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رائف زريق

القائمة المشتركة: مرحلة سياسية جديدة؟

ت
اال

مق

تعددت أسباب قيام "القائمة املشتركة" )املكونة من االحزاب العربية 

املشاركة في انتخابات الكنيست االخيرة(، لكنها اآلن حقيقة قائمة. أعني 

بذلك أنها، بغض النظر عن األسباب التي دعت األحزاب إلى االتفاق على 

إقامتها، أصبحت منذ حلظة تأسيسها، واألهم منذ حلظة انتخابها، 

حاضرًة باعتبارها حالًة تتجاوز مركباتها فقط، وتشكل كحالة وكفكرة 

وكمشروع عاماًل تأخذه األحزاب والهيئات بعني االعتبار. أي أنه إذا كانت 

األحزاب هي التي أقامت القائمة بدعٍم شعبّي فإن عملية فك القائمة 

قد ال تكون بالسهولة نفسها، وإن كان األمر واردًا جدًا من دون شك. 

وما أعنيه هنا هو أّن ضرورة قيام القائمة ال تتحكم بضرورة تطورها، 

إذ إن لهذه الضرورة ديناميكية خاصة بها.  في هذا املقال سأحاول 

رصد مكمون هذا الديناميكية وآفاقها وحتدياتها، وكذلك سوف أُشير 

إلى بعض الدالالت التي تدل عليها إقامة القائمة املشتركة، وذلك بغض 

النظر عن رغبات أولئك الذين بادروا إلى إقامتها. ومن هنا سأبدأ.

القائمة المشتركة في اللحظة السياسية الراهنة

إذا شئت أن أُشخص اللحظة السياسية الراهنة فلسطينياً، كنت 

ـ( التعريف. ال تكمن األزمة  ـ )ال أقول إنها حلظة األزمة بامتياز وب

في أن الفلسطينيني واحلركة الوطنية في اخلارج لم ينجحوا في 

مشروع العودة والدولة وإنهاء االستيطان، فهذا كثيرًا ما يحدث في 

حركات التحرر وفي أي حركٍة سياسيٍة ذات أهداٍف تاريخية وحتمل 

على عاتقها قضايا كبيرة. األزمة بامتياز تكمن في أّن أحدًا في 

السياسة الفلسطينية لم يعد يؤمن مبا يقول ومبا يعد به جمهوره. 

أي أن األزمة ال تكمن في أّن احلركة الوطنية لم حتقق اإلجنازات، 

إمنا تكمن في أنها فقدت األمل في حتقيقها، أي أنها وصلت إلى 

حلظٍة أيقنت فيها أّن املستقبل ال يختلف عن احلاضر، وأّن الزمن 

عاقر وال يحمل في أحشائه شيئاً، وأن ال ضوء في آخر النفق.

لقد جربت احلركة الوطنية الكفاح املسلح وشعار التحرير من 
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املاء إلى املاء في  الستينيات وبداية السبعينيات، ثم انتقلت إلى 

الشعبي  احلراك  األُولى  االنتفاضة  خالل  جربت  ثم  الدولة.  فكرة 

واحلراك  أوسلو  في  املفاوضات  جربت  ثم  السلمية،  واالنتفاضة 

الدبلوماسي، ثم عادت في االنتفاضة الثانية إلى نوٍع من العمل 

العسكري،  ثم عاد أبو مازن إلى العملية التفاوضية مجدداً، ثم 

قاطع املفاوضات، ثّم.. وثّم..، لكّن الدولة تبدو بعيدًة، والعودة أبعد. 

وصلت القضية إلى حلظة صمت، أي أنها وصلت إلى احلائط. لم 

من  مزيدًا  تقدم  أن  الفلسطينية  الوطنية  احلركة  مقدور  في  يعد 

التنازالت، ووصلت إلى احلد األدنى مما تستطيع أن تقدمه. رغم 

كل ذلك، فإّنه لم ُيشبع الرغبة اإلسرائيلية. السياسة الفلسطينية 

اليوم أشبه بالكاهن الذي يكرز في الصالة، لكنه فقد إميانه بالرب، 

وليست لديه مهنٌة أُخرى يقوم بها.

في الداخل أيضًا هناك نوع مشابه من األزمة، لكن الفلسطينيني 

وصل  لقد  مختلف.  طريق  عبر  أزمتهم  إلى  وصلوا  الداخل  في 

الفلسطينيون في الداخل إلى نقطٍة لم يعد مبقدورهم رفع سقف 

مطالبهم، ووصلوا إلى قناعٍة بأن املستقبل ال يختلف عن احلاضر 

بكثير، وأنهم استنفدوا إلى حدٍّ كبيٍر إمكانيات التغيير. إال أنه هنا 

من الضروري مبكان التأكيد على نقطٍة في غاية األهمية، أال وهي 

أنه إذا كانت احلركة الوطنية الفلسطينية غير قادرة على التراجع 

أكثر، فإن الفلسطينيني في إسرائيل غير قادرين على رفع مستوى 

إسرائيل  في  الفلسطينيني  تاريخ  إن  األعلى.  إلى  أكثر  مطالبهم 

هو تاريخ تصاعدي من ناحية املطالب، إذ إنهم بدأوا مشروعهم 

السياسي بعد النكبة كمشروع صمود وبقاء )وحق املواطنة في هذا 

السياق كأّنه مشروع بقاء، وعليه فإن املواطنة والهوية اإلسرائيلّية 

ناحية  من  تصاعدي  تاريخ  هو  إسرائيل  في  الفلسطينيين  تاريخ  إن   

المطالب، إذ إنهم بدأوا مشروعهم السياسي بعد النكبة كمشروع صمود 

ه مشروع بقاء، وعليه فإن المواطنة 
ّ
وبقاء )وحق المواطنة في هذا السياق كأن

السنوات(،  تلك  في  واحدة  وحدة  في  كانت  والبقاء  اإلسرائيلّية  والهوية 

الجبهة  وقادته  رته 
ّ
جذ الذي  المساواة  ومطلب  مشاريع  إلى  انتقلوا  ثم 

إلى  المشروع  ل  تحوَّ ثم  عقود،  مدى  على  الشيوعي  والحزب  الديمقراطية 

المواطنين واألوتونوميا   بمطلب دولة 
ً
الدولة متمثال مشروٍع يتحدى طابع 

ر له التجمع الوطني الديمقراطي.
ّ

الثقافية الذي قاده ونظ

القائمة املشتركة: بهجة االجناز.
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والبقاء كانت في وحدة واحدة في تلك السنوات(، ثم انتقلوا إلى 

مشاريع ومطلب املساواة الذي جّذرته وقادته اجلبهة الدميقراطية 

واحلزب الشيوعي على مدى عقود، ثم حتوَّل املشروع إلى مشروٍع 

واألوتونوميا  املواطنني  دولة  مبطلب  متمثاًل  الدولة  طابع  يتحدى 

الثقافية الذي قاده ونّظر له التجمع الوطني الدميقراطي.

إال أّن جميع هذه املشاريع وصلت إلى تلك النقطة التي أصبح 

فيها واضحًا للكثيرين أنه من الصعب جتاوز الوضع القائم والطابع 

البنيوي لدولٍة ومؤسساتها التي تقوم على نفي الفلسطيني أكثر 

من أنها متييز ضده.

يضاف إلى ذلك ازدياد منسوب خطاب الهوية الذي صعد 

متمثاًل  القومي-  الهوية  خطاب  بشّقيه:  التسعينيات  في 

باحلركة  متمثاًل  اإلسالمي  الهوية  وخطاب  التجمع،  بخطاب 

اإلسالمية بشقّيها، األمر الذي رفع منسوب الشعور باالغتراب 

لدى شرائح واسعٍة داخل املجتمع الفلسطيني جتاه املجتمع 

واخلدمّية  االقتصادية  العملية  أن  العلم  مع  اإلسرائيلي. هذا 

والسياسية اإلسرائيلية لم تتوقف حلظًة واحدًة مبوازاة ارتفاع 

منسوب خطاب الهوية. 

أّما إسرائيلياً، فمنذ االنتفاضة الثانية هناك قناعة متزايدة لدى 

جميع األوساط السياسية في الوسط اليهودي بيمينها ويسارها 

باستحالة إمكانية الوصول في املدى املنظور إلى أيِّ حلٍّ سياسيٍّ 

مع الشعب الفلسطيني. لقد جاءت االنتفاضة األُولى على خلفية 

باعتبارها رسالًة ضد  اليهودي اإلسرائيلي  االحتالل، وقد فهمها 

االحتالل، أما االنتفاضة الثانية )التي، في الواقع، ُفرضت فرضًا 

ى العملية  على الشارع الفلسطيني( فقد جاءت على خلفية ما ُيسمَّ

السلمية، أي أنها انتفاضٌة بدت كأنها جاءت لتقول: »ال للسالم«، 

وبالتالي مت فهمها إسرائيليًا باعتبارها رصاصًة في قلب احللم 

بإمكانية التعايش. 

شيٌء ما في املشهد أصبح جلياً، التعويل والتأويل والتبرير 

لم يعد مبقدورها أن تؤجل رؤية حلظة احلقيقة حول عمق الصراع 

وطبيعته وكأنه يعود إلى أبجدياته األُولى. لكننا ال نعود أبدًا إلى 

األبجديات األُولى، إذ إّن الصورة اليوم صورة مركبة. صحيح أنه 

باالغتراب عن  كبير  واالنتماء هناك شعور  الهوية  في مستوى 

املجتمع اإلسرائيلي، وهناك وعٌي أكبر للتاريخ والذاكرة واالنتماء، 

ولكن في الوقت نفسه فإن تيارات العمق، التي تؤثر في حياة 

الناس اقتصاديًا ومؤسساتيا وسياسياً، كلها إسرائيلية بحتة. 

باملؤسسة  وقت مضى  أي  من  أكثر  مرتبٌط  اليوم  الفلسطيني 

النخب  االقتصادية واخلدمية. كذلك واضح جلميع  اإلسرائيلية 

السياسية، ونظرًا لألزمة الفلسطينية، أوالً، ولالنهيار العام في 

العالم العربي، أنه ال وجود ألي مشروٍع سياسيٍّ خارج السياسة 

في إطارها اإلسرائيلي. 

وعليه، ليس صدفًة أن الفلسطينيني في إسرائيل توّحدوا في 

إطاٍر سياسيٍّ يعزز هويتهم طبعاً، ويوّحد قدراتهم وطاقاتهم، لكنه 

الكنيست  مواجهة  في  وليس  اإلسرائيلي،  الكنيست  في  مشروع 

املواطنة  املطاف مشروع ضمن  نهاية  أنه في  أي  بدياًل عنها،  أو 

اإلسرائيلية، وإن كان يطرح حتدّيًا حقيقّيًا كجوهرها ومضمونها. 

ال شك أّن القائمة وطريقة تركيبها قد تكونان أمرًا عارضًا أو محض 

أن  الطريق لضرورة  تفتح  لكنها صدفة  ذلك،  صدفة، ال شك في 

تكشف عن وجهها وأن تظهر. إذا أردت أن ُأراهن على الصدفة التي 

قادت إلى نشوء القائمة، كنت أشير إلى تضافر بعض القناعات 

واألحداث، وُأولى هذه القناعات أن التجمع آمن مبشروعه القومي 

ده، والتقى مشروعه الفكري هذا مع  في توحيد العرب قوميًا وجسَّ

رغبة اجلبهة ومصلحتها في قيادة القائمة، وكل ذلك مع مسؤولية 

القائمة املوحدة. يضاف إلى ذلك الرغبة في حتاشي إشكاالت نسبة 

احلسم. لكن ذلك بعٌض من التاريخ. 

باالغتراب  كبير  شعور  هناك  واالنتماء  الهوية  مستوى  في  أنه  صحيح 

عن المجتمع اإلسرائيلي، وهناك وعٌي أكبر للتاريخ والذاكرة واالنتماء، ولكن 

اقتصاديًا  الناس  حياة  في  تؤثر  التي  العمق،  تيارات  فإن  نفسه  الوقت  في 

 أكثر 
ٌ

ومؤسساتيا وسياسيًا، كلها إسرائيلية بحتة. الفلسطيني اليوم مرتبط

كذلك  والخدمية.  االقتصادية  اإلسرائيلية  بالمؤسسة  مضى  وقت  أي  من 

ولالنهيار   ،
ً
أوال الفلسطينية،  لألزمة  ونظرًا  السياسية،  النخب  لجميع  واضح 

السياسة  مشروٍع سياسيٍّ خارج  ألي  وجود  ال  أنه  العربي،  العالم  في  العام 

في إطارها اإلسرائيلي. 
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القائمة المشتركة وموقعها في الخريطة 
السياسية العربية

من الواضح أن القائمة املشتركة ليست برملانًا عربيًا فلسطينياً، 

في  الفلسطينيني  متثيل  فيها  يتم  متثيليًة  هيئًة  ليست  وهي 

إسرائيل. القائمة املشتركة هي قائمة انتخابية إسرائيلية ضمن 

الكنيست اإلسرائيلي وضمن السياسة اإلسرائيلية والنظام احلقوقي 

اإلسرائيلي، وهي تعيد إنتاج الذات السياسية اإلسرائيلية، أي أنها 

تعيد إنتاج ملواطنة. 

للكنيست  لإلدالء بصوته  الفلسطيني  املواطن  يذهب  حني 

اإلسرائيلي، فإنه يقوم بذلك بصفته مواطنًا إسرائيلياً، وهذا هو 

أساس احلق في التصويت، والتصويت هو ممارسٌة لهذا احلق 

دون غيره، حتى لو كان يصوت للقائمة املشتركة. ما أقصد 

قوله هو أّن عالقة الفلسطيني باملواطنة اإلسرائيلية هي ضرورٌة 

التي  القائمة  أما هوية  منطقيًا كي يستطيع اإلدالء بصوته. 

سيصوت لها، فإنها عرضيٌة منطقياً، أي أّن هناك فلسطينيني 

يهودًا  مواطنني  هناك  أّن  كما  املشتركة،  للقائمة  يصوتون  ال 

ُيصوتون لهذه القائمة. 

جسمًا  ليست  املشتركة  القائمة  أّن  الواضح  فمن  وبذلك، 

موقعها  حيث  من  إسرائيلية  انتخابيٌة  قائمٌة  هي  إمنا  متثيلياً، 

العظمى  بغالبيته  منتخبيها  جمهور  لكّن  والسياسي،  احلقوقي 

من الفلسطينيني، وأعضاؤها هم أيضًا من الفلسطينيني، وكذلك 

فهي متثل، فعلياً، مصالح املواطنني الفلسطينيني في إسرائيل. 

بدياًل عن جلنة  ليست  القائمة  أن  للجميع  الواضح  من  لكن، 

املتابعة وال عن األجسام التمثيلية األُخرى املبنية على أساس تنظيٍم 

قومّي، مثل: جلان الطالب العرب واحتاد جلان أهالي الطالب العرب 

الثقافية  الُقطرية واحتاد أطباء األسنان العرب واحتاد اجلمعيات 

العربية، وانتهاًء طبعًا بلجنة املتابعة العليا. 

يجب االنتباه إلى أن هناك قوى مهمة ومؤثرة في الشارع 

العربي غير ممثلة في القائمة املشتركة لعدم رغبتها في خوض 

انتخابات الكنيست، مثل: أبناء البلد واحلركة اإلسالمية- الشق 

الشمالي. وهذه القوى يجب أن حتظى بالتمثيل املناسب لها 

في جلنة املتابعة. 

إّن وجود جسمني ميثالن، كلٌّ بطريقته اخلاصة، الفلسطينيني 

املتابعة والقائمة املشتركة- هو موضوٌع في  في إسرائيل- جلنة 

غاية األهمية. 

والقائمة  املتابعة  بني جلان  األدوار  توزيع  يجرى  أْن  األهّم  من 

املشتركة، بحيث تكون اجلهود متضافرة، إذ إنه إذا لم يتم ذلك، 

فسوف تكون هناك مساحات من االحتكاك قد تؤدي إلى إضعاف 

اجلسمني بدل تقوية كلٍّ منهما. ومن املهم أن تنتبه القائمة املشتركة 

لوجود قوى مهمة غير حاضرة داخل القائمة، وأن تكون حذرًة في 

طريقة عرضها لذاتها، وأن تعي حدودها التمثيلية. 

القائمة المشتركة وسؤال العمل العربي اليهودي

على مدى السنوات التي سادت فيها هيمنة احلزب الشيوعي 

مبنية،  السياسي  العمل  منطلقات  كانت  الدميقراطية  واجلبهة 

باألساس، على املوقف، وليس على املوقع. تعامل احلزب مع املبادئ، 

وليس مع االنتماءات، فاعتبر أّن هناك قوى تقدمية وقوى رجعية، 

قوى مع العدالة االجتماعية وقوى ضدها، قوى مع االحتالل وأُخرى 

تسعى إلى إنهائه. وعليه، لم يقسم احلزب عامله السياسي بني يهود 

وعرب، وبنى استراتيجيته على جتاوز هذا التقسيم. فعندما بادر 

احلزب إلى إجراء لقاءات مع ممثلي منظمة التحرير الفلسطينية 

في سبعينيات القرن املاضي، في حني كانت هذه اللقاءات عبارة 

أن  اعتبار  العام في إسرائيل، أصر احلزب على  للرأي  عن حتدٍّ 

وبذلك، فمن الواضح أّن القائمة المشتركة ليست جسمًا تمثيليًا، إنما 

والسياسي،  الحقوقي  موقعها  حيث  من  إسرائيلية   
ٌ

انتخابية  
ٌ

قائمة هي 

وأعضاؤها  الفلسطينيين،  من  العظمى  بغالبيته  منتخبيها  جمهور  لكّن 

هم أيضًا من الفلسطينيين، وكذلك فهي تمثل، فعليًا، مصالح المواطنين 

الفلسطينيين في إسرائيل. 

 عن لجنة المتابعة وال 
ً
لكن، من الواضح للجميع أن القائمة ليست بديال

خرى المبنية على أساس تنظيٍم قومّي.
ُ
عن األجسام التمثيلية األ
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هذه اللقاءات تتم بني املنظمة وبني حزٍب إسرائيليٍّ يشكل جزءًا من 

اخلارطة السياسية اإلسرائيلية. 

إمنا  قومّي،  أساٍس  على  متييٍز  وجود  عن  احلزب  يتغاَض  لم 

تعامل معه ضمن محاذير معينة. األول أنه اعتبر أن هذا الصراع 

ال يشكل جوهر الصراع، إذ إن جوهر الصراع هو مع اإلمبريالية 

العاملية والصهيونية بصفتها جزءًا من اإلمبريالية )وليس بالضرورة 

لكونها حركة كولونيالية( هذا من ناحية، ومن ناحية أُخرى أصّر 

احلزب دومًا على أن معارضة هذه السياسة ومواجهتها تكونان 

بجبهٍة عربيٍة- يهوديٍة دائمًا وأبداً.

إال أّن احلزب، ورغم ذلك، وجد نفسه خالل سنوات السبعني من 

القرن املاضي يقوم بعملية تنظيم، وإن كانت محدودة، للعرب في 

إسرائيل على أساٍس قومّي )جلنة الدفاع عن األراضي وجلان الطالب 

العرب وجلنة املتابعة(. وبالرغم من محدوديتها، فإن هذه األجسام 

مبنيٌة على أساٍس قومّي.

هناك أسباٌب عدة أدت إلى هذا التحول، لكن علينا أن نشير 

إلى أنه منذ الستينيات ظهرت قوى ُتقر بأّن القضية غير قابلة 

لالختزال باعتبارها قضية موقف، إمنا القضية هي قضية موقع. 

املقصود هنا حركة األرض، بدايًة، وحركة أبناء البلد، الحقاً. رأت 

هاتان احلركتان أّن مجرد كون اإلنسان فلسطينيًا في هذه البالد 

ٍ في عالقات السيطرة والقوة  ُيحّتم عليه أن يتواجد في موقٍع معنيَّ

مع الدولة اإلسرائيلية. وأن يكون اإلنسان يهودياً، إن كان يساريًا 

أو في اليمني في إسرائيل، فإن ذلك يعني أنه جزٌء من صيرورٍة 

حياتيٍة معينة، منظومة قانونية واقتصادية تقع في موقع صراع 

مع الفلسطينيني. الصراع ليس على املستوى الشخصي، وليست 

له عالقة بنوايا األشخاص أو أفكارهم أو ميولهم. الصراع هو بني 

منظومتني وصيرورتني تقوم بينهما حالة إقصاء. وعليه، رأت هاتان 

احلركتان أنه قبل الدخول في املواقف يجب االلتفات إلى املواقع، وأنه 

من الضروري االلتفات إلى الصيرورة الداخلية والذاتية للفلسطينيني 

قبل  بهم  رواية وصيرورة خاصة  في إسرائيل بصفتهم أصحاب 

اخلوض في مسألة التحالفات مع قوى دميقراطية يهودية. ال شّك 

في أّن هذا املنطق السياسي كان له األثر على الفكر السياسي 

داخل احلزب واجلبهة، إضافة إلى التغييرات اإلقليمية والعاملية التي 

رفعت منسوب لغة الهوية في مناطق عدة في العالم.

إّن هذا املنطق الهوياتي يؤدي إلى استنتاٍج يقود إلى ضرورة 

ميثل  إسرائيل،  في  الفلسطينيني  مُيثل  متثيليٍّ  جسٍم  وجود 

وسؤالها  تفرّدها  لها  سياسيًة  ذاتًا  وكونهم  وإرادتهم  صيرورتهم 

التاريخي.

إال أّن ِكال املوقفني )األرض وأبناء البلد من ناحية، واحلزب من 

أغفال  ذاته  الوقت  وفي  معينٍة،  قضيٍة  على  أصرّا  أُخرى(  ناحية 

قضيًة أُخرى.

أصر احلزب الشيوعي، مثالً، على قضية النضال املشترك، إال 

أنه لم ينشر في أدبياته ولم يحلل ولم يقدم نّصًا نظريًا مقنعًا 

بخصوص ملاذا يتعارض العمل اليهودي العربي مع إمكانية وضرورة 

وجود أجسام متثيلية منتخبة متثل العرب. هل يعني العمل العربي 

اليهودي أنه من غير الشرعي أن تقوم الضحية بتنظيم ذاتها قومياً؟

من ناحية أُخرى ميكن أن نسأل أصحاب الفكر القومي: هل 

توحيد القوى العربية ووجود جسم متثيلي عربي يعني بالضرورة 

استبعاد إمكانية العمل العربي- اليهودي؟ هناك فرق بني أن يكون 

يكون  أن  املثالية هي  يكونوا وحدهم. احلالة  وأن  العرب موحدين 

العرب موحدين، لكن ليس وحدهم. إّن من يعتقد أن ضرورة العمل 

العربي  الصف  توحيد  إمكانية  استثناء  تعني  العربي  اليهودي 

خاطٌئ في اعتقادي، وميثل هذا املوقف نوعًا من اخلجل القومي. 

ومن ناحية أُخرى، أعتقد أنه من اخلطأ االعتقاد أّن توحيد القوى 

قر بأّن القضية غير قابلة لالختزال باعتبارها 
ُ

منذ الستينيات ظهرت قوى ت

 ،
ً

قضية موقف، إنما القضية هي قضية موقع. المقصود هنا حركة األرض، بداية

وحركة أبناء البلد، الحقًا. رأت هاتان الحركتان أّن مجرد كون اإلنسان فلسطينيًا 

ٍن في عالقات السيطرة  م عليه أن يتواجد في موقٍع معيَّ
ّ

البالد ُيحت في هذه 

والقوة مع الدولة اإلسرائيلية. وأن يكون اإلنسان يهوديًا، إن كان يساريًا أو في 

اليمين في إسرائيل، فإن ذلك يعني أنه جزٌء من صيرورٍة حياتيٍة معينة، منظومة 

قانونية واقتصادية تقع في موقع صراع مع الفلسطينيين.
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أّن  االعتقاد  إلى  وأميل  اليهود،  الشركاء  إقصاء  يقتضي  العربية 

موقفًا كهذا يعاني من بعض االنغالق القومي. لقد شكلت القائمة 

املشتركة حاًل وسطًا بني هذه التوجهات. فمن ناحيٍة جرى توحيد 

األحزاب العربية ضمن الكنيست وحتت إطاره، ومن ناحيٍة أُخرى 

لم تقتصر القائمة على مرشحني عرب، إمنا ضمت نائبًا يهودياً.

هذا موضوع يحتاج إلى تفكيٍر معمٍق واستراتيجيٍة طويلة املدى. 

لقد دخل دوف حنني هذه املرة بصفته مرشحًا للجبهة. لم تكن هناك 

أي معارضة ألية قائمٍة على ضمه إلى املشتركة. لكّن املوضوع، في 

اعتقادي، يجب أن ال يكون وال أن ُيصاغ في سياق وجود معارضٍة 

أو عدم وجود معارضة. السؤال هو: ما هي االستراتيجية للعمل 

مع الشارع اليهودي في هذا السياق؟

في ظل  وذلك  األهمية،  من  كبيٍر  على مستوى  األمر  هذا  إّن 

يتذيل  العمل  فحزب  برمته.  اإلسرائيلي  لليسار  واضٍح  ضعٍف 

فإن  املعنى  وبهذا  اإلطالق.  على  حاضر  غير  وميرتس  الليكود، 

القائمة املشتركة مرشحة في حال وجود ظروٍف مالئمٍة ألن تقود 

املعارضة واليسار في إسرائيل. وعندما أقول تقود، فإنني ال أقصد 

املقبلة  االنتخابات  في  مقبٍل  انتصاٍر  إلى  اليسار  هذا  تقود  أن 

تعرض  أن  أي  تاريخياً،  تقوده  أن  املقصود  إمنا  تليها،  التي  أو 

السيطرة  من  االحتالل،  من  الراهنة:  احلالة  من  للخروج  طريقًا 

الكولونيالية، من التشريد والقمع. لكن، حتى يحصل أمٌر كهذا، 

على القائمة ذاتها أن تستوعب أنها، وإن كانت في األساس متثل 

إرادة الفلسطينيني في اسرائيل، يقع على عاتقها دوٌر أكبر من 

ذلك بكثير، أال وهو عرض بديٍل تاريخيٍّ أمام املجتمع اإلسرائيلي 

برمته. هذا من ناحية، لكن، من ناحيٍة أُخرى، فإّن هذا يعني أن 

تعي أيضًا أنها أكبر جسٍم فلسطينيٍّ منتخٍب في العالم، وأنها 

متثل إرادة مئات آالف الفلسطينيني، وأنه يحق لها أن تلعب دورًا 

على مستوى الشعب الفلسطيني. املقصود بذلك هو ما يلي: حتى 

اآلن لم يكن مبقدور الفلسطينيني في الداخل الدخول في حديٍث مع 

الدولة اإلسرائيلية حول شروط املصاحلة التاريخية. أما اآلن، وقد 

توحدت القوى في الداخل، فإّن ذلك يعني أنها باتت مؤهلًة لتقول 

الفلسطينيني  فقط عن وضع  وليس  الصراع مبجمله،  عن  شيئًا 

في الداخل. هذه مسؤولية كبيرة جداً، لكن أعتقد أنه أصبح من 

الصعب التغاضي عنها.

القائمة المشتركة والخطران المتقابالن: الثقب 
األسود واالنفجار الكبير 

غياب  في  الكامن  اخلطر  األسود«  »الثقب  بخطر  املقصود 

االختالف، إذ ميتص »الثقب األسود« جميع اخلالفات األيديولوجية 

بني األحزاب املختلفة، ما يؤدي إلى إفقار احلياة السياسية العربية 

من الناحية الفكرية واأليديولوجية أو يجري تغليب السياسي باملعنى 

االنتخابي على حساب اخلالفات الفكرية واالجتماعية. السياسة في 

نهاية املطاف تقوم على الصراع والتنافس على قلوب املصوتني. فإذا 

كان احلال هو وجود قائمة مشتركة واحدة، فكيف وعلى ماذا وأين 

سوف يتم التنافس؟ كيف ستتبارى التيارات السياسية املختلفة 

؟ وكيف  البرامج  لهذه  برامجها؟ ما هو االمتحان احلقيقي  على 

سيكون من املمكن حسم هذه الصراعات الفكرية األيديولوجية!

على املستوى املباشر ميكننا أن نصوغ هذا السؤال بطريقٍة 

سيتم  كيف  التالي:  السؤال  نطرح  أن  ميكننا  وأوضح-  أبسط 

ترتيب املرشحني في القائمة املشتركة في االنتخابات التالية؛ بناء 

على أّي معايير، وما هو املفتاح الذي مبوجبه جتري احملاصصة 

وتوزيع املقاعد؟

إّن لهذا السؤال طابعًا تقنيًا متاماً. في االنتخابات السابقة كان 

املفتاح مبنيًا على نتائج االنتخابات السابقة التي جرى التنافس 

خرى يمكن أن نسأل أصحاب الفكر القومي: هل توحيد القوى 
ُ
من ناحية أ

العربية ووجود جسم تمثيلي عربي يعني بالضرورة استبعاد إمكانية العمل 

يكونوا  وأن  موحدين  العرب  يكون  أن  بين  فرق  هناك  اليهودي؟  العربي- 

وحدهم. الحالة المثالية هي أن يكون العرب موحدين، لكن ليس وحدهم. 

إمكانية  استثناء  تعني  العربي  اليهودي  العمل  ضرورة  أن  يعتقد  من  إّن 

من  نوعًا  الموقف  هذا  ويمثل  اعتقادي،  في   
ٌ
خاطئ العربي  الصف  توحيد 

الخجل القومي.
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فيها بني األحزاب، وجرى تشكيل القائمة بناًء على موازين القوى 

التي أفرزتها االنتخابات السابقة. واآلن، هل سيجري ترتيب املقاعد 

بناًء على املفتاح نفسه وتوزيع القوى واملقاعد نفسه؟ إذا كان األمر 

كذلك، فهذا معناه تأبيد اخلريطة السياسية احلزبية كما هي. لكل 

حزٍب حصته من الكعكة. لكن، ما هو احلافز ألي حزب ليحّسن أداءه 

ويطور أفكاره ويقدم مشاريع جديدة أو وجوه جديدة؟ هل سيكون 

من املمكن قيام قوى أو أحزاب جديدة؟ أم أّن القوى احلالية هي 

التي ستبقى ممثلًة إلى األبد في القائمة املشتركة وحتى إشعار 

آخر؟ أال يهدد هذا التوجه مبوت الفكر السياسي اخَلالق؟

هذا هو حتدي »الثقب األسود« الذي يهدد بتطوُّر حاٍل يختفي 

فيها النقاش السياسي، أي تختفي فيها االختالفات. أما اخلطر 

املقابل، فهو اخلطر املقابل الذي ميكن تسميته »االنفجار الكبير«. 

واملقصود هنا حالة من التنافس احلزبي، غير مضبوطة، تؤدي إلى 

حالة تشرذم القائمة وتشظيها، بحيث نعود إلى الوضع السابق: 

أي أنه إذا كان اخلوف في احلالة األُولى ناجتًا عن وجود جذٍب زيادًة 

عن اللزوم جتاه املركز فإّن اخلطر الثاني هو خطر وجود قوى طاردة 

عن املركز لدرجٍة يصعب ضبطها وجلمها.

فإذا كانت احلالة األُولى تعبيرًا عن وضٍع تغيب فيه اخلالفات 

الضرورية للعمل السياسي، فإّن احلالة الثانية هي حالٌة تسيطر 

ُيسّير هذه اخلالفات  هناك ضابٌط  يكون  أن  دون  فيها اخلالفات 

وُيحّولها إلى خالفاٍت ضمن  وحدة. اخلالفات من دون وحدة مشكلة، 

والوحدة من دون اختالفات مشكلة من نوع آخر. نحن بحاجٍة ملعادلٍة 

فيها  يختفي  حاٍل  ر  بتطوُّ يهدد  الذي  األسود«  »الثقب  تحدي  هو  هذا 

فهو  المقابل،  الخطر  أما  االختالفات.  فيها  تختفي  أي  السياسي،  النقاش 

الخطر المقابل الذي يمكن تسميته »االنفجار الكبير«. والمقصود هنا حالة من 

التنافس الحزبي، غير مضبوطة، تؤدي إلى حالة تشرذم القائمة وتشظيها، 

ولى ناتجًا 
ُ
بحيث نعود إلى الوضع السابق: أي أنه إذا كان الخوف في الحالة األ

 عن اللزوم تجاه المركز فإّن الخطر الثاني هو خطر وجود 
ً
عن وجود جذٍب زيادة

قوى طاردة عن المركز لدرجٍة يصعب ضبطها ولجمها.

 القائمة املشتركة: حتدي االستمرارية.
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تضبط القوى الطاردة عن املركز مع قوى اجلذب نحو املركز.

والقانون  قائمٌة في االقتصاد  أدبياٌت  السياق، هناك  في هذا 

تتعامل مع قضية العمل اجلماعي في حاالٍت من هذا النوع. وإضافًة 

إلى املشاكل أعاله هناك املشكلة املعروفة في عالم االقتصاد بشأن 

»الراكب دون مقابل«. املشكلة ميكن تلخيصها بالشكل التالي: في 

حال وجود مورد معني، أّيًا كان، معنويًا أو مادياً، وهناك مجموعة 

تشترك في استعماله، من ناحية، وصيانته، من ناحيٍة أُخرى، أي 

أنها تأخذ منه، من ناحية، وتستثمر فيه، من ناحية أُخرى، فإن 

املشكلة تكمن في كيفية ضبط عالقة األفراد بهذا املورد، بحيث ال 

ينتج وضٌع ُيشِعر البعض بأنهم يستثمرون في املورد أكثر مما 

يستهلكونه. لكّن اآلخرين يستهلكون أكثر مما يستثمرون. للتوضيح 

سوف أسوق املثال التالي:

لنفرض أنَّ أحد أعضاء املشتركة قرر خالل جلسة في الكنيست 

أن يشتم رئيس احلكومة، ولنفرض جداًل أّن هذه اخلطوة حتظى 

بشعبيٍة كبيرٍة لدى جمهور املُصّوتني، ولنفرض اآلن أّن جلنة اآلداب 

قد فرضت غرامًة على الكتلة، أو أنها منعتها من حضور عدٍد ُمعنّيٍ 

من اجللسات، هنا قد يحدث وضٌع بأّن الذي قام بالفعل هو عضو 

كنيست محدد، ويفترض أنه قد جنى ربحًا معنويًا وشعبيًا نظرًا 

خلطوته تلك، إال أّن اجلسم الذي دفع الثمن هو الكتلة برمتها. هذا 

وضٌع قد يشجع على االنتهازية السياسية، ألّن اآلثار السلبية للفعل 

ال تقع على الفاعل وحده، إمنا تتعداه لتطال غيره، فيما هو املستفيد 

الوحيد من فعلته. هو حني يشتم يقوم بذلك بصفته الشخصية، 

وعندما يجري دفع الثمن، فإنه يقول: »أنا جزٌء من قائمٍة مشتركٍة 

تفضلوا بدفع الثمن معي«. إّن تصرفاٍت من هذا النوع من شأنها 

أن ُتعزز منطق »اخلصخصة«، أي العودة إلى الوراء، إلى ما قبل 

القائمة املشتركة، وعندها كلُّ حزٍب مسؤوٌل عن أعماله، يستفيد 

منها وحده، ويدفع ثمنها وحده.

ولذلك، يجب تطوير آلياٍت تضبط مثل هذه احلاالت، بحيث يجري 

حتفيز كل عضو في القائمة على أخذ مصالح مجمل القائمة بعني 

االعتبار، وذلك من خالل عمليتني متوازيتني: خلق حافٍز سلبيٍّ إللقاء 

»األوساخ« على اآلخرين )أي األثمان السلبية( وخلق حافٍز إيجابيٍّ 

إللقاء اإلجنازات في السلة العامة. ومن دون ذلك فإّن باب االنتهازية 

يبقى مفتوحًا على مصراعيه.

القائمة المشتركة والعمل الحزبي 

يطرح وجود القائمة املشتركة بعض التحديات الستمرار العمل 

وكتبت  وتأسست،  األحزاب  نشأت  لقد  احلالية.  بصيغته  احلزبي 

برامجها السياسية، وتكونت في رحم التنافس مع األحزاب األُخرى 

الناشطة في الساحة العربية.

إن وجود القائمة املشتركة كسقٍف جديٍد من شأنه أن ُيحّول 

حدٍّ  إلى  فضفاضة  حدوٍد  إلى  األحزاب  بني  احلدود  أو  اخلالفات 

بعيد، وأن يؤدي ذلك إلى نزول منسوب العصبية احلزبية، وهو أمر 

جيد بحد ذاته. لكن، من اجلدير التأمل في احلالة اجلديدة الناشئة 

واألسئلة التي من املمكن أن ُتنيرها.

إذا اعتبرنا أّن القائمة املشتركة حالٌة سياسيٌة ومشروٌع جامع، 

فهل ميكن أن تشّكل حركًة سياسيًة تتعدى مكونات األجسام احلزبية 

التي ساهمت في تكوُّنها، وتتعّدى كونها قائمًة انتخابّية؟ مبعنى: 

هل من املمكن أن تكون  أجساٌم  أو شخصياٌت أُخرى جزءًا من 

القائمة املشتركة دون أن تكون جزءًا من أيٍّ من األحزاب املكونة 

للقائمة املشتركة؟ السؤال األول هو: هل القائمة املشتركة تنوي أن 

تكون جبهًة شعبيًة عريضة تضّم في داخلها انتماءاٍت على أساٍس 

فردّي، أم أنها تريد أن تبقى مجرد حتالف بني أحزاب فقط؟ 

والّسؤال الّثاني: حتى وإن شئنا القول إّنها حتالٌف بني أحزاب، 

 ومشروٌع جامع، فهل يمكن 
ٌ

 سياسية
ٌ

إذا اعتبرنا أّن القائمة المشتركة حالة

 تتعدى مكونات األجسام الحزبية التي ساهمت في 
ً

 سياسية
ً

ل حركة
ّ

أن تشك

تكون   أن  الممكن  من  هل  بمعنى:  انتخابّية؟   
ً

قائمة كونها  وتتعّدى  نها،  تكوُّ

خرى جزءًا من القائمة المشتركة دون أن تكون جزءًا من أيٍّ 
ُ
 أ

ٌ
أجساٌم  أو شخصيات

من األحزاب المكونة للقائمة المشتركة؟ السؤال األول هو: هل القائمة المشتركة 

 عريضة تضّم في داخلها انتماءاٍت على أساٍس 
ً

 شعبية
ً

تنوي أن تكون جبهة

فردّي، أم أنها تريد أن تبقى مجرد تحالف بين أحزاب فقط؟ 
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يحضر السؤال عن كيفية انضمام أحزاٍب جديدٍة إلى القائمة، وما 

هي الديناميكية التي تضبط عملية االنضمام هذه.

هذه بحد ذاتها أسئلٌة مؤجلة بعض الشيء، لكّن األسئلة امللحة 

أكثر تتعلق بطبيعة العالقة بني األعضاء في القائمة مع  زمالئهم 

بني  والغبراء«  »داحس  حرب  انتهاء  إّن  داخلها.  أُخرى  أحزاب  من 

األحزاب وحصول نوع من االنفراج في العالقات يجعل عمليًة عبر 

احلدود بني األحزاب أكثر سهولة. املقصود أنه نظرًا لوجود حالة 

في  معنٍي  عضٍو  بني  التنسيق  فإن  األحزاب،  بني  نسبيٍّ  ارتخاٍء 

القائمة من حزٍب ما مع عضٍو في حزب آخر لهو أمٌر طبيعيٌّ وال 

يثير الشكوك. واحلال كذلك، فإنه من الطبيعي أن نالحظ في الفترة 

القريبة اصطفافاٍت عابرًة لألحزاب مبنيًة على أساٍس شخصيٍّ في 

األساس: جمال ينسق مع أمين، الطيبي مع دوف حنني، اإلسالمية 

مع باسل، وِقس عليه. مع اقتراب االنتخابات املقبلة، سوف تشهد 

مجموعاٌت  تزيد  كي  النوع  هذا  من  السياسية حتالفاٍت  الساحة 

معينٌة من وزنها داخل القائمة. 

إّن هذا النوع من احلراك قد يؤدي إلى إضعاف احلياة السياسة 

احلزبية، لكن من دون االنتقال إلى حياٍة سياسيٍة ضمن القائمة 

احلياة  فإّن إضعاف  وبالتالي  إطارًا سياسياً،  املشتركة بصفتها 

واضٍح من  تنظيميٍّ سياسيٍّ  إطار  دون وجود  السياسة احلزبية 

شأنه أن يؤدي إلى شخصنة احلياة السياسة لدرجة غياب وجود 

أّي فكٍر سياسيٍّ )نحن متفقون على كل شيء سياسّياً( واختصار 

السياسة بالنجومية اإلعالمية. هذا أمٌر يستدعي نوعًا من تطوير 

آلية العمل ضمن القائمة املشتركة وحتويلها إلى ما هو أكثر من 

قائمة، وإن كان أقّل من حزب. 

احلراك اآلخر الذي قد يتطور مع وجود القائمة ويجب االلتفات 

إليه يقود في االجتاه العكسي: ازدياد مفرط لقوة التنظيم احلزبي 

التالية:  الفرضية  أو  املقولة  على  يقوم  السيناريو  هذا  وهيمنته. 

ٌ من املمثلني  مبا أّن كل حزب قد ضمن أن يكون لديه عدٌد معنيَّ

في الكنيست )بعد تبدد رعب اجتياز نسبة احلسم( فإّن األحزاب 

ستتعامل مع قضية الترشيحات بصفتها نوعًا من تقاسم الثروة 

فقط ال غير. أي أّن السؤال الذي كان يشغل بال أعضاء احلزب 

عندما كانوا ينتخبون مرشحيهم إلى الكنيست حول مدى جاذبية 

ثانويًا جداً،  املرشح وقدرته على اجتذاب األصوات سوف يصبح 

علمًا أّن مسألة العبور محسومة مسبقاً. إّن وضعًا كهذا يعطي 

أفضليًة للمؤسسة احلزبية ذات التنظيم العالي؛ أن تفرض مرشحها 

على القائمة املشتركة دون أخذ مدى شعبية هؤالء املرشحني بعني 

االعتبار. إذا أضفنا إلى هذه الوضعية الفرضية القائلة بوجود ترهل 

حزبي، ما نتيجة الوضع املذكور أعاله؟ فإّن التنظيم احلزبي يصبح 

املقرر األساسي، وليس اجلمهور العريض ألعضاء احلزب. أي تصبح 

السياسة موضوعًا للمحترفني وأقل منه حالة شعبية عامة.

    

 


