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قضايا

الثالثاء  6إبريل /نيسان  2021م  24شعبان  1442هـ ¶ العدد  2409السنة السابعة
Tuesday 6 April 2021

يقــرأ المركز العربي لألبحاث ودراســة السياســات فــي المطالعة اآلتيــة نتائج االنتخابات اإلســرائيلية التي أجريت فــي مارس /آذار
الماضي ،كما يوضح انعكاساتها على األحزاب العربية بعد انقسام القوى السياسية العربية إلى قائمتين

انعكاساته على وضع المجتمع الفلسطيني داخل إسرائيل

السلوك االنتخابي العربي
في انتخابات الكنيست الـ24

المركز العربي لألبحاث
ودراسة السياسات

شـ ـه ــدت إس ــرائـ ـي ــل ،خ ـ ــال شـهــر
آذار /م ـ ـ ـ ـ ـ ــارس  ،2021رابـ ـ ـ ــع
ان ـت ـخــابــات ع ــام ــة خ ــال أق ــل من
عامني ،حصلت فيها األحزاب العربية على
 10مـقــاعــد بــرملــانـيــة ،فــي حــن أنـهــا أح ــرزت
 15م ـق ـعـ ًـدا ف ــي االن ـت ـخــابــات الـســابـقــة الـتــي
جــرت قبل عــام  ،2020وذلــك بسبب انقسام
ال ـق ــوى الـسـيــاسـيــة الـعــربـيــة إل ــى قــائـمـتــن،
الـ ـع ــربـ ـي ــة املـ ـشـ ـت ــرك ــة والـ ـع ــربـ ـي ــة املـ ـ ّ
ـوحـ ــدة
(ال ـحــركــة اإلســام ـيــة الـجـنــوبـيــة) ،وفشلها
في استنهاض الناخبني الـعــرب ،وذلــك في
ّ
وتوسع
ضوء تراجع قوة األحزاب العربية،
الفجوة بني توقعات الجمهور العربي من
النواب العرب بشأن معالجة املشكالت التي
يعانيها ال ـعــرب الفلسطينيون فــي داخــل
الخط األخضر من جهة ،ووزنهم وقدرتهم
على التأثير في صنع القرار داخل إسرائيل،
وانحسار األجـنــدات الوطنية وعــدم اتخاذ
موقف حاسم من اليمني اإلسرائيلي .وقد
س ـ ّـج ـل ــت ن ـس ـبــة م ـ ًش ــارك ــة الـ ـع ــرب ف ــي ه ــذه
ً
كبيرا انعكس على
االنتخابات انخفاضا
النتائج ،إذ أحــرزت القائمة املشتركة ستة
ّ
املوحدة
مقاعد ،وحصلت القائمة العربية
على أربعة مقاعد؛ وبلغ مجموع األصوات
الـتــي حصلت عليها األح ــزاب العربية في
هذه االنتخابات  379ألف صوت مقابل 581
ألف صوت في االنتخابات السابقة.
ت ــرم ــي هـ ـ ــذه ال ـ ــورق ـ ــة إلـ ـ ــى ت ـح ـل ـيــل ن ـتــائــج
انتخابات الكنيست األخيرة داخل املجتمع
الـفـلـسـطـيـنــي ف ــي إس ــرائ ـي ــل ،واإلج ــاب ــة عن
جملة من التساؤالت حول أسباب انخفاض
ن ـس ـبــة امل ـش ــارك ــة ال ـعــرب ـيــة ف ـي ـهــا ،وأن ـم ــاط
التصويت العربي واتجاهاته وانعكاسات
نـتــائــج االنـتـخــابــات عـلــى وض ــع ال ـعــرب في
إسرائيل.

أولًا :نسب التصويت بين العرب
وصـ ـل ــت ن ـس ـب ــة الـ ـتـ ـص ــوي ــت فـ ــي امل ـج ـت ـمــع
ال ـف ـل ـس ـط ـي ـنــي فـ ــي انـ ـتـ ـخ ــاب ــات ال ـك ـن ـي ـســت
األخ ـ ـيـ ــرة إل ـ ــى  ،45%م ـق ــارن ــة ِب ـ ـ ـ  65%فــي
االن ـت ـخــابــات ال ـتــي سبقتها (آذار /م ــارس
 .)2020وتـعـتـبــر ه ــذه الـنـسـبــة األدن ـ ــى في
تاريخ املشاركة االنتخابية للفلسطينيني
في إسرائيل منذ بــدء انتخابات الكنيست
ً ّ
علما أن نسبة التصويت العامة
عام ،1949
في إسرائيل بلغت .67.4%
ثان ًيا :التصويت للقوائم العربية
ع ـش ـي ــة انـ ـتـ ـخ ــاب ــات ال ـك ـن ـي ـس ــت األخـ ـ ـي ـ ــرة،
انـقـسـمــت الـقــائـمــة املـشـتــركــة إل ــى قائمتني،
بـعــد خ ــروج الـقــائـمــة الـعــربـيــة امل ـ ّ
ـوح ــدة من
ال ـقــائ ـمــة امل ـش ـتــركــة .وظ ـه ــر االن ـق ـس ــام على
خ ـل ـف ـي ــة ال ـ ـخـ ــاف بـ ــن الـ ـق ــائـ ـم ــة املـ ـ ّ
ـوحـ ــدة
وم ــركـ ـب ــات ال ـق ــائ ـم ــة امل ـش ـت ــرك ــة ،وت ـح ــدي ــداً
الجبهة والتجمع ،بخصوص موضوع دعم
خيارا ً
ً
قائما؛ حيث رفضت
اليمني بوصفه
املـشـتــركــة ه ــذا ال ـخ ـيــار واعـتـبــرتــه مـحــاولــة
إلن ـقــاذ نتنياهو وحـكــومـتــه اليمينية ،في
ّ
ّ
حني ّ
املوحدة هذا النهج بأن
بررت القائمة
الـتــوصـيــة عـلــى أح ــد املـتــرشـحــن تـكــون من
خــال موافقته على قبول مطالب املجتمع
العربي على املستوى املدني مثل مكافحة
ال ـج ــري ـم ــة والـ ـعـ ـن ــف ،ووق ـ ــف هـ ــدم ال ـب ـيــوت
وت ـخ ـص ـيــص م ـي ــزان ـي ــات أكـ ـب ــر لـلـسـلـطــات
امل ـح ـل ـيــة ال ـع ــرب ـي ــة ،وغـ ـي ــره ــا .ك ـم ــا طــالـبــت
ال ـق ــائ ـم ــة امل ـ ـ ّ
ـوح ـ ــدة ب ـ ــأن ت ـت ـع ـهــد امل ـش ـتــركــة
بعدم دعــم قــوانــن اجتماعية تتناقض مع
«الطبيعة املحافظة للمجتمع العربي».
حصلت القائمة املشتركة على ستة مقاعد،
ح ـيــث وصـ ــل م ـج ـمــوع امل ـص ــوت ــن ل ـهــا إلــى
ً
 212048ص ــوت ــا ،أي م ــا ي ـع ــادل  4.8%من
ّ
مـجـمــل األصـ ـ ــوات ال ـع ــام ــة ،بـيـنـمــا حصلت
ال ـق ــائ ـم ــة الـ ـع ــرب ـ ّـي ــة امل ـ ـ َّ
ـوح ـ ــدة ع ـل ــى أرب ـع ــة
م ـق ــاع ــد ،ح ـي ــث وصـ ــل م ـج ـم ــوع امل ـصــوتــن
ً
ل ـه ــا إل ـ ــى  167132صـ ــوتـ ــا ،أي م ــا ي ـع ــادل
ّ
 3.7%مــن مجمل األصـ ــوات ال ـعــامــة .أي إن
ال ـقــائ ـم ـتــن حـصـلـتــا م ـ ًـع ــا ع ـلــى ن ـحــو 380
أل ــف ص ــوت .عـلــى سبيل امل ـقــارنــة ،حصلت
القائمة املشتركة (بمركباتها األربـعــة) في
ان ـت ـخــابــات الـكـنـيـســت ال ـثــال ـثــة والـعـشــريــن
(آذار /مــارس  )2020على  581507أصــوات
ّ
العامة.
تعادل  12.6%من مجمل األصــوات
تشير النتائج إلــى تــراجــع عــدد املصوتني
للقائمتني العربيتني مقارنة باالنتخابات
السابقة ( )2020بنحو  200ألف صوت.
وق ـ ــد ص ـ ـ ـ ّـوت  81%مـ ــن ال ـن ــاخ ـب ــن ال ـع ــرب
الــذيــن شــاركــوا فــي االنـتـخــابــات للقائمتني
العربيتني ،وحصلت األحــزاب الصهيونية
على باقي األصوات ،في حني وصلت نسبة
الـتـصــويــت للقائمة املـشـتــركــة فــي املجتمع
العربي إلى  87%في انتخابات آذار /مارس
 ،2020في حني أحرزت األحزاب الصهيونية
ّ
على بقية األصوات ،ما يدل على أن أغلبية

تدلي بصوتها في كفرمندا( 2021/3/23 ،أحمد غرابلي/فرانس برس)

مـ ــن لـ ــم يـ ـص ـ ّـوت ــوا ل ـل ـقــائ ـمــة امل ـش ـت ــرك ــة فــي
الـجــولــة األخ ـيــرة ( ،)2021لــم ي ـشــاركــوا في
االنتخابات ولم يدلوا بأصواتهم.

ً
ثالثا :التصويت
لألحزاب الصهيونية
ّ
ك ــث ـف ــت األح ـ ـ ـ ــزاب ال ـص ـه ـي ــون ـي ــة ،ف ــي دورة
االنتخابات األخـيــرة ،دعايتها االنتخابية
َّ
العربي ،وقد أدرجت
املوج ٌهة إلى املجتمع ّ
ً
أح ــزاب صهيونية مترشحني عــربــا ضمن
قــوائـمـهــا االنـتـخــابـيــة ف ــي أم ــاك ــن مـتـقــدمــة.
فـعـلــى سـبـيــل املـ ـث ــال ،أدرج ح ــزب مـيــرتــس
َ
مترشحني عــربـ َـيــن فــي املوقعني
الـيـســاري
الرابع والخامس ضمن ّقائمته البرملانية،
وأدرج ح ــزب الـعـمــل مـتــرشـحــة عــربـيــة في
وأدرج ح ــزب الـلـيـكــود أول
املــوقــع الـســابــع،
ّ
ً
ً
مسلما في
عربيا
مرة في تاريخه مترش ًحا
ً
املــوقـ ّـع الـســادس والـثــاثــن .هــذا ،فضل عن
املترش ِحني العرب ال ــدروز في هــذه القوائم
وقوائم أخرى .وخصص نتنياهو ً
جزء ا من
فقد
دعايته
االنتخابية للمجتمع العربيً ،
ّ
لقاءات انتخابية
فيها
م
نظ
عربية
بلدات
زار
ٍ
ب ــالـ ـتـ ـع ــاون مـ ــع رؤسـ ـ ـ ــاء س ـل ـط ــات مـحـلـيــة
ّ
عــربـيــة ،بــل إن لجنة االنـتـخــابــات املــركــزيــة،
وهـ ــي ل ـج ـنــة م ـكــونــة م ــن مـمـثـلــي األح ـ ــزاب
ـاض فــي املحكمة
فــي الكنيست ويــرأسـهــا قـ ّ ٍ
أي قائمة عربية
العليا ،لم تشطب هذه املرة
أو ّ
أي مترشح عربي من القوائم العربية ولم
تضطرها إلــى اللجوء إلــى املحكمة العليا
التي كانت تلغي قرارات الشطب ،كما حدث
في الدورات االنتخابية السابقة.
وقــد حصلت األح ــزاب الصهيونية فــي هذه
االن ـت ـخــابــات ع ـلــى ن ـحــو  80أل ــف ص ــوت من
البلدات العربية بما في ذلك البلدات الدرزية،
أي م ــا يـ ـع ــادل  19%م ــن م ـج ـمــل األصـ ـ ــوات
العربية التي شــارك أصحابها في االقتراع.
في املقابل ،حصلت األحزاب الصهيونية على
نحو  92ألف صوت من املجتمع العربي في

وصلت نسبة التصويت
في المجتمع
الفلسطيني في
انتخابات الكنيست
األخيرة إلى %45
حصلت القائمة
المشتركة على ستة
مقاعد ،حيث وصل
مجموع المصوتين
لها إلى  212048صو ًتا
تراجع عدد المصوتين
للقوائم العربية بـ 200
ألف صوت ،وتراجع
تمثيل القوائم العربية
مقعدا إلى 10
من 15
ً
مقاعد

تراجع نسب تصويت العرب
ُتبيّن نسب تصويت العرب تراجعها في انتخابات الكنيست ،منذ عام
 ،1999وقد استمرت حتى عام  ،2015عندما ارتفعت النسبة بعد
ضمت كل األحزاب العربية التي تشارك
تأسيس القائمة المشتركة التي
ّ
في االنتخابات (الجبهة الديمقراطية للسالم والمساواة ،التجمع
الوطني الديمقراطي ،الحركة اإلسالمية والحركة العربية للتغيير).
عندها ارتفعت نسبة التصويت لتصل إلى  ،%64لكنها تراجعت في
انتخابات نيسان /إبريل  2019إلى  %49بعد تفكيك القائمة المشتركة إلى
تباعا في الدورتين التاليتين.
قائمتين ،ثم عادت وارتفعت
ً

انتخابات آذار /مارس  ،2020ما يعادل 13%
من األصــوات العربية التي شارك أصحابها
فـ ــي االقـ ـ ـ ـت ـ ـ ــراع ،وت ـ ـعـ ــود هـ ـ ــذه الـ ـفـ ـج ــوة بــن
النسب واألصــوات املطلقة إلى تراجع نسبة
التصويت في املجتمع العربي ،فعلى الرغم
ّ
م ــن أن األح ـ ــزاب الـصـهـيــونـيــة حـصـلــت على
 19%مــن األص ــوات العربية فــي االنتخابات
األخيرة فإن هذا العدد أقل مقارنة بانتخابات
آذار /مارس  .2020وحصل الليكود على أكبر
نـسـبــة م ــن األص ـ ــوات الـعــربـيــة ال ـتــي صــوتــت
ل ــأح ــزاب الـصـهـيــونـيــة بـنـسـبــة  ،26%يليه
م ـيــرتــس بـنـسـبــة  ،19%ث ــم حـ ــزب يـســرائـيــل
بيتينو (إســرائـيــل بيتنا) برئاسة أفيغدور
ليبرمان بنسبة  ،17%يليه حزب ييش عتيد
(يوجد مستقبل) برئاسة يائير لبيد بنسبة
 ،11%وأحرزت األحزاب الصهيونية األخرى
باقي األصوات.
ت ـب ــن م ـع ـط ـي ــات ال ـت ـص ــوي ــت فـ ــي املـجـتـمــع
الفلسطيني داخل إسرائيل ما يلي:
ّ
 .1مثل عدم َاملشاركة في االنتخابات بنسبة
 55%ال ـس ـم ــة األهـ ـ ــم ف ــي أنـ ـم ــاط امل ـش ــارك ــة
االن ـت ـخ ــاب ـي ــة ل ـ ــدى ال ـ ـعـ ــرب الـفـلـسـطـيـنـيــن
فـ ــي إسـ ــرائ ـ ـيـ ــل .وي ـ ـعـ ــود ذل ـ ــك إل ـ ــى أس ـب ــاب
ع ــدي ــدة ،مـنـهــا ال ـت ـعــب م ــن ت ـك ـ ّـرر ال ـج ــوالت
االن ـت ـخــاب ـيــة ،وان ـق ـســام الـقــائـمـ ّـة املـشـتــركــة،
واالرت ـبــاك السياسي الــذي تمثل بمحاولة
شــرعـنــة دع ــم الـيـمــن اإلســرائ ـي ـلــي بـمــا في
ذلــك نتنياهو فــي تشكيل الحكومة ،وعــدم
تــرجـمــة زيـ ــادة ع ــدد ال ـن ــواب ال ـعــرب عـ ً
ـدديــا
ّ
ً
في زيــادة التأثير السياسي ما تمثل مثل
بـعـجــز ال ـقــائ ـمــة امل ـش ـت ــرك ــة ،ب ـعــد إن ـجــازهــا
االنـتـخــابــي الـكـبـيــر ع ــام  ،2020بحصولها
ً
مقعدا ،عن مواجهة أزمات املجتمع
على 15
الـعــربــي الـتــي تفاقمت فــي ال ـعــام املـنـصــرم،
مثل تزايد نسب الجريمة والعنف ،وسوء
األوض ــاع االقتصادية الناتجة من جائحة
فـيــروس كــورونــا املستجد ،وغـيــاب الـقــدرة
عـ ـل ــى ت ــرجـ ـم ــة اإلن ـ ـ ـجـ ـ ــاز االنـ ـتـ ـخ ــاب ــي إل ــى
واق ــع سـيــاســي أف ـضــل للفلسطينيني على
املستوى التنظيمي الداخلي ومجمل العمل
الـسـيــاســي .كـمــا ب ــرز فــي ه ــذه االنـتـخــابــات
تراجع تحريض األحــزاب الصهيونية على
الجمهور العربي والنواب العربّ ،
سيما من
ً
تكتيكا انتخابياً
جانب نتنياهو الذي اتبع
مـغــايـ ًـرا هــذه امل ــرة فــي محاولة منه لتقليل
نسبة الـتـصــويــت وج ــذب مـصــوتــن لحزب
الليكود ،وقــد نجح فــي األول ــى وأخـفــق في
الثانية .وال يعني تراجع نسبة التصويت
ً
موقفا ّ
مؤي ًدا للمقاطعة ،فلم يغير  20%من
الجمهور موقفه من االنتخابات خالل عام،
ولكن عوامل القعود والعزوف عن املشاركة
هي عوامل مركبة ،منها اليأس من التأثير
واالح ـت ـج ــاج ع ـلــى االن ـق ـس ــام ال ـعــربــي بعد
الوحدة واالرتباك السياسي ،وغيرها.
 .2تــراجــع عــدد املـصــوتــن للقوائم العربية
بـ  200ألــف صــوت ،وتــراجــع تمثيل القوائم
ً
مقعدا إلى  10مقاعد .ويعود
العربية من 15

هذا التراجع إلى انقسام القائمة املشتركة،
ً
فضل عن غياب برنامج سياسي ّ
جاد لهذه
ً
القائمة تحديدا؛ فقد اقتصر خطابها على
مــواج ـهــة بــرنــامــج ال ـقــائ ـمــة امل ـ ّ
ـوح ــدة الـتــي
ّ
جرتها إلى ملعبها فيما يتعلق بالقضايا
االج ـت ـم ــاع ـي ــة ،وت ــرك ــز ال ـن ـق ــاش ع ـلــى فـكــرة
الـتــوصـيــة بــرئـيــس لـلـحـكــومــة أمـ ــام رئـيــس
ّ
ال ــدول ــة ،وإس ـق ــاط الـيـمــن امل ـت ـطــرف ،وك ــأن
الـقــائـمـتــن ه ـمــا م ــن ال ـق ــوائ ــم اإلســرائـيـلـيــة
ً
ّ
ال ـعــاديــة .فـضــا عــن أن مـســألــة الـتــأثـيــر في
تشكيل الحكومة وإسـقــاط اليمني سقطت
م ــع ت ـج ــرب ــة االن ـت ـخ ــاب ــات ال ـس ــاب ـق ــة ،حـيــث
سـ ّـوقــت القائمة املشتركة فــي آذار /مــارس
 2020أن ـه ــا ق ـ ــادرة ع ـلــى إس ـق ــاط نتنياهو
وت ـش ـك ـيــل ح ـكــومــة بــدي ـلــة ل ــه بــدع ـم ـهــا من
الخارج .وبالفعل ،أوصت القائمة املشتركة
بـ ّبـيـنــي غــان ـتــس ل ــرئ ــاس ــة ال ـح ـكــومــة ال ــذي
ف ــضــل االن ـض ـم ــام إل ــى ح ـكــومــة ت ـن ــاوب مع
ً
نتنياهو ب ــدل مــن تشكيل حكومة تستند
إل ــى دع ــم الـقــائـمــة املـشـتــركــة حـتــى مــن دون
ً
فعليا إلى الحكومة .لم تستوعب
أن تنضم
ُ
ـراهــن على صوتها
القوائم العربية ومــن يـ ِ
ف ــي الـ ـب ــرمل ــان ل ـح ـســم س ـي ــاس ــات إس ــرائ ـي ــل
م ـ ــدى ع ـم ــق األي ــدي ــول ــوجـ ـي ــا ال ـص ـه ـيــون ـيــة
فــي بـنـيــة ال ــدول ــة الـيـهــوديــة وثـقــافـتـهــا .فال
أحـ ــزاب الـيـمــن املـتـطــرف وال يـمــن الــوســط
مستعدة لتشكيل حكومة تستند إلى أقلية
مــن ال ـن ــواب ال ـي ـهــود فــي الـكـنـيـســت ،بحيث
تسندها أص ــوات ال ـنــواب ال ـعــرب وتبقيها
ّ
في الحكم .وحتى لو حصل ذلــك ،فــإن مثل
هذه الحكومة لن تكون قادرة على حسم أيّ
قضية مهمة ،كما أنها لن تمكث في الحكم
ً
طــويــا .وليست هــذه هــي استراتيجية من
يــوافــق على عقد صفقات مــع الـلـيـكــود ،بل
هو يبحث عن تلبية مطالب عينية تدخل
فــي َّ ب ــاب ال ـح ـقــوق الـيــومـيــة ال ـتــي غــالـ ًـبــا ما
َ
تحقق مثلها في املاضي بالنضال ،بما فيه
البرملاني ،والتي ال يفترض أن تحتاج إلى
صـفـقــات لتحقيقها .ويــدخــل ه ــذا السلوك
السياسي ضمن الخطاب الشعبوي الــذي
يرى أنه ليس ًّ
مهما مع من يكون التحالف،
حتى لــو كــان مــع نتنياهو ،بشرط تحقيق
ّ
مطالب للجماهير .لقد أثبتت التجربة أن
العرب في الداخل حققوا ما هو أهم من هذه
املطالب من دون الحاجة إلى أن يتخلوا عن
هويتهم الوطنية ومواقفهم.
 .3لم تحظ األحزاب الصهيونية بعدد كبير
م ــن امل ـصــوتــن كـمــا تــوق ـعــت ،فــرغــم ازديـ ــاد
نـســب الـتـصــويــت لـهــا فــي املجتمع العربي
من  13%عام  2020إلى نحو  19%في هذه
ّ
االنتخابات ،فإن عدد املصوتني كان أقل من
ّ
الدورة السابقةَ .مما يدل على أن الخيارين
األس ــاس ـ َـي ــن ال ـل ــذ ْي ــن ك ــان ــا أمـ ــام الـنــاخـ ِـبــن
ال ـ ـعـ ــرب هـ ـم ــا :إم ـ ــا ال ـت ـص ــوي ــت لـلـقــائـمـتــن
الـعــربـيـتــنّ ،
وإمـ ــا ع ــدم اإلدالء بــأصــواتـهــم.
ّ
أن أقلية صغيرة فــي املجتمع
وه ــذا يــؤكــد َ
الفلسطيني مــنـحــت الـقــائـمـتــن أصــواتـهــا،
على الرغم من الظروف السياسية وخيبة
األمــل في القوائم العربية والدعاية املكثفة
لألحزاب الصهيونية في املجتمع العربي،
ال ّ
سيما حزب الليكود.
ك ـش ـفــت ن ـت ــائ ــج ان ـت ـخ ــاب ــات ال ـك ـن ـي ـســت فــي
املجتمع الفلسطيني عن خيبة أمــل كبيرة
ل ـ ــدى ال ـف ـل ـس ـط ـي ـن ـيــن ف ــي خـ ـط ــاب ال ـق ــوائ ــم
العربية على املستوى السياسي وفي أدائها
على املستوى البرملاني .وتمثل ذلك بازدياد
نسبة املقاطعني واملمتنعني عن التصويت
بـمـعــدل غـيــر مـسـبــوق فــي تــاريــخ املـشــاركــة
االنتخابية العربية للكنيست .أضــف إلى
ّ
ذلك أن الجمهور العربي يبحث عن خطاب
َ
َ
وأداء سـيــاســيــن بــرملــانــيــن ي ـقــومــان على
مـقــاربــة الـقـضــايــا املــدنـيــة بـخـطــاب وطـنــي،
يتعامل من خالله مع الفلسطينيني العرب
ف ــي إس ــرائـ ـي ــل بــوص ـف ـهــم م ـج ـمــوعــة وط ــن،
وليس بوصفهم مجموعة مهاجرين .كما
ّ
دلــت النتائج على تراجع العمل السياسي
ال ـع ــرب ــي ف ــي ال ـس ـن ــوات ال ـخ ـمــس األخـ ـي ــرة،
وت ــراج ــع ثـقــة املــواط ـنــن ال ـع ــرب بــأحــزابـهــم
ب ـع ــد أن ف ـش ـل ــت ال ـق ــائ ـم ــة امل ـش ـت ــرك ــة ال ـتــي
حملت كـثـيــرا مــن األم ــل للفلسطينيني في
نحو جعلهم يمنحونها 15
إسرائيل ،على
ٍ
ً
مقعدا في انتخابات آذار /مارس  ،2020في
تنظيم الجمهور العربي خلفها ،وخفض
سـقــف تــوقـعــاتــه مـنـهــا ،وتــوجـيــه الـنـقــد إلــى
ع ـنــوانــه الـحـقـيـقــي وه ــو الـسـلـطــة الـحــاكـمــة
في إسرائيل بوصفها صانعة السياسات.
ل ـق ــد آن األوان ل ـت ـطــويــر خ ـط ــاب سـيــاســي
يرتكز على الصعود الوطني الــذي حصل
فـ ــي ت ـس ـع ـي ـن ـي ــات ال ـ ـقـ ــرن الـ ـعـ ـش ــري ــن ،حــن
ط ــرح ال ـج ـمــع ب ــن خ ـط ــاب م ــدن ــي مــواطـنــي
ي ـت ـن ــاول ق ـضــايــا امل ــواط ـن ــة والـ ـحـ ـق ــوق ،من
دون أن يتخلى عن ّ
تحدي سياسات الدولة
وجـ ــوهـ ــرهـ ــا ال ـ ـي ـ ـهـ ــودي ،وخ ـ ـطـ ــاب وط ـن ــي
فلسطيني .وإذا لم يحصل ذلــك ،فقد ينشأ
خ ـط ــأ ت ـم ــري ــر خـ ـط ــاب «عـ ــربـ ــي إس ــرائ ـي ـل ــي
محافظ» بغالف شعبوي.

