املتلفــز إنــه توّصــل لـــتفاهم مع 

حــزب "العمــل" حــول "الحاجــة ملعالجــة مالئمــة وأساســية 

ملشــاكل العــرب بمــا يشــمل عالًجــا فوريًــا بعــد االنتخابــات 

ملشــاكل ملّحــة عــدة منهــا: االعــراف بـــقرى غــر معــرف 

ــة  ــك أرايض منطق ــا يف ذل ــاكل األرض بم ــوية مش ــا، تس به

الروحــة وتشــغيل موظفــني عــرب بـــمناصب مرموقــة ودفع 
التطويــر االقتصــادي للبلــدات العربيــة".3 

عقــب انســحاب بشــارة ودعــوة األحــزاب العربيــة 

بـــأشكال مختلفــة لدعــم بــاراك فــاز األخــر بـــ 57% مــن 

ــة  ــة الحكوم ــات رئاس ــني يف انتخاب ــوات الناخب ــل أص مجم

ــاز  ــط( وح ــود 51% فق ــني اليه ــن الناخب ــه م ــوت ل )ص

ــادل  ــا يع ــرب - م ــني الع ــوات الناخب ــن أص ــى95% م ع

ــاز  ــا ف ــا - فيم ــاز عليه ــي ح ــوات الت ــل األص ــن مجم 6% م

نتنياهــو بـــ 43%.ف ي كتابهما املشــرك )التصويــت العربي 

للكنيســت الخامســة عــرة، جفعــات حبيبــة 1999( يؤكــد 

ــاراك  ــم أن ب ــعد غان ــكي الزار وأس ــارة أسوتس ــان س الباحث

اســتمر بعــد انتصــاره أيًضــا بـــتجاهل املواطنــني العــرب، 

ولــم يــدل بـــتريحات علنيــة منارصة لهــم أو لـــممثليهم يف 

ــت. الكنيس

ــارك  ــدأت تش ــة ب ــزاب العربي ــول إن األح ــة الق خالص

يف عمليــة التوصيــات أمــام رئيــس الدولــة يف إرسائيــل 

بعدمــا صــار لهــا قــدرة عــى التأثــر وربمــا حســم هويــة 

ــة  ــة هيمن ــاء حقب ــب انته ــي عق ــوزراء اإلرسائي ــس ال رئي

ــم يف 1977،  ــد الحك ــى مقالي ــاي( ع ــراخ" )مب ــزب "املع ح

ــكر  ــني معس ــه وب ــوى بين ــادل يف الق ــة التع ــة مرحل وبداي

ــة  ــوالت انتخابي ــت ج ــث كان ــود، حي ــادة الليك ــني بقي اليم

عــدة بــدًءا مــن انتخابــات 1981 قــد أفــرزت حالــة تعــادل 

شــديد بــني املعســكرين املتنافســني. يف املرحلــة األوىل - 

خاصــة خــالل العقــد األول بعــد "انقــالب 1977" - شــاركت 

ــار  ــكر اليس ــح معس ــى مرش ــة ع ــة يف التوصي ــزاب عربي أح

الصهيونــي لـــتشكيل حكومــة دون رشوط صارمــة وكبــرة 

تتعلــق بالقضيــة الفلســطينية أو قضيــة املواطنــة املتســاوية 

فـــاكتفت بـــروط أو طلبات فضفاضة ألن الجوهر بالنســبة 

لهــا يف تلــك الفــرة تمثـّـل بـــمنع صعــود اليمــني الصهيونــي 

للحكــم أو اســتمراره فيــه. لــذا وبنظــرة تاريخيــة للخلــف، 

ــباب  ــة وأس ــام النكب ــن ع ــاد ع ــنني واالبتع ــي الس ــع م وم

ــوة يف  ــدم خط ــة التق ــزاب العربي ــت األح ــرى، قبل ــة أخ عملي

ــر يف  ــر فأكث ــاج أكث ــة واالندم ــية اإلرسائيلي ــة السياس اللعب

ــة، ورفــع التكاليــف بينهــا  نظــام الحكــم مــن هــذه الناحي

ــة  ــة املواطن ــح كف ــادة ترجي ــمية، وزي ــة الرس ــني املؤسس وب

ــة دون  ــة الحيلول ــبيل محاول ــك يف س ــن، كل ذل ــل الوط مقاب

ــلطة. ــه للس ــه وتداعيات ــكل معاني ــود ب ــلم الليك تس

يف تلــك املرحلــة عقــب صعــود "الليكود" كـــحزب ســلطة 

ــة  ــزاب العربي ــني األح ــارب ب ــراخ" زاد التق ــّد لـــ "املع ون

و"اليســار الصهيونــي" لدرجــة أن النائــب الجبهــوي الراحل 

ــي  ــالد ك ــاد للب ــان وع ــه للياب ــع زيارت ــاد قط ــق زي توفي

ــى  ــاء ع ــام 1983 بن ــة ع ــس الدول ــاب رئي ــارك يف انتخ يش
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طلــب الوزيــر العمــايل األســبق ورئيــس الطاقــم االنتخابــي 

ــًدا  ــديدة ج ــة ش ــني أن املنافس ــا تبّ ــام، بعدم ــوزي برع ع

بــني مرشــح املعــراخ حاييــم هرتســوغ ومرشــح "الليكــود" 

وقــايض املحكمــة العليــا مناحــم ألــون. وعمــا حصــل قــال 

ــزب  ــاع الح ــود إلقن ــن الجه ــر م ــذل الكث ــم نب ــام "ل برع

الشــيوعي لـــلتصويت لـــهرتسوغ فقــد كانــوا مصمّمــني عى 

مناهضــة الليكــود ومرشــحه. بيــد أننــا طلبنــا مــن الحــزب 

الشــيوعي أن يعــود زيــاد مــن طوكيــو، وفعــاًل أعــاده رفاقــه 

ــبب  ــا بس ــه مهًم ــالد، وكان صوت ــيوعي للب ــزب الش يف الح

وجــود حالــة تعــادل: انقســم الكنيســت وقتهــا بــني 64 مــع 

ــوغ بـــ 61  ــاز هرتس ــراخ. وف ــع املع ــل 54 م ــود مقاب الليك

مقابــل 58 فيمــا امتنــع نائــب عــن التصويــت. الحًقــا رصت 

ــاد وعندمــا زارنــي يف مكتبــي كـــوزير  ــق زي ــا لتوفي صديًق

للســياحة أدهشــني عندمــا قــال يل إن هــذه املــرة األوىل هــي 

ــة  ــد زرت بلدي ــا بع ــر، وفيم ــب وزي ــا مكت ــزور فيه ــي ي الت

ــت  ــه".4 كان ــى موقف ــه ع ــرات وكافأت ــدة م ــارصة ع الن

ــزاب  ــذه األح ــب ه ــا مطال ــت فيه ــي تحقق ــرة األوىل الت امل

ــة  ــل التوصي ــا مقاب ــم منه ــزء مه ــا أو ج ــة ورشوطه العربي

ــا  ــت يف 1992 خاصــة بم عــى مرشــح "العمــل" قــد حصل

ــات  ــاواة مخّصص ــي ومس ــم املح ــات الحك ــق بميزاني يتعل

ــك أن دور  ــن ال ش ــود، لك ــرب واليه ــي للع ــني الوطن التأم

ورغبــة منظمــة التحريــر الفلســطينية ومــر واألردن التــي 

لعبــت دوًرا مــن وراء الكواليــس دفــع هــذه األحــزاب العربيــة 

للتوصيــة عــى رابــني دون تــرّدد بفضــل "غطــاء الرعيــة" 

ــل  ــة. وقب ــوح مــن هــذه الجهــات الفلســطينية والعربي املمن

ــل  ــة مقاب ــزاب العربي ــراخ" لألح ــود "املع ــك كادت وع ذل

التصويــت ملرشــحيهم لرئاســة الــوزراء تبقــى يف جوهرها ويف 

كثــر مــن املــرات حــربًا عــى ورق، عــدا بعــض املســاعدات 

ــة.5 ــة املدني ــب الحياتي ــوق واملطال ــال الحق ــة يف مج العيني

٢. توصيات األحزاب العربية في عهد القائمة 

العربية المشتركة )٢0١٥-٢0٢١(

٢.١ التوصية على غانتس- ٢0١9
ــذه  ــال ه ــدل حي ــتعل الج ــرة، اش ــنوات األخ  يف الس

ــدوب  ــدا من ــركة، ع ــت املش ــا أوص ــة بعدم ــألة خاص املس

التجمــع الوطنــي الديمقراطــي، عــى رئيــس حــزب 

"كاحــول الفــان") "أزرق- أبيــض"( قائــد الجيــش 

األســبق النائــب بينــي غانتــس غــداة انتخابــات الكنيســت 

الثانيــة والعريــن يف أيلــول 2019.

بغيــة توضيــح موقفــه، أصــدر التجّمــع الوطنــي 

ــة  ــه للتوصي ــه رفض ــد في ــا أّك ــذاك بيانً ــي وقت الديمقراط

عــى الجنــرال بينــي غانتــس كـــمرّشح لتشــكيل الحكومــة 

اإلرسائيليــة بســبب أيديولوجيتــه الصهيونيــة ومواقفــه 

اليمينيــة، التــي ال تختلــف كثــرًا عــن مواقــف حــزب 

"الليكــود"، وتاريخــه العســكري الدمــوي والعدوانــي وألنّــه 

ينــوي إقامــة حكومــة "وحــدة قوميــة"، بمشــاركة "يرائيل 

ــو" و"الليكــود"، وهــي أســوأ مــن حكومــات اليمــني.  بيتين

ــا  ــزام علنً ــض االلت ــان" رف ــول الف ــزب "كاح ــربًا أن ح معت

بتنفيــذ املطالــب، التــي قدمتهــا القائمــة املشــركة، وفّضــل 

ــذه  ــن ه ــا م ــميًا وأن أيً ــا رس ــرد عليه ــدم ال ــا وع تجاهله

األســباب كاف لعــدم التوصيــة عليــه، وكّلهــا مجتمعــة تــؤّدي 

ــد.  ــك بالتأكي إىل ذل

ــذا  ــف يف ه ــد كش ــودة كان ق ــن ع ــب أيم ــار أن النائ يش

ــم  ــم الدع ــض حج ــه تخفي ــب من ــس طل ــار أن غانت املضم

ــكيل  ــًحا لتش ــه مرش ــه بصفت ــركة ل ــل املش ــن قب ــن م املعل

ــة  ــوى املطلوب ــتجماع الق ــن اس ــن م ــك ليتمك ــة، وذل حكوم

مــن األحــزاب اليهوديــة وصــواًل لـــعدد كاف مــن التوصيات، 

ــا بـــ  مــا دفــع بعــض املراقبــني لـــلقول بســخرية "رضين

ــا". ــا ريض فين ــني م ــني والب الب

ــل  ــن البدي ــرة ع ــك الف ــرح يف تل ــسؤال ط ــح لـ يف توضي

املحتمــل واملتّعلــق بـــعودة نتنياهــو للحكــم نتيجــة رفــض 

التوصيــة عــى غانتــس قــال التجمــع الوطنــي الديمقراطــي 

يف بيانــه املذكــور: "يريــد الجنــرال غانتــس أصوات املشــركة 

ــه  ــة علي ــان، والتوصي ــود وليربم ــع الليك ــة م ــة حكوم إلقام

تعنــي التوصيــة عــى "حكومــة وحــدة وطنيــة"، وهــو حتـّـى 

ــاوض  ــض التف ــه، ورف ــب دعم ــركة بطل ــه للمش ــم يتوّج ل

الرســمي معهــا حــول مطالــب املجتمــع العربــي يف البــالد، 

ــول أي مــن رشوط املشــركة". ــات تنفــي قب وأصــدر بيان

ــعى  ــموقفه: "املس ــه لـ ــا تعليل ــع" مقّدًم ــع "التجم  وتاب

إلســقاط نتنياهــو، الــذي عملــت ألجلــه القائمــة املشــركة يف 

االنتخابــات ال يعنــي دعــم غانتــس، بــل جــرى تطبيقــه مــن 

ــكر  ــوة املعس ــص ق ــركة، وتقلي ــل املش ــع تمثي ــالل رف خ

ــة الالزمــة للحصــول  الداعــم لـــنتنياهو ومنعــه مــن األغلبي

ــة". ــكيل حكوم ــن تش ــه م ــة تمّكن ــى أغلبي ع

ــن  ــابق ع ــب الس ــرب النائ ــة، يعت ــات إعالمي يف تريح

التجمــع ومرشــحه الحــايل للكنيســت امطانــس شــحادة أن 
ــيًا.4 ــأ سياس ــت خط ــة كان ــك التوصي تل

مــن جهتــه، بــّرر رئيــس القائمــة املشــركة أيمــن عــودة 
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التوصيــة عــى غانتس بـــ القــول إن "القــرار يأتي اســتجابة 

ــرار،  ــذا الق ــي له ــم والداع ــع الداع ــعبي الواس ــف الش للموق

والــذي تجــى يف الدعــم الكبــر الــذي حظيــت بــه املشــركة 

يف االنتخابــات بحصولهــا عــى 13 مقعــًدا". وأوضــح عــودة 

ــى  ــت ع ــا ووضع ــا ثابتً ــت موقًف ــركة تبن ــة املش أن القائم

ــت  ــي أمعن ــه الت أجندتهــا هــدف إســقاط نتنياهــو وحكومت

بـــالتريعات العنريــة وبــث خطــاب الكراهيــة والتحريض 

ــطينية  ــة الفلس ــة القضي ــطيني وتصفي ــعب الفلس ــى الش ع

مــن خــالل مــا تســمى "صفقــة القــرن".

ورًدا عــى موقــف التجمــع الوطنــي، قــال عــودة "نؤكــد 

ــن  ــكل م ــأي ش ــي وال ب ــة ال يعن ــن التوصي ــف م أن املوق

األشــكال دعــم الحكومــة املقبلــة، علًمــا أن هنــاك فرًقــا بــني 

ــة". ــكيل الحكوم ــف بتش ــة والتكلي التوصي

ــل  ــد فش ــة، فق ــزاب عربي ــة أح ــن توصي ــم م ــى الرغ وع

ــس  ــا رئي ــل أيًض ــا فش ــة مثلم ــكيل حكوم ــس يف تش غانت

ــا  ــة بعدم ــكيل حكوم ــو يف تش ــني نتنياه ــود" بنيام "الليك

حكــم إرسائيــل دون انقطــاع منــذ 2009 حتــى نهايــة 2018 

فـــذهبت إرسائيــل النتخابــات مبّكــرة جديــدة يف آذار 2020. 

ــة  ــت الثالث ــات الكنيس ــّدًدا يف انتخاب ــّرة مج ــدت الك أعي

ــة  ــث عــادت املشــركة، للتوصي والعريــن يف آذار 2020 حي

عــى غانتــس، بكامــل مركباتهــا األربعــة هــذه املرة. واســتبق 

ــات  ــوم االنتخاب ــودة ي ــن ع ــركة أيم ــة املش ــس القائم رئي

ــى  ــه ع ــويص قائمت ــال أن ت ــتبعد احتم ــه ال يس ــده أن بتأكي

بينــي غانتــس وتنضــم إىل ائتــالف بقيادتــه، فقــال إن 

ــار  ــط واليس ــالف الوس ــا إىل ائت ــرط انضمامه ــه تش قائمت

ــي يف  ــع العرب ــروف املجتم ــني ظ ــالف بتحس ــد االئت بتّعه

ــف،  ــة العن ــاه ومحارب ــاء والرف ــط والبن ــاالت التخطي مج

ــات  ــتئناف املفاوض ــة واس ــون القومي ــاء قان ــب إلغ إىل جان

ــطينيني. ــع الفلس ــية م السياس

"يديعــوت  مــن  برنيــاع  ناحــوم  ســؤال  عــى  ا  ردًّ

أحرونــوت" حــول مــا إذا كانــت هنــاك إمكانيــة مــا لدخــول 

ــس  ــودة رئي ــن ع ــب أيم ــال النائ ــي، ق ــالف الحكوم االئت

القائمــة املشــركة: "نعــم، إذا نُفــذت الــروط اآلتيــة، 

وهــي: إنهــاء االحتــالل وإقامــة دولــة فلســطينية إىل جانــب 

ارسائيــل، وإلغــاء قانــون القوميــة، وإلغــاء قانــون كمينتــس، 

وتوســيع مســطحات األرايض وإلغــاء هــدم البيــوت، وخطــة 

حقيقيــة وناجحــة الســتئصال العنــف والجريمــة، وإقامة أول 

مدينــة عربيــة، ومستشــفى رســمي بمدينــة عربيــة وجامعــة 

ــي  ــدل اجتماع ــة، وع ــلطات املحلي ــات للس ــة، وميزاني عربي

لــكل املواطنــني، للفقــراء العــرب واليهــود بمــا يف ذلــك رفــع 

ــظ  ــن التحف ــوع م ــلمسنني". ويف ن ــني لـ ــات التأم مخّصص

واالحتفــاظ بخــط رجعــة حيــال تريحاتــه غــر املســبوقة 

لــه ولبقيــة مكونــات املشــركة قــال عــودة يف الحديــث مــع 

ــالم  ــا الس ــًكا لقضاي ــرى رشي ــه ال ي ــة إن ــة العربي الصحيف

واملســاواة والعــدل االجتماعــي الــذي يطرحــه، لكــن ليكونــوا 

ــن". ــس نح ــني ولي ــني والرافض ــع املدافع ــم بموق ه

ــة  ــا رأت القائم ــيًا وجماهريً ــا سياس ــل تربيره ــن أج م

ــة القائمــة املشــركة عــى غانتــس  املشــركة أن عــدم توصي

أمــام رئيــس الدولــة اإلرسائيــي، فــإن هــذا يعنــي أن 
"نتنياهــو ســيكون رئيــس الحكومــة املقبلــة، بــكل تأكيــد".6

ــطيني  ــي الفلس ــع العرب ــل املجتم ــاش داخ ــدد النق تج

ــة املشــركة يف  ــال هــذه املســألة بعــد توصي ــل حي يف إرسائي

ــى  ــن يف آذار 2020 ع ــة والعري ــت الثالث ــات الكنيس انتخاب

غانتــس، لكنــه بقــي فاتــًرا وعابــًرا، ويبــدو أن ذلــك بســبب 

ــن  ــل مم ــطينيي الداخ ــوف فلس ــائد يف صف ــار الس ــوة التي ق

أولــوا أهميــة كبــرة ملنــع عــودة نتنياهــو لـــمقود الســلطة.

مــع ذلــك كانــت أوســاط قليلــة لــدى فلســطينيي 

الداخــل قــد شــّذت عــن املــزاج العــام بشــكل عــام والداعــم 

للتوصيــة عــى غانتــس لـــّسد الطريــق أمــام الفاشــية وأمام 

ــتفي  ــة س ــذه التوصي ــل ه ــن أن مث ــّذرة م ــو مح نتنياه

ــم  ــافة بينه ــزال املس ــاج واخت ــن االندم ــد م ــا للمزي رسيًع

وبــني املؤسســة اإلرسائيليــة، كمــا كاتــب الناشــط الســيايس 

تجلت محدودية تأثير الموحدة و”خطاب التأثير” رغم دعمها االئتالف في ازدياد 

خالل  النقب  في  العربية  البيوت  هدم  وازدياد  الشريف  القدسي  الحرم  انتهاكات 

من  النقب  في  السلمي  التعايش  “منتدى  يؤكد  حيث  مسبوق،  غير  بشكل   2021

أجل المساواة المدنية” أن العام المذكور شهد أكبر عدد من هدم البيوت في تاريخ 

النقب )نحو 3004 مبنى وبيت(.   
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مسيرة توصيات األحزاب العربية في إسرائيل  على مرشحين لـتشكيل حكوماتها النقاشات داخل المشتركة

واملعلــق الصحــايف ســليمان أبــو رشــيد عــى ســبيل املثــال. 

ــة  ــر معّمق ــت غ ــام بقي ــكل ع ــات بش ــن النقاش  لك

ــا أن  ــررة مفاده ــدة متّك ــة واح ــر يف مقول ــكاد تنح وت

ــر تحــت شــعار  ــاك مــا هــو أّم ــاك مــا هــو مــّر وهن هن

مركــزي هيمــن عــى املشــهد الســيايس العربــي يف 

الداخــل: "إســقاط نتنياهــو". لــم تصــل تلــك النقاشــات 

ــاذا  ــن وم ــن نح ــة م ــئلة املفتاحي ــوص يف األس ــد الغ ح

نريــد مــن أنفســنا وماهــي حــدود االندمــاج يف املنظومــة 

ــة  ــا قيم ــزات وم ــل أي منج ــة ومقاب ــية اإلرسائيلي السياس

ــي  ــا ه ــذات؟ وم ــا واآلن يف ال ــزات وحيويته ــذه املنج ه

املعادلــة أو املقاربــة األكثــر منطقيــة بــني الوطــن 

ــور  ــن يف املنظ ــع الراه ــات الواق ــني احتياج ــة، ب واملواطن

ــخ  ــني التاري ــتقبل، ب ــالم املس ــات وأح ــب واالحتياج القري

ــخ.  ــا.. إل والجغرافي

ــس  ــب غانت ــرال/ النائ ــب الجن ــذا أن انقل ــث ه ــا لب  وم

عــى نفســه وعــى األحــزاب العربيــة وعــى معســكره عندمــا 

انشــق عــن تحالفــه مــع حــزب "يــش عتيــد" برئاســة يائــر 

البيــد وانضــم بـــحزبه "أزرق- أبيــض" لـــمعسكر الليكــود 

ــركة  ــن أن املش ــم م ــى الرغ ــو ع ــني نتنياه ــة بنيام برئاس

اشــرطت عــى غانتــس عــدم إجــراء مــداوالت مــع الليكــود 

لتشــكيل "حكومــة وحــدة وطنيــة". وهكــذا دفعت املشــركة 

ــل(  ــي يف إرسائي ــع العرب ــا )املجتم ــدا( وجمهوره )15 مقع

ــق أي  ــة دون تحقي ــا بالتوصي ــا منوًط ــا رمزيً ــا معنويً ثمنً

مكســب حقيقــي.

٢.٢ التوصية على يائير البيد
ــن روح  ــو م ــي ال تخل ــلة الت ــة الفاش ــذه التجرب ــن ه لك

ــة  ــادت القائم ــا ع ــهور عندم ــد ش ــرّرت بع ــرة تك املغام

املشــركة ممثلــة بـــنواب الجبهــة والعربيــة للتغيــر )رفــض 

ــة  ــو شــحادة املشــاركة يف التوصي ــب التجمــع ســامي أب نائ

ــى  ــت ع ــور( وأوص ــس" املذك ــالب غانت ــة "انق ــى خلفي ع

ــكر  ــادة املعس ــس يف قي ــتبدل غانت ــذي اس ــد ال ــر البي يائ

املناهــض لـــنتنياهو وذلــك يف انتخابــات الكنيســت الرابعــة 

.)2021/03/23( والعريــن 

وقالــت القائمــة املشــركة لـــريفلني إن عضــو الكنيســت 

ــي  ــع الوطن ــزب التجم ــس ح ــحادة، رئي ــو ش ــامي أب س

الديمقراطــي الريــك يف القائمــة املشــركة، لــن يــويص عــى 

أي شــخص، بينمــا يدعــم نــواب الحــزب الخمســة اآلخــرون 

ــت  ــايل بيني ــا املســبق أن نفت ــد. وعــى الرغــم مــن علمه البي

ــى  ــا األوىل )ع ــة يف مرحلته ــيرأس الحكوم ــذي س ــو ال ه

ــد  ــد( فق ــت والبي ــني بيني ــن ب ــاوب معل ــاق تن ــاس اتف أس

أضافــت القائمــة املشــركة يف مذكرتهــا لـــريفلني إنها تشــدد 

عــى أنهــا ال تدعــم حكومــة بقيــادة عضــو الكنيســت نفتــايل 

ــت  ــو الكنيس ــع عض ــا م ــتواصل اتصاالته ــا س ــت وإنه بيني

ــد. ــر البي يائ

ــو  ــكر نتنياه ــن معس ــزاودات م ــل م ــه، ويف ظ ــن جهت م

ــاون  ــر" للتع ــكر التغي ــل "معس ــاط داخ ــة أوس ومعارض

مــع نــواب مــن املشــركة ســعى البيــد لـــتربير اعتمــاده عى 

ــة  ــة اعتذاري ــالقول بلهج ــا بـ ــركة أو معظمه ــة املش توصي

ــل  ــركة" أفض ــل "املش ــن قب ــدة م ــرة واح ــة م إن توصي

مــن الذهــاب النتخابــات رابعــة وكنــت ســعيًدا لــو توفــّرت 

خيــارات أخــرى، ولكــن مــا العمــل؟ مــا يرشــدنا هــو صالح 
ــل".7 ــة إرسائي دول

تحــدث البيــد بهــذه اللهجــة االعتذاريــة عــى الرغــم مــن 

أن نتنياهــو قــد ســبقه بـــمغازلة القائمــة العربيــة املوحــدة 

ــد  ــغ ح ــة ويبل ــدى التوصي ــا يتع ــا اتفاًق ــع معه وكاد يوّق

املشــاركة يف ائتــالف حاكــم برئاســته لــوال معارضــة حــزب 

ــربت "اإلخــوان املســلمني"  ــي اعت ــة" الت ــة الديني "الصهيوني

ــر. ــا أحم خًط

وجــاء دعــم خمســة مــن سداســية املشــركة لـــالبيد 

ــني  ــني الطرف ــن ب ــي معل ــاق خط ــة دون اتف يف التوصي

وباالكتفــاء بـــلقاء البيــد مــع أيمــن عــودة وأحمــد الطيبي 

ــاء يف  ــاء ج ــد اللق ــب يف 2021/04/01. وبع ــل أبي يف ت

ــودة  ــع ع ــى م ــد التق ــد" إن البي ــش عتي ــزب "ي ــان ح بي

ــة  ــة جدي ــكيل حكوم ــبل لتش ــوا الس ــي، وناقش والطيب

تمنــع رئيــس الــوزراء بنيامــني نتنياهــو، والنائبــني عــن 

ــار  ــة" إيتم ــة املتدين ــرف "الصهيوني ــني املتط ــزب اليم ح

بــن غفــر وبتســلئيل ســموتريتش مــن تشــكيل حكومــة. 

ــّددة  ــر مح ــة غ ــلغة مهلهل ــوب بـ ــان املكت ــاء يف البي وج

وتفــّر عــى أوجــه عــدة أن الثالثــة ناقشــوا "مجموعــة 

مــن القضايــا املؤملــة التــي تؤثــر عــى املجتمــع العربــي، 

ــى  ــوا ع ــة واتفق ــول املمكن ــف والحل ــة العن ــيما آف ال س

مواصلــة املناقشــات الســتطالع الخيــارات املتاحــة لتغيــر 

كل مــن الحكومــة الحاليــة وسياســات نتنياهــو، وإحــداث 

ــي".  ــر حقيق تغي

يف بيــان منفصــل، أكــد رئيســا القائمــة املشــركة أيمن 

عــودة وأحمــد الطيبــي عــى أنهمــا لــن ينظــرا يف إمكانيــة 

التوصيــة عــى البيــد إذا لــم يتمكــن مــن الحصــول عــى 

55 توصيــة مــن أعضــاء كنيســت آخريــن، وقــال عــودة يف 

هــذا املضمــار "أواًل، يجــب أن يصــل البيــد إىل 55 توصية. 
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إذا وصــل إىل هــذا العــدد، نحــن عــى اســتعداد لدراســة 

ــا،  ــع القضاي ــرب جمي ــا، وع ــع الزواي ــن جمي ــألة م املس

ــا التــي تهــم  ــة الشــاملة إىل القضاي ــة الوطني مــن القضي

املواطنــني العــرب يف إرسائيــل".

وأشــار عــودة إىل قانــون الدولــة القوميــة اليهوديــة ومكافحة 

العنــف والجريمــة املنظمــة يف املجتمــع العربــي، وقانــون 

ــي،  ــر القانون ــي غ ــاء العرب ــتهدف البن ــذي يس ــس ال كامينيت

ــا  ــاعتبارها قضاي ــة بـ ــة العربي ــلطات املحلي ــات الس وميزاني

رئيســة، فيمــا أشــار الطيبــي إىل تحســني التخطيــط الحــرضي 

ــات. ــرب كأولوي ــني الع ــوف املواطن ــة يف صف ــل البطال وتقلي

ــدة  ــة املوح ــة العربي ــوص القائم ــم ت ــا ل ــن جهته  م

ــاس قــال  عــى مّرشــح، لكــن رئيســها النائــب منصــور عب

ــيتفاوض  ــه س ــني "إن ــني ريفل ــي رؤوف ــس اإلرسائي للرئي

بطريقــة إيجابيــة" مــع أي شــخص مكلــف، ويمكنــه إضافة 

ــه.  ــة مطالب ــت تلبي ــة إذا تّم ــت األربع ــاء الكنيس ــم أعض دع

ــور  ــو ومنص ــني نتنياه ــق ب ــاعي التواف ــر مس ــد تعث بع

ــا يقــي بـــانضمام  ــد اتفاًق ــع األخــر مــع البي عبــاس، وّق

القائمــة املوحــدة إىل الحكومــة، شــمل تفاهمــات اُتِفــق عليهــا 

بــني القائمتــني، وملحًقــا يُنظِّــم عمــل الحكومــة، كـــجزء من 

االتفــاق بــني الطرفــني.  وبعــد مــرور عــام تبــني أن الكثــر 

مــن بنــود هــذا االتفــاق خاصــة امّلتعلقــة بالقضايــا املرتبطــة 

ــوت،  ــدم البي ــب وه ــرى يف النق ــاالعراف بق ــراع كـ بال

وتعديــل قانــون املواطنــة )قانــون منــع لــم شــمل العائــالت 

ــذا  ــط. ه ــا فق ــق جزئيً ــق أو تحق ــم يتحق ــطينية( ل الفلس

ــة بشــكل غــر  عــى الرغــم مــن املواقــف السياســية املهادن

مســبوق لـــنواب املوحــدة ممــن صــوت بعضهــم مــع تمديــد 

ــده  ــن تأيي ــها ع ــالن رئيس ــور وإع ــة املذك ــون املواطن قان

لـــيهودية الدولــة وغــره مما تســبب بـــاحتكاكات ومشــاكل 

بــني املوحــدة والحكومــة مــرات عــدة.

ــر"  ــاب التأث ــدة و"خط ــر املوح ــة تأث ــت محدودي وتجل

رغــم دعمهــا االئتــالف يف ازديــاد انتهــاكات الحــرم القــديس 

ــالل  ــب خ ــة يف النق ــوت العربي ــدم البي ــاد ه ــف وازدي الري

2021 بشــكل غــر مســبوق، حيــث يؤكــد "منتــدى التعايش 

ــام  ــة" أن الع ــاواة املدني ــل املس ــن أج ــب م ــلمي يف النق الس

ــخ  ــوت يف تاري ــدم البي ــن ه ــدد م ــرب ع ــهد أك ــور ش املذك

ــة  ــن مراجع ــت(.8  ويمك ــى وبي ــو 3004 مبن ــب )نح النق

اتفــاق االئتــالف بنصــه الكامــل بــني املوحــدة وبــني "يــش 

ــارة  ــة دون إش ــع حياتي ــى مواضي ــر ع ــو يقت ــد" وه عتي

للقضيــة الفلســطينية أو القضيــة الحقــوق السياســية للعرب 
ــل.9  يف إرسائي

٢.٣ هل تستخلص الدروس؟ 
ــب  ــزاع مكاس ــركة يف انت ــاح املش ــدم نج ــة ع ــى خلفي ع

حقيقــة كبــرة لـــلمجتمع العربــي يف إرسائيــل مقابــل 

ــاب  ــات أقط ــس، ب ــد وغانت ــى البي ــورة ع ــات املذك التوصي

"املشــركة الثنائيــة" )الجبهــة والتغيــر( يف الفــرة األخــرة 

ــة)2022/11/01(  ــة الخامس ــات الربملاني ــية االنتخاب وعش

أكثــر حــذًرا يف تريحاتهــم ومجمــل ســلوكياتهم يف التعامــل 

ــة  ــك يف تريحــات إعالمي مــع هــذا املوضــوع. ينعكــس ذل

ــودة   ــن ع ــب أيم ــركة النائ ــة املش ــس القائم ــا رئي أدىل به

ــا لـــتحالف  )الحقــا تفككــت املشــركة فصــار عــودة رئيًس

ــرة  ــذه امل ــة ه ــا أن التوصي ــر( مفاده ــة للتغي جبهة/عربي

ــرب  ــا أك ــاك رشوًط ــة، وأن هن ــل صعب ــة ب ــون فوري ــن تك ل

ــيضطران ألن  ــس س ــد أو غانت ــا، وأن البي ــح مقابله وأوض

يتصببّــا عرًقــا كــي تتحقــق التوصيــة هــذه املــرة. يف الوقــت 

نفســه، ويف التريحــات اإلعالميــة نفســها ،عــاد عــودة وكّرر 

تربيــره لدعمــه الوشــيك واملحتمــل جــًدا للمعســكر املناهــض 

لـــنتنياهو بالتذكــر بـــشعار "الســّد أمــام الفاشــية" الــذي 

اســتخدمته املشــركة يف جــوالت ســابقة، وبـــالبديل األصعــب 

ــه  ــه "نتج ــر" بقول ــاك أّم ــّر وهن ــاك م ــاكلة "هن ــى ش ع

ــا  ــركة وإنن ــؤوليتنا مش ــي إن مس ــور العرب ــول للجمه لنق
ــة البيضــاء  ــوم أمــام خياريــن إمــا أن نرفــع الراي نقــف الي
أو "نوقــف إرسائيــل عــى قــدم واحــدة" ونقــف ســًدا أمــام 
عــودة نتنياهــو للســلطة هــو وزمرتــه مــن الفاشــيني األكثــر 

ــري  ــة" العن ــة الديني ــزب "الصهيوني ــة ح ــًرا خاص خط

ــار  ــموتريتش وايتم ــلئيل س ــادة بتس ــل بقي ــي للرحي الداع
ــر".10 ــن غف ب

وحــول الــروط التــي ســيطلبها مقابــل التوصيــة 

ــكر  ــارشة املعس ــم مب ــن تدع ــركة ل ــا أن املش ــح أيًض يوض

ــى  ــل أن يحظ ــا قب ــب عرًق ــه أن يتّصب ــل علي ــض، ب املناه

ــة  ــة وتلبي ــرات جوهري ــم بتغي ــراط أي دع ــا، واش بدعمه

ــركة،  ــات املش ــني مركب ــيايس ب ــاق س رشوط وردت يف اتف

منهــا عــى ســبيل املثــال إلغــاء قانــون القوميــة العنــري 

وإعــالن خطــة طــوارئ ملــدة زمنيــة محــددة للقضــاء عــى 

ــة.  ــدات العربي ــل البل ــة داخ الجريم

ــن  ــس وم ــع غانت ــة م ــة املربك ــد التجرب ــك بع ــي ذل يأت

ــركة"  ــة "املش ــي بتوصي ــذي حظ ــد ال ــر البي ــع يائ ــم م ث

ليتضــح  التغيــر"  "حكومــة  تشــكيل  وقــاد   2021 يف 

ــا يف قضايــا مهمــة تتعلــق  ــا أنهــا لــم تختلــف جوهريً الحًق

ــوق  ــا حق ــام، وبقضاي ــكل ع ــطينية بش ــة الفلس بالقضي

ــن  ــه. لك ــل ومكانت ــطيني يف إرسائي ــي الفلس ــع العرب املجتم
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مسيرة توصيات األحزاب العربية في إسرائيل  على مرشحين لـتشكيل حكوماتها النقاشات داخل المشتركة

ــارب  ــة التج ــى خلفي ــي وع ــي الديمقراط ــع الوطن التجم

املذكــورة وغرهــا بــدأ يف الفــرة األخــرة ينــأى بنفســه عــن 

موضــوع التوصيــة، ومنــذ اإلعــالن عــن انتخابــات خامســة 

يف إرسائيــل وقبيــل تفكيــك املشــركة أكــد ناطقــون بلســانه 

ــا  ــات طامل ــة التوصي ــاركة يف لعب ــن املش ــدوى م ــه ال ج أن

ــه ال فــرق بــني مــا يســمى يمــني ومــا يســمى يســار يف  أن

إرسائيــل، وأن الــراع يــدور بينهمــا عــى الســلطة فقــط وال 

يختلفــان يف التعامــل مــع الفلســطينيني عــى طــريف الخــط 

ــري. ــكل جوه ــرض بش األخ

هــذا مــا دفــع التجمــع الوطنــي الديمقراطــي هــذه املــرة 

يف مطلــع أيلــول 2022عشــية االنتخابات الخامســة والعرين 

للكنيســت، أن يــّر عــى تضمــني االتفــاق الســيايس الثنائــي 

ــا  ــًدا مهًم ــاواة بن ــالم واملس ــة للس ــة الديمقراطي ــع الجبه م

ــاء يف  ــات، إذ ج ــة التوصي ــاركة يف لعب ــدم املش ــي بع يق

اتفاقيــة مبــادئ إعــادة بنــاء القائمــة املشــركة بــني الجبهــة 

والتجمــع: "الكتلــة الربملانيــة ليســت جــزًءا مــن املعســكرات 

ــا  ــة دوره ــارس الكتل ــم وتم ــدة الحك ــى س ــة ع املنافس

ــارض". ــي املع الربملان

ــاء  ــق ج ــكل مطل ــة بش ــة مبدئي ــدو مقاطع ــى ال تب  وحت

البنــد الثانــي يف ســلة رشوط تبــدو موافقــة األحــزاب 

الصهيونيــة عليهــا مســتبعدة: "إن الــذي يســعى للحصــول 

ــة  ــم كتل ــب دع ــة وإذا طل ــتشكيل الحكوم ــف لـ ــى تكلي ع

ــروط  ــى ال ــق ع ــه أن يواف ــب علي ــي يج ــف االنتخاب التحال

ــر  ــة التحري ــع منظم ــات م ــروع يف مفاوض ــة: 1( ال اآلتي

لـــغرض إنهــاء االحتــالل وإقامــة الدولــة الفلســطينية ضمن 

اتفــاق. 2( أن يوقــف جميــع السياســات العنريــة ويلغــي 

ــاريع  ــني أو مش ــات أو قوان ــت سياس ــا إن كان ــم منه القائ

ــذه  ــون ه ــة. 3( أن تك ــون القومي ــا قان ــني ويف طليعته قوان

ــح  ــب املرش ــن جان ــا م ــع عليه ــة وموق ــدات مكتوب التعه

ــرى يف  ــي ال ي ــف االنتخاب ــة. 4( إن التحال ــتشكيل الحكوم لـ

الحالــة السياســية القائمــة مــع الكنيســت الـــ 25 شــخصية 

ــم  ــي تت ــف ك ــداف التحال ــع رشوط وأه ــالءم م ــية تت سياس

ــة". التوصي

ــي  ــي الديمقراط ــع الوطن ــربز التجم ــة ي ــذه املرحل يف ه

ــني، واآلن  ــحني املحتمل ــن املرش ــى أي م ــة ع ــه للتوصي رفض

وهــو يخــوض االنتخابــات اإلرسائيليــة بـــمفرده للمــرة األوىل 

ــد  ــركة، يؤك ــة املش ــالد القائم ــام مي ــام 2015، ع ــذ الع من

رفضــه املشــاركة يف مــا يســميه لعبــة املعســكرات ورغبتــه يف 

التميــز بخطــه وبربنامجــه الســيايس. كان كل هــذا قــد ورد يف 

خطــاب رئيــس التجمــع النائــب ســامي أبــو شــحادة خــالل 

مؤتمــره العــام يف شــفاعمرو يف 2022/08/06، وفيــه رشح 

ــا  ــده متحالًف ــات وح ــوض االنتخاب ــع خ ــى التجم ــاذا ع مل

مــع شــخصيات وطنيــة مــع برنامجــه املختلــف مــن نــواح 

ــع  ــد وردت مقاط ــة، وق ــوع التوصي ــا موض ــا فيه ــدة بم ع

ــة مــن خطــاب أبــو شــحادة يف صفحــة كاتــب هــذه  مطول
ــطور.11  الس

٣. وجه الشبه بين ائتالف القائمة العربية الموحدة 

مع ائتالف بينيت-البيد )٢0٢١( اتفاق الجبهة 

الديمقراطية للسالم والمساواة مع المعراخ )١990(

ــة  ــاك إمكاني ــل، فهن ــالف املراح ــن اخت ــم م ــى الرغ ع

ربمــا للمقارنــة بــني اتفــاق القائمــة العربيــة املوحــدة مــع 

ــام 2021  ــن الع ــت م ــايل بيني ــد ونفت ــر البي ــالف يائ ائت

مــع اتفــاق وقعتّــه الجبهــة الديمقراطيــة للســالم واملســاواة 

يف العــام 1990. يف العــام 1990 حــاول زعيــم حــزب 

"املعراخ")"العمــل"( شــمعون بريــس القيــام بمــا يعــرف 

ــاق  ــن اتف ــص م ــذرة" للتّخل ــاورة الق ــل بـــ "املن يف إرسائي

ــامر  ــحق ش ــة إس ــود" برئاس ــع "الليك ــدة م ــة الوح حكوم

ــه. ــة بقيادت ــة ضيق ــتشكيل حكوم ــًدا لـ تمهي

يف الجانــب الســيايس و"موضــوع الســالم" تحــدث اتفــاق 

"الجبهــة " و"املعــراخ" عــام 1990 عــن سياســات الحكومة 

الخاصــة بدفــع مســرة الســالم يف املنطقــة بنــاء عــى خطــة 

ــدة  ــة وح ــابقة )حكوم ــة الس ــا الحكوم ــي تبنّته ــالم الت الس

وطنيــة بــني املعــراخ والليكــود: 1984-1988( عــى أن 

تعمــل الحكومــة مــن أجــل دفــع عالقــات صداقــة متبادلــة 

ــاء  ــا ج ــالم. كم ــد الس ــة تنش ــني كل دول ــل وب ــني إرسائي ب

ــة  ــعى الحكوم ــراخ أن تس ــة واملع ــني الجبه ــاق ب يف االتف

لـــتعميق عالقــات الصداقــة القائمــة بــني الواليــات املتحــدة 

ــات  ــتجديد العالق ــة لـ ــل الحكوم ــا تعم ــل كم ــني إرسائي وب

الدبلوماســية بــني إرسائيــل وبــني االتحــاد الســوفييتي 

ــع  ــي وم ــاد األوروب ــع االتح ــا م ــني عالقاته ــعى لتحس وتس

ــني  ــاق ب ــن االتف ــث م ــد الثال ــث. ويف البن ــم الثال دول العال

املعــراخ والجبهــة أن الحكومــة تفحــص بــني الفينــة واألخرى 

كافــة النظــم املعتمــدة يف "املناطــق" كــي تكــون متســاوقة 

مــع ســلطة القانــون واحــرام حقــوق اإلنســان والتزامــات 

إرسائيــل الدوليــة. وتتطــرق بقيــة بنــود االتفــاق )29 

بنــًدا( ملوضــوع تقليــص الفجــوات بــني العــرب واليهــود يف 

الحقــوق املدنيــة : العمــل واألجــور ووقــف إجــراءات تريــع 
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العدد 87،  خريف 2022،  السنة الواحدة والعشرون

ــوع  ــارج، ويف موض ــن الخ ــات م ــي تربع ــر تلق ــون حظ قان

ــوم  ــأن تق ــي ب ــد يق ــاك بن ــرب هن ــكان الع ــاواة للس املس

الحكومــة فــوًرا بـــجدولة ديــون الســلطات املحليــة العربيــة 

وإقامــة لجــان تخطيــط وبنــاء محليــة وبنــاء شــبكة مجــاٍر 

ــي  ــمي وعم ــرام رس ــوًرا واح ــة ف ــدات العربي ــل البل داخ

ــس  ــرب ملجل ــم ع ــمية وض ــر الرس ــة يف الدوائ ــة العربي للغ

التعليــم العــايل ودعــم جمعيــة "الهالل" لـــمكافحة الســموم 

وتشــكيل لجنــة فرعيــة خاصــة لـــمعاينة مجمــل مواضيــع 

ــاق  ــر يف االتف ــد األخ ــا البن ــالمية، أم ــاف اإلس ــق باألوق تتعل

ــود  ــق البن ــركة لتطبي ــة مش ــة متابع ــكيل لجن ــر لتش فيش

أعــاله. 

وعــودة لـــ "القائمــة العربيــة املوحــدة" فـــبعد شــهور 

ــايل  ــالف الح ــاركتها يف االئت ــتعليق مش ــرت لـ ــة اضّط قليل

ــال  ــاركة يف أعم ــن املش ــتنكاف ع ــآخر أو االس ــكل أو بـ بش

الكنيســت نتيجــة مؤثــّرات ومفاعيــل الــراع الكبر)الــراع 

ــبوقة  ــر املس ــة غ ــذه الراك ــطيني-اإلرسائيي(عى ه الفلس

مــن قبــل حــزب عربــي مســتقل منــذ انتخابــات الكنيســت 

ــرم  ــى الح ــداء ع ــب االعت ــل عق ــا حص األول يف 1949، كم

ــه،  ــن" في ــع الراه ــاس بـــ "الوض ــف واملس ــديس الري الق

ــاط  ــدة للنش ــودة املوح ــاس ع ــور عب ــرط منص ــث اش حي

ــة  ــة األردني ــع اململك ــم م ــم بالتفاه ــالف الحاك ــل االئت داخ

حــول الوضــع الراهــن يف الحــرم القــديس عقــب االنتهــاكات 
ــررة يف 2021 .12 ــداءات املتك واالعت
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