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وقعــت القائمــة العربيــة املوحــدة برئاســة النائــب »منصــور عبــاس« علــى اتفاقيــة ثنائيــة مــع حــزب )يوجــد 

ــخ 11/ 6/ 2021، ومبوجبهــا  ــالف احلكومــي بتاري ــة االئت ــد« كجــزء مــن اتفاقي ــر لبي مســتقبل( برئاســة »يائي

ــر.  ــى نفســها اســم حكومــة التغيي ــي أطلقــت عل ــدة الت تنضــم )املوحــدة( للحكومــة اإلســرائيلية اجلدي

وقــد أثــار هــذا القــرار جــدالً واســعاً بــني فلســطينيني الـــــ 48 عمومــاً، وعلــى مســتوى األحــزاب السياســية 

العربيــة )القائمــة املشــتركة كممثــل عنهــا( علــى وجــه التحديــد، إذ يُعــد ســابقة فــي العمــل السياســي 

ــى الكنيســت  ــأن الذهــاب إل ــه )املوحــدة(، ب ــه وتكــرر قول ــا تقول ــي داخــل إســرائيل. وذلــك اســتناداً مل العرب

)البرملــان اإلســرائيلي( إمنــا هــو مــن أجــل التأثيــر. فالتأثيــر هــو مــا تســعى إليــه القوائم واألحــزاب السياســية 

كافــة، فــي إســرائيل، وفــي غيرهــا مــن الــدول املصنفــة دميقراطيــة، فهــذا ســر وجودهــا. هنــا يظهــر هــدف 

هــذه الورقــة، الــذي مــن املمكــن صياغتــه علــى هيئــة التســاؤل التالــي: مــا طبيعــة وجــدوى التأثيــر املنشــود 

الــذي تســعى إلــى إحداثــه القائمــة املوحــدة فــي اطــار عالقــة األقليــة العربيــة بالنظــام السياســي فــي 

إســرائيل؟ ومــا هــي مآالتــه؟

تاريخيــاً، لــم تختلــف سياســات احلكومــات اإلســرائيلية املتعاقبــة جتــاه الفلســطينيني فــي الداخــل، إذ انتقلــت 
مــن مرحلــة احلكــم العســكري واســتخدام القــوة والقمــع املباشــرين إلــى مرحلــة )تقنــني العنــف( وتغليفــه 
بسياســات صنفتهــا علــى أنهــا قانونيــة، كاتبــاع سياســات اإلقصــاء والتهميــش ومصــادرة األراضــي وتضييــق 
احليــز املكانــي، كونهــم - األقليــة الفلســطينية - جماعــات ال تســعى الســتيعابها فــي الدولــة بشــكل كامــل، 
وال تريــد فــي الوقــت نفســه إقصاءهــا والتخلــص منهــا بشــكل كامــل، عبــر الطــرد مثــالً، العتبــارات عديــدة، 
ــة  ــرة املواطن ــم لدائ ــم(، الض ــل للض ــر القاب ــتثناء غي ــة )االس ــا سياس ــى أنه ــني عل ــض الباحث ــا بع وصفه
ــاعي  ــار املس ــي إط ــي ف ــة تأت ــتها بعناي ــي مت هندس ــات الت ــذه السياس ــث أن ه ــة. حي ــرائيلية احلقيقي اإلس
الصهيونيــة االســتراتيجية لتهجيرهــم، أو علــى األقــل، للحفــاظ عليهــم باعتبارهــم جماعــات حتــت الســيطرة، 
وغيــر قابلــة للتوســع اجلغرافــي أو للزيــادة دميغرافيــاً، وهــو األمــر الــذي جتلــى بوضــوح مــن خــالل ســن )قانــون 
القوميــة( كقانــون أســاس يحمــل صفــة دســتورية، أو قانــون يســمو علــى القوانــني العاديــة فــي العــام 2018.

ــائل  ــرق ووس ــرائيل ط ــت إس ــد اتبع ــل، فق ــي الداخ ــطينيني ف ــي للفلس ــل السياس ــق بالعم ــا يتعل ــا فيم أم
شــتى مــن أجــل قمــع ومحاصــرة التشــكيالت السياســية العربيــة اخملتلفــة ونشــاطاتها السياســية كذلــك، 
ســواًء األحــزاب التــي ال متانــع املشــاركة فــي االنتخابــات اإلســرائيلية، أو تلــك التــي ترفضهــا )احلركــة اإلســالمية 
الشــمالية مثــالً( مــن حيــث املبــدأ، وإحــدى أهــم هــذه الوســائل هــي اســتخدام )القانــون اإلســرائيلي( الــذي مت 
تطويعــه بشــكل يضمــن حتقيــق هــذه األهــداف. وفــي هــذا الســياق، لــم يســبق ألي مــن األحــزاب العربيــة أن 
شــاركت فــي احلكومــات اإلســرائيلية منــذ قيــام الدولــة، باســتثناء ظاهــرة )القوائــم العربيــة التابعــة لألحــزاب 
ــم  ــنوات احلك ــالل س ــتمرت خ ــة، واس ــد النكب ــا بع ــنوات م ــالل س ــرت خ ــرة انتش ــي ظاه ــة(، وه الصهيوني
العســكري، إلــى أن انتهــت بشــكل نهائــي مطلــع العــام 1981 بعــد أن مت محاربتهــا عربيــاً، ألنهــا ال تعبــر عــن 
طموحاتهــم وتطلعاتهــم الوطنيــة والسياســية، انطالقــاً مــن كونهــم أقليــة أصالنيــة تعيــش فــي بالدهــا. حيث 
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ــة  ــي تشــكلت خــالل، ومــا بعــد، ســنوات احلكــم العســكري مبحاول ــة- الت ــة- الوطني اكتفــت األحــزاب العربي
حتقيــق أهدافهــا عبــر طــرق ووســائل مختلفــة، عــن طريــق العمــل اجلماهيــري والشــعبي، أو مــن خــالل املشــاركة 

فــي االنتخابــات، لكــن مــع البقــاء فــي املعارضــة وعــدم املشــاركة فــي تركيبــة احلكومــات اخملتلفــة1. 

إال أن القائمــة املوحــدة برئاســة »منصــور عبــاس« خرجــت عــن هــذا العــرف وحالــة اإلجماع السياســي عــن طريق 
املشــاركة فــي االئتــالف احلكومــي اإلســرائيلي احلالــي، برئاســة »نفتالــي بينــت« رئيــس حــزب )ميينــا( اليمينــي، 

و«يائيــر لبيــد« رئيــس حــزب )يوجــد مســتقبل(، الوســطي. 

أوالً: القائمة العربية املوحدة واالئتالف احلكومي.

متثــل القائمــة العربيــة املوحــدة الــذراع السياســية للحركة اإلســالمية التي تشــارك فــي االنتخابات اإلســرائيلية 
العامــة، واملعروفــة باســم احلركــة اإلســالمية )اجلنــاح اجلنوبــي(. وخاضــت القائمــة املوحــدة االنتخابــات ودخلــت 
الكنيســت منــذ عــام 1996 عندمــا حــدث االنشــقاق فــي احلركــة اإلســالمية فــي أراضــي 1948، بــني تيــار يؤيــد 
ــت  ــي الكنيس ــاركة ف ــارض املش ــر يع ــار آخ ــش«، وتي ــر دروي ــد اهلل من ــيخ »عب ــادة الش ــت بقي ــول للكنيس الدخ
بقيــادة الشــيخ »رائــد صــالح«. ُعــرف التيــار املعــارض باســم احلركــة اإلســالمية )اجلنــاح الشــمالي(، وحظرتــه 
قانونيــاً احلكومــة اإلســرائيلية فــي 17 نوفمبر/تشــرين الثانــي 2015، بعــد مالحقــات قضائيــة للشــيخ صــالح، 
بســبب مواقفــه الداعيــة حلمايــة املســجد األقصــى، عقــب انــدالع انتفاضــة األقصــى عــام 2000. وفي عــام 2015 
تشــكلت »القائمــة املشــتركة« مــن األحــزاب الفاعلــة فــي صفــوف اجملتمــع العربــي الفلســطيني فــي إســرائيل، 
وكانــت القائمــة املوحــدة إحــدى مركباتهــا األربعــة )اجلبهــة الدميقراطيــة للســالم واملســاواة/ احلــزب الشــيوعي 
ــية  ــدة(. وعش ــة املوح ــة العربي ــر، والقائم ــة للتغيي ــة العربي ــي، احلرك ــي الدميقراط ــع الوطن ــرائيلي، التجم اإلس
االنتخابــات اإلســرائيلية العامــة عــام 2020 حققــت )املشــتركة( إجنــازاً كبيــراً بحصولهــا علــى 15 مقعــداً، مــا 

أهلهــا لتكــون القــوة الثالثــة فــي الكنيســت اإلســرائيلي الســابق.

لكــن، وبســبب قــرار القائمــة املشــتركة دعــم رئيــس حتالــف أزرق أبيــض »بينــي غانتــس« بعــد انتخابــات 2020، 
املكلــف وقتهــا مبهمــة تأليــف احلكومــة اإلســرائيلية، باملقابــل رفــض غانتــس تأليــف حكومــة باالعتمــاد علــى 
القائمــة املشــتركة، وذهــب إلــى تشــكيل حكومــة بالتحالــف مــع زعيم الليكــود بنيامــني نتنياهــو، ظهــرت بوادر 
اخلــالف فــي القائمــة املشــتركة. وعشــية االنتخابــات األخيــرة التــي جــرت فــي آذار/مــارس 2021، قــررت القائمــة 
املوحــدة االنشــقاق عــن القائمــة املشــتركة، وخــوض االنتخابــات بشــكل منفصــل، وحصلــت فيهــا علــى أربعــة 

مقاعــد، فــي حــني ظلــت القائمــة املشــتركة مبركباتهــا الثالثــة األخــرى وحصلــت علــى ســتة مقاعــد2.

ــا  ــن حتركه ــاً م ــام تقريب ــد ع ــد«، بع ــت – لبي ــة »بين ــام حلكوم ــى االنضم ــدة إل ــة املوح ــت القائم ــد ذهب لق
ــل ــن أج ــاءت م ــا ج ــوة بأنه ــذه اخلط ــًة ه ــي، واصف ــالف حكوم ــم أي ائت ــاركة أو دع ــل املش ــن أج ــوم م  احملم

1  ورقة تقدير موقف، »«القائمة العربية الموّحدة« في الحكومة اإلسرائيلية الجديدة: فرص ومعيقات”، مركز مدار، 2/ 7 / 2021، متاح على الرابط التالي: 

3EJzjqF/ly.bit//:https  آخر زيارة بتاريخ 3/ 4/ 2022.

2  أنطوان شلحت، »القائمة العربية الموحدة ومشاركتها في الحكومة اإلسرائيلية: عوائق وتحديات«، مركز الجزيرة للدراسات، 25/ 7/ 2021، متاح على 

الرابط التالي: 3sUAMIA/ly.bit//:https  آخر زيارة بتاريخ 3/ 4/ 2022.
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 )التأثيــر مــن داخــل النظــام السياســي( علــى حــد تعبيــر قادتهــا. وقــد اتبعــت القائمــة العربيــة املوحدة برئاســة 
ــداً  ــرائيلية، حتدي ــة إس ــي أي حكوم ــراط ف ــى االنخ ــان عل ــيني يراهن ــلوكاً سياس ــاً وس ــاس« خطاب ــور عب »منص
ــزب  ــض ح ــبب رف ــة، بس ــكيل احلكوم ــو« تش ــني نتنياه ــل »بنيام ــد فش ــارس 2020. فبع ــات آذار/ م ــد انتخاب بع
)الصهيونيــة الدينيــة( دعــم القائمــة العربيــة املوحــدة لالئتــالف احلكومــي، وقعــت األخيــرة اتفــاق املشــاركة فــي 
االئتــالف احلكومــي مــع حــزب )يوجــد مســتقبل( برئاســة »يئيــر لبيــد«. وميكــن ذكــر أهــم بنــود االتفاقيــة حســب 

مــا نشــره موقــع الكنيســت )بالعبريــة(، علــى النحــو التالــي:3

تدعــم القائمــة العربيــة املوحــدة تشــكيل احلكومــة، وتكــون جــزءاً مــن االئتــالف احلكومــي، وتكــون ملتزمــة 	 
بقــرارات احلكومــة وإدارة االئتــالف، وتدعــم إجراءاتهــا فــي الكنيســت.

تدعــم القائمــة العربيــة املوحــدة كل تعديــالت التشــريع التــي ترفــع للكنيســت بعــد التوقيــع علــى هــذه 	 
االتفاقيــة.

تلتــزم القائمــة العربيــة املوحــدة بدعــم اجــراءات االئتــالف فــي الكنيســت، والتصويــت ملرشــحي االئتــالف 	 
للمناصــب اخملتلفــة فــي الكنيســت واللجــان اخملتلفــة.

تعمــل القائمــة العربيــة املوحــدة لضمــان بقــاء عمــل احلكومــة حتــى نهايــة دورتهــا، مبــا فــي ذلــك دعــم 	 
ميزانيــة الدولــة ومعارضــة اقتراحــات حجــب الثقــة عنهــا، أو اقتراحــات حــل الكنيســت.

ــن 	  ــة األم ــة، وجلن ــة البيئ ــة وحماي ــة الداخلي ــني: جلن ــى جلنت ــة إل ــة البيئ ــة وحماي ــة الداخلي ــم جلن سُتقس
ــي. الداخل

ــة، 	  ــس احلكوم ــب رئي ــي مكت ــر ف ــب وزي ــة: نائ ــب التالي ــى املناص ــدة عل ــة املوح ــة العربي ــتحصل القائم س
ــي. ــع العرب ــؤون اجملتم ــة لش ــس اللجن ــت، ورئي ــس الكنيس ــب رئي ــة، ونائ ــة الداخلي ــس جلن ورئي

يتفــق الطرفــان علــى العمــل علــى صياغــة خطــة خمســية لتقليــص الفجــوات للمجتمــع العربــي والــدرزي 	 
ــرارات  ــس بق ــك دون امل ــة 2026، وذل ــى نهاي ــيكل حت ــار ش ــا 30 ملي ــة قدره ــدوي مبيزاني ــي والب والشركس
حكوميــة ســابقة، وتبلــور اخلطــة اخلمســية بالتنســيق بــني هيئــة التطويــر االقتصــادي للمجتمــع العربــي 

وقســم امليزانيــات فــي وزارة املاليــة، وبالتشــاور مــع جلنــة شــؤون اجملتمــع العربــي.

ســتقر احلكومــة خطــة خمســية ملكافحــة العنــف واجلرميــة فــي اجملتمــع العربــي حســب تقريــر املديريــن، 	 
والقــرار احلكومــي حامــل الرقــم 852 مبيزانيــة قدرهــا 2.5 مليــار شــيكل خلمــس ســنوات، منهــا مليار شــيكل 

ذات طابــع مدنــي ملكافحــة اجلرميــة والعنــف ليــس لهــا صلــة بــوزارة األمــن الداخلــي.

ســتتبنى احلكومــة خطــة )نتيفــي أيالــون( االســتراتيجية بإجمالــي مقــداره 20 مليــار شــيكل حتــى عــام 	 
2030 للمواصــالت الداخليــة فــي اجملتمــع العربــي، وســتمول اخلطــة مبليــاري شــيكل خــالل فتــرة العامــني 

.2023 – 2022
 عن ورقة تقدير موقف، »القائمة العربية الموحدة في الحكومة اإلسرائيلية وتحديات / فخ المشاركة فيها«، وحدة السياسات، مركز مدى 

ً
3  نقال
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 ســتقر احلكومــة ضمــن ميزانيــة الدولــة الســنوية مبلــغ 100 مليــون شــيكل ســنوياً ملــدة خمــس ســنوات 	 
مــن أجــل اصــالح أعطــاب فــي تطويــر مشــاريع البلــدات العربيــة.

 ســتعمل احلكومــة علــى حتقيــق متثيــل ُمنصــف للمجتمــع العربــي فــي وظائــف خدمــات الدولة، والشــركات 	 
والتعاونيــات احلكوميــة مبــا يــوازي نســبته مــن الســكان مــن خــالل قــرار حكومي.

 حتســني اخلطــط احلكوميــة املتعلقــة بالتخطيــط والســكن فــي اجملتمــع العربــي، ومنــح الســلطات احملليــة 	 
العربيــة صالحيــات أوســع فــي هــذا املضمــار.

 ســتعمل احلكومــة علــى رفــع عــدد الوحــدات الســكنية للمجتمــع العربــي مبعــدل 10 آالف وحــدة ســكنية 	 
فــي الســنة.

 إقامة جلنة وزارية لشؤون اجملتمع العربي برئاسة رئيس احلكومة.	 

 تذليــل العقبــات التخطيطيــة والبيروقراطيــة لتراخيــص البنــاء فــي اجملتمــع العربــي، والتوجه إلى املستشــار 	 
القضائــي للحكومــة مــن أجــل فحــص إلغــاء اخملالفــات التــي أُعطيــت للعــرب فيمــا يتعلــق بالبنــاء غيــر 

ملرخص. ا

ــأن تصــدق خــالل 45 يومــاً مــن تشــكيلها علــى قــرار احلكومــة بشــأن االعتــراف بثــالث 	   تلتــزم احلكومــة ب
قــرى بدويــة فــي النقــب، وبالتــوازي خــالل تســعة شــهور مــن تشــكيل احلكومــة ســوف تقــدم لهــا خطــة 

لتســوية/ تنظيــم توطــني البــدو فــي النقــب حســب املصلحــة العامــة فــي النقــب لتصــدق عليهــا.

ثانياً: نهج املشاركة من أجل التأثير.

شــاركت كتلــة )القائمــة العربيــة املوحــدة( برئاســة عضــو الكنيســت »منصــور عبــاس«، ولهــا أربعــة مقاعــد 
برملانيــة، فــي االئتــالف احلاكــم فــي إســرائيل، ويعتبــر »عبــاس« مــن ضمــن طاقــم الثمانــي، وهــو طاقــم مكــون 
مــن رؤســاء األحــزاب الثمانيــة التــي تشــكل احلكومــة، لكــن )املوحــدة( ليــس لهــا متثيــل فــي الطاقــم الــوزاري، 
وهــذا يحــدث ألول مــرة فــي تاريــخ الكنيســت، بــأن قائمــة تنشــط بــني فلســطيني 48 تكــون شــريكة فعليــاً 
وكلياً في االئتالف احلاكم. إذ تخلــــت كتلــــة )املوحــــدة( عــــن أي مطلــــب ســــياسي جتــــاه االئتــالف، وركزت 
مطالبهــا في شــؤون مدنية تتعلق باجلماهير العربية، وابتعــــد غالبيــــة نوابهــــا في األســــابيع التــــي تلــــت 
االنتخابــــات، وخــــالل مــدة تشــــكيل احلكومــــة جتنبــت ذكــر أي مــن مفــردات اخلطــاب الوطنــي الفلســطيني، 
خاصــة فــي أوج عــدوان قــوات االحتــالل اإلســرائيلي علــى القــدس والضفــة الغربيــة وقطــاع غــزة، خــالل شــهر 
مايو/ أيار 2021. هذا باإلضافة إلى توافــــق هــــذه الكتلــة مــع مشــاريع قوانــني وقــرارات وسياســات تتناقض 
مع أبسط محددات اخلطــــاب الوطنــــي الفلســطيني، مثــل عــدم االعــراض عــــلى مشــاريع اســتيطانية، 
من ضمنهــا إقامــة مســتوطنة جديــدة، وتأييــد قانــون حكومــي لتشــجيع املتدينــات اليهوديــات عــلى 
التجنيــــد في اجليــــش، وتأييــد نائبــني مــــن الكتلــة لقانــون حرمــان العائــــالت الفلســطينية مــن لــم 

الشــمل، وغيرهــا4.

 في أشهرها األولى«، مجلة 
ً
4  برهوم جرايسي، »مع مرور مائة يوم على تشكيل حكومة بينيت- لبيد: حكومة تناقضات سياسية وفكرية تبدي ثباتا
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وفــي األول مــــن نيســــان/ ابريــل 2021 توجــه »منصور عباس« إلى اإلســرائيليني في خطـــاب اســــتمر ســــبعة 
دقائــــق بث بشكل متزامــــن عــــلى قنــــوات التلفــــزة اإلسرائيليــــة الرئيســــية كلها، وميكــــن تلخيــــص 
اخلطـــاب في عبــــارة »عبــاس« التــي وجههــــا إلى اإلسرائيليــني، ومفادهــا أن )مــــا يجمعنــا أكــبر بكثيــر 
ممــــا يفرقنــا(. جــــاء هــذا اخلطــاب بعــد تصريحــــات ســابقة ملنصــور عبــاس أراد مــــن خالهــا التقــرب 
مــــن حــزب الليكــــود، وعــدم اســتثناء إمكانيــــة التحالــف مــع »نتنياهــــو« في أي تشــكيلة حكوميــة 
مســــتقبلية. وقــــد رأى العديــــد مــن احملللــني العــــرب واإلسرائيليــني، بــأن ســلوك »عبــــاس«، والقائمــة 
العربيــــة املوحــدة التــــي يرأســها، يــؤشر عــلى والدة نهــج ســياسي جديــد، ميكــن تلخيصــه بالنقــاط 

التاليــة:5

االنفصــــال عــــن الفلســــطينيني خــــارج أراضي 48 مــن خــــالل قطــع الروابــــط السياســية مــع . 1
الضفــــة الغربيــة، قطــاع غــــزة، ودول عربيــة أخــرى.

انخــراط الفلســطينيني في أراضي 48 في اجملتمــع اإلسرائيـلي اقتصادياً.. 2

إعــــادة تعريــــف العــــرب داخــل إسرائيــــل مــن خــــالل تصنيفــات ال سياســــية تســقط عنهــم . 3
. فلســطينيتهم

عــــدم اســتبعاد التنســــيق والتحالــف مــع األحــزاب اإلسرائيليــة كافــــة، مــن اليمــني واليســار . 4
عــــلى حد ســواء.

ــا  فــي ســبيل الدخــول لالئتــالف احلكومــي، غيبــت القائمــة العربيــة املوحــدة املوضــوع الفلســطيني والقضاي
الوطنيــة املتعلقــة بالفلســطينيني داخــل اخلــط األخضــر، كمجموعــة وطنيــة أصالنيــة، وهــذا التغييــب ميثــل 
بشــكل أو بآخــر اســهام فــي بقــاء الواقــع الصهيونــي االســتعماري علــى حالــه، واقــع قائــم علــى قاعــدة التمييز 
العنصــري بــني موطنــني الدولــة، مــن خــالل سياســات وقوانــني ســنتها منظومــة احلكــم فــي إســرائيل، تعبــر 

عــن تفضيــل اليهــود علــى غيرهــم. 

ويؤكــد النهــج اجلديــد أن احلــركات اإلســالمية ليســت واحــدة، فاحلركــة اإلســالمية )اجلنــاح الشــمالي( احملظــورة 
اســرائيلياً قاطعــت انتخابــات الكنيســت منــذ نشــأتها، وتنبــت توجهــاً تنظيميــاً جملتمــع فلســطيني 48 حســب 
ــا زال يتعــرض اليهــا  ــي م ــب املالحقــات السياســية املســتمرة الت ــى جان ــة، إل رؤيتهــا اإلســالمية واأليديولوجي
ــارات  ــن اعتب ــة م ــذ املقاطع ــق ه ــب(، إذ تنطل ــال اخلطي ــيخ كم ــالح، والش ــد ص ــيخ رائ ــس الش ــا )حب أعضاؤه
ــا  ــر ذراعه ــي( عب ــاح اجلنوب ــرى )اجلن ــالمية األخ ــة اإلس ــاركة احلرك ــل مش ــل، متث ــة. باملقاب ــية وثيولوجي سياس
ــرة، حيــث  السياســي )القائمــة العربيــة املوحــدة( فــي الكنيســت مــن منطلقــات سياســية وثيولوجيــة مغاي
 تشــارك فــي حكومــة إســرائيلية ذات توجــه ميينــي، وتتصــرف فــي البرملــان مثل أي حــزب سياســي إســرائيلي آخر.6

قضايا إسرائيلية الصادرة عن مركز )مدار(، عدد 83، ص 118 – 126.

5  وليد حباس، »بين سياسات االستيعاب واالستيعاب الذاتي«، مجلة قضايا إسرائيلية الصادرة عن مركز )مدار(، عدد 77، ص47 – 55. 

6  ورقة تقدير موقف، »القائمة العربية الموحدة في الحكومة اإلسرائيلية وتحديات / فخ المشاركة فيها«، وحدة السياسات، مركز مدى الكرمل، حزيران 

2021، ص5.



انضمام القائمة العربية املوحدة برئاسة »منصور عباس« إلى االئتالف احلاكم في إسرائيل: بني التأثير والتطبيع.تقريــر

لقــد أطلــق النائــب »عبــاس« علــى نهجــه اســم )املشــاركة مــن أجــل التأثيــر(. وهــو يقــر بــأن لــه ثمنــاً، ولكنــه 
يــرى أنــه فاعــل وحاضــر وفــرض قضايــا اجملتمــع العربــي علــى الطاولــة وعلــى الــرأي العــام اإلســرائيلي وهــذه 
بدايــة التغييــر، ويعتمــد هــذا النهــج، حســب تصريحــات عبــاس وغيــره مــن قــادة القائمــة املوحــدة واحلركــة 
اإلســالمية )اجلنــاح اجلنوبــي(، علــى التحالــف مــع أي حــزب إســرائيلي يوافــق علــى التعــاون بشــأن االحتياجــات 
املدنيــة للمجتمــع العربــي فــي إســرائيل، وعــدم إيــالء األولويــة القصــوى للقضيــة الوطنيــة ألنهــا مبثابــة عائــق 
ــني  ــب الفــروق ب ــك مــع تغيي أمــام حتالفــات مــع أحــزاب إســرائيلية وأمــام املشــاركة فــي احلكومــة. وجــرى ذل
التيــارات السياســية اإلســرائيلية مــن أجــل التحالــف معهــا، علــى عكــس مــا اتبعتــه األحــزاب العربيــة التــي 
ــر عبــاس فــإن الســرديات  غيَّبــت الفــروق بــني األحــزاب الصهيونيــة لكــي ال تتحالــف معهــا. وعلــى حــد تعبي

التاريخيــة مــا هــي إال ســرديات داخليــة ليســت لهــا عالقــة بالصــراع7.

ــاج  ــي نت ــة ه ــة العربي ــاه األقلي ــرائيلية جت ــة اإلس ــات املنظوم ــة أن سياس ــن فرضي ــد، م ــج اجلدي ــق النه وينطل
حتالفــات سياســية مصلحيــة، ميكــن قطعهــا وتغييرهــا وبنــاء حتالفــات جديــدة قــد تغيــر مــن تعامــل النظــام 
السياســي مــع مطالــب اجملتمــع العربــي، مــن خــالل التأثيــر مــن الداخــل. حيــث دأبــت القائمــة املوحــدة علــى 
ــت  ــر، رفع ــر(. وللتذكي ــو )التأثي ــا ه ــت إمن ــى الكنيس ــاب إل ــي للذه ــدف األساس ــأن اله ــراً، ب ــاً وجه ــالن علن اإلع
القائمــة املشــتركة، قبــل انشــقاق )املوحــدة( عنهــا شــعار التأثيــر أيضــاً، لكــن كان املقصــود وقتهــا، إســقاط 
حكومــة »نتنياهــو« بســبب عنصريتــه املفرطــة، والتــي تّوجــت بســن قانــون القوميــة فــي صيــف العــام 2018. 

يتضــح هنــا، أن شــعار التأثيــر ضمــن االطــار الــذي تلــّوح بــه وتروّجــه )املوحــدة( يعنــي شــيئاً واحــداً ومحــدداً، هــو 
حتقيــق إجنــازات عينيــة للفلســطينيني داخــل إســرائيل، مــن خــالل زيــادة امليزانيــات واخملصصات وحتســني مســتوى 
ــة،  ــة املنظم ــرة اجلرمي ــل ظاه ــا، مث ــون منه ــي يعان ــة الت ــا احلارق ــبة للقضاي ــات مناس ــدمي معاجل ــات، وتق اخلدم
والضائقــة الســكنية اخلانقــة، وعشــرات آالف البيــوت املهــددة بالهــدم، بســبب عــدم الترخيــص، وعشــرات القرى 

منزوعــة االعتــراف، وبالتالــي منزوعــة اخلدمــات األساســية، فــي النقــب. 

ثالثاً: جدوى النهج اجلديد.

ــق  ــات وحتقي ــدمي خدم ــا تق ــى قدرته ــام عل ــكل ع ــد بش ــد يعتم ــدة اجلدي ــة املوح ــة العربي ــج القائم اذا كان نه
إجنــازات مطلبيــة للمجتمــع العربــي   مــن خــالل التأثيــر داخــل االئتــالف احلكومــي والكنيســت، بصــرف النظــر 
عــن الســؤال الوطنــي، فــان هــذا االعتبــار يواجــه حتديــات جديــة متمثلــة فــي قدرتهــا الفعليــة علــى حتقيــق 
إجنــازات حقيقيــة للمجتمــع العربــي، أو علــى األقــل تنفيــذ مــا جــاء فــي االتفاقيــة التــي وقعتهــا مــع حــزب 
ــبيل  ــى س ــا، فعل ــدي تطبيقه ــص م ــاس وفح ــة للقي ــر قابل ــا غي ــض بنوده ــد بع ــي تع ــتقبل(، الت ــد مس )يوج
املثــال، البنــد اخلامــس عشــر مــن االتفاقيــة، وهــو مــن أهــم القضايــا التــي تعانــي منهــا األقليــة العربيــة فــي 
»إســرائيل« وهــي )البنــاء والترخيــص(، فتواجــه مطالــب )املوحــدة( العديــد مــن العوائــق مــن بينهــا، موقــف وزارة 
املاليــة برئاســة املتطــرف »أفيغــادور ليبرمــان«، ومســألة جلنــة الداخليــة التــي ستترأســها القائمــة املوحــدة، 
فقــد قُلصــت صالحياتهــا، وانُتزعــت القضايــا التــي تتعلــق باألمــن الداخلــي منهــا، أي الشــرطة ودورهــا، ولعــل 

7  أنطوان شلحت، »القائمة العربية الموحدة ومشاركتها في الحكومة اإلسرائيلية: عوائق وتحديات”، مركز الجزيرة للدراسات، 25/ 7/ 2021، متاح على 

الرابط التالي: 3sUAMIA/ly.bit//:https آخر زيارة بتاريخ: 3/ 4/ 2022.   
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العقبــة األكثــر صعوبــة هــي مــدى التــزام رئيــس احلكومــة فــي الفتــرة األولــى »نفتالــي بينــت« ببنــود االتفــاق 
الثنائــي بــني القائمــة العربيــة املوحــدة وحــزب )يوجــد مســتقبل(. كمــا ويبــرز ذلــك بشــكل واضــح فــي موقــف 
احلكومــة االســرائيلية واألحــزاب اليمينيــة الصهيونيــة مــن مســألة هــدم البيــوت والقــرى البدويــة فــي منطقــة 

النقــب8.

وفــي ضــوء ايــالء »منصــور عبــاس« اهتمامــاً أكبــر مبناطــق جنــوب فلســطني التاريخيــة خاصــة )النقــب( علــى 
ــة  ــدة انتخابي ــع قاع ــل أوس ــب متث ــة النق ــو أن منطق ــيط ه ــبب بس ــك لس ــمال، وذل ــط والش ــاب الوس حس
داعمــة للقائمــة العربيــة املوحــدة، إذ حــاول »عبــاس« جاهــداً بعــد اعتــراف مــن احلكومــة اإلســرائيلية فــي 3/ 
ــة، ورخمــة، وعبــدة( تســويق هــذا القــرار وتضخيمــه  ــة قــرى فــي النقــب هــي )خشــم زن ــر/ 2021، بثالث نوفمب
ــه أحــد أهــم اجنــازات القائمــة العربيــة املوحــدة خلدمــة اجملتمــع الفلســطيني فــي الداخــل. لكــن،  باالدعــاء أن
فــي الواقــع، ووفقــاً للقــرار، فقــد أقــرت حكومــة االحتــالل »االعتــراف« بالقــرى البدويــة، فــي اطــار إقامــة مدينــة 
ــف  ــن 70 أل ــر م ــع أكث ــرائيل« لتجمي ــات »إس ــياق مخطط ــي س ــب ف ــي النق ــدو ف ــطينيني الب ــدة للفلس جدي
فلســطيني يعيشــون فــي نحــو 35 قريــة قائمــة قبــل النكبــة علــى أقــل مســاحة مــن األراضــي، وتقليــص عــدد 
هــذه البلــدات عبــر دمــج كل عــدة قــرى فــي بلــدة واحــدة. كمــا ربطــت بعــض وســائل اإلعــالم اإلســرائيلية أيضــاً 
بــني القــرار وبــدء عمليــات التصويــت علــى ميزانيــة دولــة االحتــالل اإلســرائيلي، باعتبــاره تلبيــة مــن حكومــة 
ــل  ــاس«، مقاب ــادة »منصــور عب ــة بقي ــي بينــت« لشــروط القائمــة املوحــدة للحركــة اإلســالمية اجلنوبي »نفتال
التصويــت إلــى جانــب ميزانيــة الدولــة. حتــى أن، جمعيــة »رجافيــم« الصهيونيــة اليمينــة التــي تدعــو لتكثيــف 
ــي النقــب  ــل( ف ــة )احل ــل بداي ــر ميث ــن أن القــرار اإلســرائيلي األخي ــت ع ــي النقــب، أعلن االســتيطان اليهــودي ف
وفتــح آفــاق أمــام تكثيــف االســتيطان اليهــودي فيــه واســتعادة أراضــي الدولــة التــي يســيطر عليهــا البــدو 

الفلســطينيون فــي النقــب9.

ــف  ــات التجري ــتئناف عملي ــن اس ــني«، ع ــف إلك ــرائيلي، »زئي ــكان اإلس ــاء واإلس ــر البن ــالن وزي ــل إع ــا قوب كم
والتشــجير التــي يقــوم بهــا الصنــدوق القومــي اليهــودي )الكيــرن كييمــت-كاكال( فــي أراضــي النقــب، والتــي 
ــن رفضــوا  ــدو الذي ــدالع مواجهــات عنيفــة مــع الســكان الب ــى ان ــر - إل ــي/ يناي ــون الثان ــذ كان أدت مؤخــراً – من
ــرة الداخليــة اإلســرائيلية، »إيليــت شــاكيد«، عزمهــا علــى بنــاء عشــر  االنصيــاع لقــرار التشــجير، واعــالن وزي
مســتوطنات جديــدة فــي النقــب إلــى جانــب املصادقــة علــى إقامــة مدينتــني اســتيطانيتني جديدتــني، األولــى 
ــدة  ــي بل ــراد وضواح ــل ع ــة ت ــي منطق ــتقام ف ــني، وس ــدمي املتدين ــود احلري ــتخصص لليه ــيف( وس ــى )كس تدع
كســيفة البدويــة، وســتضم 100 ألــف نســمة ســيتم فيهــا بنــاء مناطــق صناعيــة وتشــغيلية واســعة ومركــز 
طبــي مينــح تأهيــالً مهنيــاً فــي مجــاالت طبيــة، ومنطقــة لصناعــات »الهايتــك« )التقنيــة العاليــة(، كما يشــمل 
اخملطــط بنــاء مؤسســات تعليميــة بــكل املســتويات للحريــدمي. والثانيــة )نيتســانا( علــى أراضــي قريــة بيــر هــداج 
الفلســطينية الواقعــة علــى احلــدود مــع مصــر وســتضم 2200 عائلــة، حيــث ســيتم إقامــة حــي ســكني فــي 
املرحلــة األولــى، يشــمل »اجلاليــة التربويــة االســتيطانية نيتســانا، وســيتم توســيع هــذه البلــدة فــي مرحلــة 

8  ورقة تقدير موقف، »القائمة العربية الموحدة في الحكومة اإلسرائيلية وتحديات / فخ المشاركة فيها«، مصدر سابق، ص6.
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الحقــة10. باإلضافــة إلــى وصــول عضــو الكنيســت »إيتمــار بــن غفيــر«، مــن حــزب »قــوة يهوديــة« التابــع لتيــار 
الصهيونيــة الدينيــة، يــوم األربعــاء 12 كانــون الثانــي/ 2022، إلــى النقــب لزراعــة أشــجار وقــال بــأن: »الصــراع 
فــي النقــب هــو رمــز ســيادتنا علــى أرض إســرائيل«11. مــن جانــب القائمــة العربيــة املوحــدة مبجــرد اعــالن - فــي 
ســياق محاولتهــا التخــاذ موقــف إزاء هــذا الوضــع لرفــع احلــرج - بأنهــا ســتقاطع التصويــت فــي الكنيســت، 

إلــى حــني وقــف أعمــال التجريــف فــي منطقــة النقــب.

لقــد جــاءت الهبــة الشــعبية فــي النقــب التــي تركــزت فــي ســعوة علــى أرض األطــرش بشــكل خــاص، بعــد 
مواجهــات عديــدة اندلعــت مــرات عديــدة أخــرى ســبقتها فــي النقــب، مثــالً فــي قريــة العراقيــب، وطويــل أبــو 
ــية  ــا السياس ــرة بأبعاده ــذه امل ــاً ه ــتمرت أيام ــي اس ــات الت ــزت املواجه ــن متي ــا، لك ــداج، وغيره ــر ه ــرول، وبي ج
ــا  ــدة واتهامه ــة املوح ــى القائم ــة عل ــاء الالئم ــات وإلق ــية االتهام ــراف السياس ــقت األط ــة، إذ تراش الداخلي
بالتضليــل بشــأن نهــج احلكومــة اجلديــدة، ومطالبتهــا باخلــروج مــن االئتــالف احلكومــي، ممــا ســيؤدي إلى اســقاط 
احلكومــة، كمــا تطــورت األزمــة مــع احلكومــة بســبب اخلــالف مــع املوحــدة التــي امتنعــت عــن التصويــت مــع 
ــض  ــى بع ــباط 2022 عل ــهر ش ــي ش ــت ف ــل التصوي ــى تأجي ــاالت إل ــض احل ــي بع ــا أدى ف ــي م ــالف احلكوم االئت
ــة  ــني القائم ــأن ب ــذا الش ــي ه ــات ف ــتمرار املفاوض ــع اس ــي م ــت احلال ــي الوق ــجير ف ــد التش ــني، ومت جتمي القوان
املوحــدة واحلكومــة. لكــن األهــم مــن ذلــك، هــو أن السياســات احلكوميــة فــي منطقــة بئــر الســبع غيــر منوطــة 
بالقائمــة العربيــة املوحــدة أو باالئتــالف احلكومــي أو حتــى باحلكومــة القائمــة، بــل ان مــا يجــري اليــوم فــي بئــر 
الســبع هــو مــا جــرى فــي أرض فلســطني طــوال الوقــت بوتيــرة مختلفــة، مــن اجلليــل والســاحل، إلــى وســط 
الضفــة والقــدس، إلــى جنــوب فلســطني. لكــن الفــارق هنــا كان مشــاركة حــزب عربــي فلســطيني ذا خلفيــة 

إســالمية )القائمــة العربيــة املوحــدة( فــي االئتــالف احلاكــم فــي إســرائيل كان قــد وعــد بالتأثيــر والتغييــر12.

ــة  ــه بشــعار الواقعي ــى اقتران ــه وتروجــه املوحــدة بعــداً آخــر، نظــراً إل ــوح ب ــذي تل ــر( ال ــدو أن لشــعار )التأثي يب
ــر  ــة التأثي ــادي )بواقعي ــد ين ــعار واح ــي ش ــان ف ــعارين مدمج ــة أن الش ــس مصادف ــه، ولي ــروج ل ــية امل السياس
والتغييــر(. هــذا البعــد أو الوجــه اآلخــر للتأثيــر يتطلــب علــى أرض الواقــع، مــن بــني أشــياء أخــرى، توهــني صلــة 
ــطينيني  ــا للفلس ــة العلي ــية/ الوطني ــا السياس ــطينيي 1948 والقضاي ــة لفلس ــا املطلبي ــني القضاي ــط ب الرب
عمومــاً، ذلــك التوهــني الــذي يتطلــب بــدوره إخــراج القضايــا السياســية/ الوطنيــة العليــا للفلســطينيني، مــن 
حيــز املســاومات بــني الكتــل البرملانيــة )بوضعهــا علــى الــرّف أو بترحيلهــا الــى ســاحة العمــل أو النضــال خــارج 
أروقــة الكنيســت(. فهنــاك مقايضــة مضمــرة أو ضمنيــة مــن نــوع مــا، وعصب هــذه املقايضــة، يتمثل ببســاطة 
فــي: أنــه لغــرض املســاومات بــني الكتــل البرملانيــة، ســقف أعلــى للقضايــا املطلبيــة، خصوصــاً احلارقــة منهــا 
)مجــال التأثيــر املقصــود واملنشــود(، مقابــل ســقف أدنــى للقضايــا السياســية/ الوطنيــة الفلســطينية العليا.13
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رابعاً: القائمة املوحدة والتوجه نحو التطبيع.

علــى الرغــم مــن أن النائــب »منصــور عبــاس« مســلم متديــن ميثــل حزبــاً إســالمياً، إال أنــه اتبــع مســاراً سياســياً 
ــي، إذ دفــع بجــدول األعمــال االجتماعــي واالقتصــادي للســكان العــرب فــي  براغماتيــاً لتحقيــق الفــوز االنتخاب
ــى  ــاً إل ــاس« علن ــار »عب ــام 2020، أش ــالل ع ــل. فخ ــرة األج ــة قصي ــوة تكتيكي ــذه خط ــن ه ــم تك ــرائيل، ول إس
ــوزراء »بنيامــني  ــك التعــاون مــع رئيــس ال ــة احملافظــة، مبــا فــي ذل انفتاحــه للعمــل مــع التحالفــات الصهيوني
نتنياهــو«، الــذي تــودد بقــوة إلــى »عبــاس« واألقليــة العربيــة فــي إســرائيل. إن مثــل هــذه املقايضــة املضمــرة أو 
الضمنيــة، علــى خطورتهــا، ال تفســر وحدهــا أو مبفردهــا مــا يحكــى عــن تقــارب بــني )املوحــدة( ومعســكر اليمني 
واليمــني املتطــرف الــذي يقــوده نتنياهــو. فهنــاك قــدر غيــر قليــل مــن التوافــق حــول أمــور اجتماعيــة/ دينيــة بــني 
)القائمــة املوحــدة(، احملافظــة اجتماعيــاً ودينيــاً، ومعســكر أحــزاب اليمــني احملافــظ بــدوره اجتماعيــاً ودينيــاً. وفــي 
مثــل هــذه األمــور االجتماعيــة/ الدينيــة، قضايــا املثليــني والــزواج املدنــي مثــاًل، فــإن )املوحــدة( أكثــر توافقــاً مــع 
حــزب شــاس أو حــزب »يهــدوت هتــوراه« منــه مــع اجلبهــة العربيــة للتغييــر ذات النزعــة الليبراليــة العلمانيــة.

ــى  ــاً - عل ــراً تطبيعي ــق - تأثي ــم، إذ يخل ــات إبراهي ــس روح اتفاق ــب يعك ــادي اجلان ــاس« أح ــور عب ــه »منص إن توج
ــالل  ــة خ ــة العربي ــدود السياس ــدى ح ــد تع ــاس ق ــدو أن عب ــل، ويب ــي الداخ ــرائيلية ف ــة اإلس ــة العربي السياس
ــام  ــري للنظ ــز العنص ــة التميي ــاواة، ومقاوم ــة باملس ــي، للمطالب ــي واأليديولوج ــال السياس ــن النض ــود م عق
ــو  ــه نح ــل موج ــج عم ــاس« نه ــار »عب ــك، اخت ــن ذل ــدالً م ــة. وب ــة العربي ــد األقلي ــرائيل ض ــي إس ــي ف السياس

ــي14. ــع العرب ــل اجملتم ــة داخ ــة امللح ــة واالقتصادي ــكاليات واالجتماعي ــة اإلش ــة ملعاجل ــا اخلدماتي القضاي

ــه  ــزت توج ــي مي ــر – الت ــح التعبي ــي – ان ص ــع الداخل ــألة التطبي ــاش مس ــي نق ــتفاضة ف ــل االس ــة، وقب بداي
ــى  ــك عل ــع، وذل ــف مفهــوم التطبي ــاس«، مــن الضــروري تعري ــة املوحــدة برئاســة »منصــور عب القائمــة العربي

ــي: ــو التال النح

التطبيــع: فــي اللغــة، العــودة إلــى وضــع أو ظــرف عــادي15، أمــا اصطالحــاً، فقــد ظهــر هــذا املفهــوم ألول مــرة 
فــي املعجــم الصهيونــي، وذلــك، لإلشــارة ليهــود املنفــى الذيــن يعدهــم الصهاينــة شــخصيات طفيليــة شــاذة، 
ــود، أي  ــع اليه ــتقوم بتطبي ــة س ــية واجتماعي ــة سياس ــا حرك ــى أنه ــها عل ــة نفس ــت الصهيوني ــث طرح حي
ــع مــرة  ــرز مفهــوم التطبي ــم ب ــل باقــي الشــعوب. ث ــاً مث بإعــادة صياغتهــم بحيــث يصبحــون شــعباً طبيعي
ــرائيل  ــن إس ــني كل م ــالم ب ــدة الس ــع معاه ــد توقي ــرين، بع ــرن العش ــن الق ــبعينيات م ــر الس ــي أواخ ــرى ف أخ
ــة  ــات طبيعي ــا عالق ــن، أي جعله ــني البلدي ــا ب ــات فيم ــع العالق ــة بتطبي ــة الصهيوني ــت الدول ــر، إذ طالب ومص

عاديــة مثــل تلــك التــي تنشــأ بــني أي بلديــن16. 

ــي،  ــي أو دول ــادرة أو نشــاط، محل ــي أي مشــروع أو مب ــاركة ف ــه: املش ــى العــام، بأن ــع باملعن ــرف التطبي كمــا يع
ــرائيليني  ــرب وإس ــطينيني أو ع ــني فلس ــر( ب ــر مباش ــر أو غي ــكل مباش ــواء بش ــع )س ــاً للجم ــم خصيص مصم

14 Dan Diker, Khaled Abu Toameh “Mansour Abbas, Mahmoud Abbas, and the Abraham Effect”.  Jerusa-
lem Center for Public Affairs. 21. 4. 2022. Website: https://bit.ly/3f5Zmhy 

15  قاموس المعاني الجامع، متاح على الرابط التالي: 2XgC9QF/ly.bit//:https  آخر زيارة بتاريخ: 3/ 4/ 2022.

16  د عبد الوهاب المسيري، »موسوعة اليهود واليهودية والصهيونية«، الطبعة األولى، جزء 7، )القاهرة: دار الشروق، 1999م(، ص13.
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ــني:17 ــرطني التالي ــتوفي الش ــات(، وال يس ــوا أم مؤسس ــرادا كان )أف

أن يعتــرف الطــرف اإلســرائيلي باحلقــوق األساســية للشــعب الفلســطيني التــي كفلهــا القانــون الدولي، . 1
بحقــه فــي تقريــر املصير. 

ــتعمار-. 2 ــالل واالس ــام االحت ــد نظ ــترك ض ــال املش ــكال النض ــن أش ــكالً م ــاط ش ــكل النش وأن يش
ــرائيلي. ــد اإلس ــتيطاني واألبارتهاي االس

ــات أو  ــني احلكوم ــمي ب ــر الرس ــمي وغي ــل الرس ــواع التواص ــن أن ــوع م ــل أي ن ــود، قوب ــوال عق ــام، وط ــكل ع بش
احلــركات واألحــزاب السياســية أو حتــى األفــراد العــرب مــع نظرائهم مــن اإلســرائيليني برفــض واســتنكار كبيرين، 
)بصــرف النظــر عــن توقيــع بعــض الــدول العربيــة اتفاقيــات ســالم مــع إســرائيل(، وذلــك ألن ســبب املقاطعــة أو 
جوهــر اإلشــكال الرئيســي ال يــزال قائمــاً، وهــو اســتمرار االحتــالل اإلســرائيلي لألراضــي العربيــة/ الفلســطينية. 
ــتعدادها  ــن اس ــح ع ــكل واض ــراراً وبش ــت م ــد أعلن ــطينيون - ق ــم الفلس ــن فيه ــة – مب ــدول العربي ــت ال إذ كان
لبنــاء عالقــات طبيعيــة مــع »إســرائيل« وتطبيــع كامــل للعالقــات معهــا فــي اطــار التوصــل لســالم شــامل 
وعــادل يضمــن انســحابها مــن األراضــي التــي احتلــت عــام 1967 وقيــام دولــة فلســطينية بعاصمتهــا القــدس 
ــات  ــرز تلــك اإلعالن ــي. ولعــل أب الشــرقية، وحــل عــادل لقضيــة الالجئــني، وانهــاء باقــي ملفــات الوضــع النهائ
ــروت عــام 2002. إال أن »إســرائيل«  ــة فــي بي ــرت فــي القمــة العربي ــي أُق ــة الت ــادرة الســالم العربي ــرف مبب مــا ُع
جتاهلــت كل الدعــوات، وأمعنــت فــي سياســاتها االســتعمارية، مــن خــالل تطبيــق حكومــات إســرائيل لنظــام 
ــة  ــي املنطق ــني ف ــطينيني القاطن ــد الفلس ــاد ض ــري واالضطه ــل العنص ــم الفص ــكاب جرائ ــد18، وارت األبارتهاي

الواقعــة بــني البحــر املتوســط ونهــر األردن علــى باعتبارهــا أعلــى ســلطة فعليــة علــى األرض19. 

هنــا، ومــن نفــس الزاويــة، ميكــن ربــط حالــة اجلــدل واالســتنكار التــي صاحبــت توجــه القائمــة العربيــة املوحــدة 
للمشــاركة فــي االئتــالف احلكومــي فــي »إســرائيل«، وهــو عــدم زوال ســبب اإلشــكال الرئيســي، فلــم تعتــرف 
منظومــة احلكــم فــي »إســرائيل« بحقــوق األقليــة العربيــة اجلماعيــة الوطنيــة والقوميــة، باإلضافــة إلــى عــدم 
حصولهــا علــى املســاواة املدنيــة الكاملــة. األمــر الــذي يســتدعي تغييــر جوهــر النظــام مبــا يتــالءم مــع هــذه 
املطالــب، أي املطالبــة بنــزع الصفــة العرقيــة أو االســتعمارية عنــه. بكلمــات أخــرى، ان توجــه القائمــة املوحــدة 
ــتطيع  ــدي يس ــرائيلي تقلي ــزب إس ــا ح ــو أنه ــا ل ــا كم ــع ذاته ــل م ــت تتعام ــا بات ــة أنه ــس حقيق ــد يعك اجلدي
ــة  ــن ماهي ــاٍض ع ــى تغ ــوي عل ــد ينط ــذا ق ــي 1948، وه ــي أراض ــي ف ــع العرب ــة للمجتم ــازات مدني ــق إجن حتقي
النظــام السياســي اإلســرائيلي. وليــس مــن بــاب املبالغــة القــول: إن القائمــة املوحــدة برئاســة »منصــور عبــاس« 
تقــوم بالتماهــي مــع جتربــة األحــزاب الدينيــة اليهوديــة قبــل عقــود، عندمــا كانــت هــذه األحــزاب تشــارك فــي 
االئتالفــات احلكوميــة باألســاس مــن أجــل مصاحلهــا االقتصاديــة املتعلقــة مبؤسســاتها التعليميــة ومبصالــح 

جمهورهــا فــي الشــؤون االجتماعيــة واالقتصاديــة20.

17  الموقع الرسمي لحركة مقاطعة إسرائيل B D S، متاح على الرابط التالي: 3q7Y5g7/ly.bit//:https  آخر زيارة بتاريخ: 3/ 4/ 2022.

18  تقرير لمركز المعلومات اإلسرائيلي لحقوق االنسان في األراضي المحتلة )بتسيلم(، بعنوان »أنه أبارتهايد«، 12/ 12/ 2021، متاح على الرابط التالي: 

38pmTKe/ly.bit//:https  آخر زيارة بتاريخ: 3/ 4/ 2022.

19  تقرير منظمة Human Rights Watch، بعنوان: »تجاوزوا الحد«، 26/ 4/ 2021، متاح على الرابط التالي: 3zDLNPC/ly.bit//:https  آخر زيارة بتاريخ: 3/ 4/ 2022.

.bit//:https :20  أنطوان شلحت، » القائمة العربية الموحدة ومشاركتها في الحكومة اإلسرائيلية: عوائق وتحديات”، 25/ 7 / 2021، متاح على الرابط التالي
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ــوى  ــرف الق ــن ط ــيما م ــدة وال س ــة املوح ــى القائم ــه إل ــذي يوج ــد ال ــلَّ النق ــأن ج ــر ب ــياق، يظه ــي ذات الس وف
السياســية الفلســطينية )ســواء فــي أراضــي 48، أو مــن جانــب قيــادة منظمــة التحريــر، أو مــن حركــة حمــاس( 
ــى  ــرائيل«، عل ــي »إس ــي ف ــع العرب ــع اجملتم ــا م ــي تعامله ــدة ف ــراف املوح ــول انح ــور ح ــا، يتمح ــي تنتقده الت
اســاس أنــه مجموعــة مــن املهاجريــن وليــس مجموعــة أصالنيــة فــي وطــن. حيــث وصــل األمــر، بـــــــ »منصــور 
ــس(  ــة )غلوب ــه صحيف ــذي تنظم ــال(، ال ــرائيل لألعم ــر إس ــالل )مؤمت ــخ 21/ 12/ 2021، خ ــن بتاري ــاس« أن أعل عب
عــن تبنيــه قانــون القوميــة اإلســرائيلي، الــذي ينــص علــى أن )إســرائيل الدولــة القوميــة للشــعب اليهــودي(، 
إذ قــال: »الشــعب اليهــودي قــرر أن يقيــم دولــة يهوديــة. هكــذا وُلــدت وهكــذا ســتبقى«، وســط تصفيــق حــاد 
مــن احلاضريــن. وأضــاف بــأن »دولــة إســرائيل وُلــدت كدولــة يهوديــة وهكــذا ســتبقى، نحــن واقعيــون. وال أريــد أن 
أوهــم أي أحــد، والســؤال ليــس مــا هــي هويــة الدولــة، وإمنــا مــا هــي مكانــة املواطــن العربــي فيهــا«. وقــد أشــار 
أيضــاً إلــى أن: »ال شــك فــي أننــا أمــام بدايــة عهــد جديــد، وأقــول هــذا بحــذر وآمــل أن تنجــح هــذه اخلطــوة وأن 

تكــون الشــراكة علــى مســتوى االئتــالف اجتاهــاً لشــراكات أخــرى فــي االقتصــاد والصناعــة وغيرهــا«21.

 لقــد اعتــاد املواطنــون الفلســطينيون فــي أراضــي 48 دومــاً علــى ســماع تصريحــات مــن جانــب منظومــة احلكم 
فــي »إســرائيل« تهددهــم بالترحيــل مــن الوطــن إذا لــم يقبلــوا بـــــ )يهوديــة الدولــة(، لكــن النائــب »منصــور 
عبــاس« لــم يقبــل هــذه التصريحــات فحســب، بــل بــات مــن املدافعــني عنهــا، إذ أضــاف إليهــا عبــارة غريبــة 
عجيبــة، إذ قــال: »مــن يريــد أن يخــوض معركــة وجوديــة مــع »إســرائيل« فــي قضيــة يهوديــة الدولــة فليتنــازل 
عــن مواطنتــه فيهــا«22، وهــو بذلــك، يعيــد نفــس التصريحــات الصهيونيــة ويتبناهــا، فــاذا كان »عبــاس« يقــوم 
مبهمــة ضروريــة لتغييــر مــن خــالل – التأثيــر - علــى طريقــة تعامــل احلكومــات اإلســرائيلية مــع األقليــة العربية، 

لكنــه فــي هــذا، قــد جتــاوز خطــوط حمــراء عديــدة لثوابــت املوقــف السياســي الوطنــي الفلســطيني.

اخلامتة:

ــن  ــاء م ــه ج ــد بأن ــي اجلدي ــا السياس ــاس« نهجه ــور عب ــة »منص ــدة برئاس ــة املوح ــة العربي ــررت القائم ــد ب لق
أجــل )التأثيــر( مــن الداخــل علــى النظــام السياســي فــي »إســرائيل« لصالــح اجملتمــع العربــي وقضايــاه احلياتيــة 
امللحــة، وفــي هــذا الســبيل تغاضــت عــن بــل وجتــاوزت ثوابــت شــكلت اطــاراً للعمــل السياســي لألقليــة العربية 
فــي »إســرائيل« خــالل عقــود ماضيــة، إلــى أن متاهــت بشــكل أو بآخــر )التطبيــع( مــع الروايــة الصهيونيــة مــن 
خــالل عــدة نقــاط، كان مــن أبرزهــا، تبنــي »عبــاس« لقضيــة )يهوديــة الدولــة(، الــذي يــؤدي إلــى شــرعنة التمييــز 
ــة  ــن الدرج ــني م ــم مواطن ــد بقائه ــرب -، أي تأيي ــود – الع ــر اليه ــن غي ــرائيل« م ــني »إس ــد مواطن ــري ض العنص

الثانيــة فيهــا.

لكــن، فــي ظــل تأليــف احلكومــة اإلســرائيلية - حتــى اآلن – مــن ثمانــي قوائــم مرتبطــة ومعتمــدة علــى بعضهــا 
ــد إلــى احلكومــة،  البعــض لضمــان بقائهــا، ومتكــن » نفتالــي بينــت« و » يائيــر لبيــد« مــن ادخــال مركــب جدي

3sUAMIA/ly  آخر زيارة بتاريخ: 3/ 4/ 2022.

21  شبكة أجيال اإلعالمية، » منصور عباس يتبنى قانون القومية ويقول: »إسرائيل يهودية وهكذا ستبقى«، 21/ 12/ 2021، متاح على الرابط التالي: 

3qZldNY/ly.bit//:https آخر زيارة بتاريخ: 3/ 4/ 2022.

22  نظير مجلي، لقاء تلفزيوني على قناة الغد الفضائية، 29/ 11/ 2021، متاح على الرابط التالي: 3qjZQ9W/ly.bit//:https  آخر زيارة بتاريخ 11/ 1/ 2022.



انضمام القائمة العربية املوحدة برئاسة »منصور عباس« إلى االئتالف احلاكم في إسرائيل: بني التأثير والتطبيع.تقريــر

فمــا ســيتبقى مــن ثِقــل للقائمــة املوحــدة ومــدى قدرتهــا علــى ممارســة ذلــك )التأثيــر( املزعــوم. أو حتــى حــدث 
ســيناريو آخــر – لــو ضعيــف االحتمــال – يتمثــل فــي خــروج »بنيامــني نتنياهــو« مــن املشــهد السياســي بشــكل 
نهائــي ألي ســبب كان، بالتالــي، قــد يشــارك حــزب الليكــود مباشــرة فــي احلكومــة مــن دون »نتنياهــو«، ومــن ثــم 

تنتهــي احلاجــة االضطراريــة لوجــود )املوحــدة( فــي االئتــالف احلكومــي.

لــذا، ســيبقى انضمــام القائمــة العربيــة املوحــدة إلــى االئتــالف احلكومي في »إســرائيل« حتــت مظلــة البراغماتية 
ــطيني  ــعب الفلس ــادة الش ــات قي ــم مركب ــني معظ ــا وب ــض بينه ــالف ورف ــع خ ــية، موض ــة السياس والواقعي
بشــكل عــام، وجلنــة املتابعــة العليــا لشــؤون الفلســطينيني فــي أراضــي 48 علــى وجــه اخلصــوص، حيــث أشــار 
إلــى ذلــك رئيــس اللجنــة »محمــد بركــة«، الــذي اعتبــر بــدوره أن مســاندة القائمــة العربيــة املوحــدة للحكومــة 

وانضمامهــا إليهــا ميثــل خطــأ جســيماً، وحــذر مــن خطــورة هــذا األمــر23. 

* طالب، باحث دكتوراه في العالقات الدولية، جامعة القرآن الكرمي وتأصيل العلوم، جمهورية السودان.

23  في ندوة لـ«مدار« بركة: ال ينبغي توقع الكثير من الحكومة اإلسرائيلية الجديدة وانضمام القائمة الموحدة خطأ جسيم، 14 / 7 / 2021 متاح على 

الرابط التالي: 33hjJWf/ly.bit//:https  آخر زيارة بتاريخ: 10/ 1/ 2022.


