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امل� � � � � � �ش� � � � � � �ت� � � � � � ��رك� � � � � � ��ة إل � � � � � � � � � � � � ��ى أي� � � � � � � � � ��ن؟
بقلم :د .باسل غطاس

ك � � �ت� � ��ب ه� � � � � ��ذا امل� � � � �ق � � � ��ال ع� � � �ش� � � � ّي � � ��ة دخ � � ��ول د .ب � � ��اس � � ��ل غ � � � � ّ�ط � � � ��اس إل� � � � � ��ى األس � � � ��ر ،ون� � � � �ن� � � � �ش � � � ��ره ال� � � � �ي � � � ��وم ك � � �م� � ��ا ك�� �ت� ��ب.
أن انتخابات الكنيست ا ل�ق��اد م��ة ستجري
أعتقد ّ
ّ
خ�لال وج��ودي في األس��ر ،ويتملكني قلق شديد
لدي هذا
حول استمرار القائمة املشتركة .لم يكن ّ
القلق م��ن قبل ف��ي احلقيقة ،وك�ن��ت أراه ��ن متا ًما
على استمرار املشتركة ،لدورة قادمة أو لدورتني

* تط ّورات سلب ّية عديدة جرت
م� ّ
�ؤخ � ًرا ،ت�ه� ّدد ف��ي رأي��ي مصير
امل �ش �ت��رك��ة وت��ع�� ّرض��ه للخطر
بأن
على األق � ّل ،معتم ًدا في األس��اس على قناعتي ّ
الضغط واإلرادة اجلماهير ّية سيستم ّران في أداء
دور حاسم في هذا املوضوع.
لك ّن تط ّورات سلبيّة عديدة جرت مؤخّ ًرا ،ته ّدد في
رأيي مصير املشتركة وتع ّرضه للخطر.
معروف للجميع دور التج ّمع ودوري شخصيًّا في
سعيت لضمان
إقامة املشتركة ،ويعلم اجلميع كم
ُ
إجناح إقامة املشتركة وإزالة ك ّل العقبات من أمامها،

* نقد تص ّرفات امين السياس ّية،
املتهاونة واملتجاوزة للخطوط
احلمر ،ح ّتى مبقاييس خطاب
اجل� �ب� �ه ��ة أح� � �ي � ��ا ًن � ��ا ،وت� �ق ��ومي
ه ��ذه ال �ت �ص � ّرف��اتُ ،ي � َع � ّد صو ًنا
ل��ل��م��ش��ت��رك��ة وح � �م� ��اي� ��ة ل��ه��ا،
ول� � �ه � ��ذا ف� �ه ��و واج�� � ��ب وط� �ن � ّ�ي
وال سيّما في الساعات والدقائق األخيرة قبل التوقيع
على االتّفاق .وقد ثابر التج ّمع ،وثابرت شخصيًّا،
في فعل ك ّل ما هو مطلوب لبناء وصيانة املشتركة
أن
وتطوير أدائها
البرملاني ،وأشعر اآلن حتدي ًدا ّ
ّ
مه ّمة احلفاظ على املشتركة لم تعد سهلة ،وال سيّما
في ظ ّل التص ّرفات الفرد ّية لبعض الن ّواب مؤخّ ًرا،
وبخاصة النائب أمين عودة ،مستخد ًما موقعه ولقبه
ّ
كرئيس للقائمة املشتركة ،ما يجعل الصمت على ذلك
خطيئة سياسيّة ستؤ ّدي باملشتركة إلى الهالك.
كما هو م�ع��روف ،فقد ك��ان ع��ودة ،داخ��ل اجلبهة،
من املعارضني لتشكيل القائمة املشتركة ،إلاّ أنّه
بعد االنتخابات وحصوله على املوقع األ ّول ،وبدء
إدراك� ��ه ق� � ّوة ون �ف��وذ امل�ش�ت��رك��ة ،حت� � ّول إل��ى أش ّد
فإن نقد
املؤ ّيدين لها ولضرورة احلفاظ عليها ،ولهذا ّ
تص ّرفاته السياسيّة ،املتهاونة واملتجاوزة للخطوط
احلمر ،حتّى مبقاييس خطاب اجلبهة أحيانًا ،وتقومي
هذه التص ّرفاتُ ،ي َع ّد صونًا للمشتركة وحماية لها،
وطني.
ولهذا فهو واجب
ّ
ال مي�ك��ن إم �س��اك ال�ع�ص��ا م��ن ط��رف�ي�ه��ا؛ م��ن جهة
تريد ،وبنوايا صادقة ،احلفاظ على املشتركة ،بل
وتقويتها ،ومن جهة أخرى تسلك مسل ًكا يخفض
سقف اخل �ط��اب واألداء ال�س�ي��اس� ّ�ي لشعبنا كلّه،
ّاً
مستغل موقعك األ ّول في املشتركة (الذي حت ّول
بقدرة قادر إلى ‘رئيس قائمة‘).
أقمنا املشتركة لكي ترفع أداءنا ،وتزيد من انتصاب
قامتنا وعنفواننا ،بصفتنا أصحاب البالد والوطن،
الصهيوني
ولكي نكون أقوى في مواجهة املشروع
ّ

االستعماري ،ال أن نصبح ردي ً��ف��ا لـ "ميرتس"،
ّ
صحافي مع زهافا غالؤون في
فتشارك مبؤمتر
ّ
"يوم توحيد القدس"!
الصحافي،
املؤمتر
في
�ودة
ليس مه ًّما ما قاله ع�
ّ
مّإن ��ا امل��وق��ع ،وال ��زم ��ان ،وال�ط��ري�ق��ة اإلسرائيليّة
الصهيونيّة ،س�ي��ا ًق��ا ،ورم��ز ّي��ة ،وج��وه � ًرا .كذلك
املشاركة في مظاهرة "شالوم عخشاف" (سالم

* املشكلة أنّ عودة في ك ّل هذه
ا ّ
حمل��ط��ات ،ك��ان ُي��دع��ى ويحضر
ويتكلّم باسم املشتركة بصفته
رئيسا لها ،وكما نعلم جمي ًعا،
ً
ل��م ُينتخب ع��ودة لهذا املنصب
اآلن) وح��زب "ه�ع�ف��ودا" (ال�ع�م��ل) ف��ي ت��ل أبيب،
ملناسبة خمسني عا ًما على االحتالل .كيف تشارك
باسمنا في مظاهرة شعاراتها صهيونيّة ،وتفوح
ال�ع�ن�ص��ر ّي��ة م�ن�ه��ا؟ ل�ق��د اخ �ت��ار امل�ن� ّظ�م��ون جتاهل
املشتركة وإقصاءها ،بدل دعوتها للمشاركة في
تنظيم املظاهرة بشعارات متّفق عليها.
ال نهرع يا صديقي لتلقّي الفتات على مائدة ك ّل من
يتح ّدث عن "ح� ّل الدولتني" ،حتّى ول��و طلب أبو
وألح فيه .وال أريد أن أفتح ملفّ زيارة
مازن ذلك ّ
أميركا ،وال سيّما مشاركة عودة في مؤمتر من ّظمة
"جي ستريت" الصهيونيّة ،وكذلك مضمون خطاب
التزلّف حملمود عبّاس والسلطة الفلسطينيّة ،من
دون وال كلمة نقد أو حتفّظ واحدة في مؤمتر حركة
"فتح" األخير برام الله ،ناهيك عن طبيعة العالقة
املتماهية متا ًما مع مكتب عبّاس ،والتح ّول إلى داعية
ألوسلو بعد خراب بصرى.
ّ
أن عودة في ك ّل هذه احملطات ،كان ُيدعى
املشكلة ّ
رئيسا لها،
ويحضر ويتكلّم باسم املشتركة بصفته
ً
وليس بصفته الشخصيّة أو احلزبيّة ممثّلاً للجبهة.
وكما نعلم جمي ًعا ،لم ُينتخب عودة لهذا املنصب،
مّإنا كان ذلك باتّفاق مر ّكبات املشتركة ،وعليه من
الطبيعي أن نتوقّع ،بل أن نطالب ع��ودة ،وبش ّدة،
ّ
متثيل مر ّكبات املشتركة كافّة ،وليس مواقفه أو
ميوله الشخصيّة أو احل��زب �يّ��ة ،وذل��ك م��ن خالل
السياسي.
احملافظة على برنامج املشتركة
ّ

* ال أري��د أن أفتح ّ
ملف زيارة
أميركا ،وال س ّيما مشاركة عودة
في مؤمتر ّ
منظمة "جي ستريت"
الصهيون ّية ،و ك��ذ ل��ك مضمون
خطاب التز ّلف حملمود ع ّباس
والسلطة الفلسطين ّية ،من دون
وال كلمة نقد أو حت ّفظ واحدة

إن خطاب ومفردات وسلوك عودة أق ّل بكثير من
ّ
البرنامج املتّفق عليه للقائمة املشتركة .السؤال :لم
ال نرى نقاشً ا ،أو حتّى حت ّف ًظا من جبهو ّيني ،ومن
ممثّلي أح��زاب أخرى من مر ّكبات املشتركة حول
الشراكة مع "ميرتس" ،والفاحشة السياسيّة بعقد

صحافي مشترك في يوم احتالل القدس؟
مؤمتر
ّ
لاً
األنكى واملثير لالستغراب فع  ،هو هذا األسلوب،
ال� ��ذي ي �ق��ع حت��ت ع��ن��وان ال �ت �ح � ّدث إل ��ى املجتمع
اإلسرائيلي ،وفيه غياب للعنفوان والفخر ،وأحيانًا
ّ
رئيسا
ل �ع �زّة ال �ن �ف��س ،وال �ت��ي ُي �ف �ت��رض أن مت �يّ��ز
ً
لقائمة متثّل مجتم ًعا كاملاً  ،ولديها  13عض ًوا في
البرملان.
لسنا ساذجني سياسيًّا ،وال نعدم اخلبرة والذكاء
الدميقراطي"
أن الدعوة لتشكيل "املعسكر
لكي نفهم ّ
ّ
التي يطلقها عودة صباح مساء ،مبا فيها املظاهرة
في تل أبيب ،وحت ّركات دوف حنني ونشاطه املكثّف
إلقامة تنظيم "نقف م ًعا" (وهو يستثني منه اليهود
املناهضني للصهيونيّة) ،وحتويل "ميرتس" إلى
شريك في الدعوة ملظاهرة اجلبهة في حيفا ،تعكس

*لقد حت ّولت املشتركة لألسف،
أو ت �ك��اد ،بفضل ق�ط��ف ال ��رأس
وخفض السقف ،إلى مج ّرد وكيل
بني املواطن والسلطة ،ح ّتى أنّ
بعض الن ّواب يتنافسون عل ًنا في
َم ْن لديه عالقات أوثق وحميم ّية
ني
أكثرمعالوزير
الفالنيأوالعلاّ ّ
ّ
�وج � ًه��ا س �ي��ؤ ّدي ع�ل��ى أرض ال��واق��ع ،وربمّ ��ا من
ت� ّ
دون قصد لدى البعض ،إلى القضاء على القائمة
املشتركة.
لقد خضنا نقاشات ح��ول ه��ذه القضايا اخلالفيّة
في كتلة املشتركة ،وكان ن ّواب التج ّمع املبادرون
الداخلي ه��ذا لم يفد،
إل��ى ذل��ك ع��ادة ،لك ّن احل��وار
ّ
الفردي
ولم يثن عودة عن االستمرار في سلوكه
ّ
الوحدوي .حان الوقت ألن يكون هذا النقاش
وغير
ّ
علنيًّا ،وأمام اجلمهور ،وفي هذا حماية للمشتركة
وحتصني لها ً
أيضا.
لقد حت� ّول��ت املشتركة ل�لأس��ف ،أو ت�ك��اد ،بفضل
قطف الرأس وخفض السقف ،إلى مج ّرد وكيل بني
أن بعض الن ّواب يتنافسون
املواطن والسلطة ،حتّى ّ
علنًا في َم ْن لديه عالقات أوثق وحميميّة أكثر مع
ني ،و َمْ��ن يستطيع تعيني
الوزير
الفالني أو العلاّ ّ
ّ
م��واع�ي��د أس��رع م��ع ه��ذا ال��وزي��ر أو تلك الوزيرة!
لقد وصلنا إلى مشاهد مضحكة في املبارزة على
َم ْن يعينّ أسرع موع ًدا الجتماع رؤساء السلطات
احمللّيّة العربيّة مع وزي��ر الداخليّة ،أو املاليّة ،من
وراء ظهر زمالئه ،ث ّم يرفع الصور بسرعة البرق
إلى صفحته في فيسبوك! وقد بلغ األمر بالبعض
ألاّ يخجل م��ن ال�ت�ق��اط ال �ص��ور م��ع أك�ث��ر ال ��وزراء
عنصر ّية ويضعها في صفحته لتسويق إجنازاته.
ما هذا احلضيض الذي وصلنا إليه؟ قبل املشتركة
حتسبًا من نقد األحزاب
لم يكن أحد يجرأ على ذلك ّ
العربيّة املنافسة.
كما وصلنا إل��ى مشاهد س��ري��ال�يّ��ة ف��ي موضوع
اخل ّطة االقتصاد ّية ،وم �ب��ارزات ف��ارغ��ة ،من جهة
املعني
املعني بتكبير وتضخيم اإلجناز ،ومن جهة
ّ
ّ
بتقزميه لكي ال يكون للطرف األ ّول "كريديت"،
وفي ذلك شيء مسيء ومثير للسخرية ،حتّى عند
ّ
املوظفني وبعض الوزراء ،الذين يستخدمون
كبار

*أق �م �ن��ا امل �ش �ت��رك��ة ل �ك��ي ترفع
أداءنا ،وتزيد من انتصاب قامتنا
وعنفواننا  ،ال أن نصبح ردي ًفا
ل�ـ "م�ي��رت��س" ،فتشارك (امين
صحافي مع زهافا
عودة) مبؤمتر
ّ
غالؤون في "يوم توحيد القدس!

األناني لصاحلهم.
الشخصي
هذا التنافس
ّ
ّ
ه��ل م��ن أج��ل ه��ذا أقمنا املشتركة؟ لكي نعود إلى
فترة اخلمسينات والستّينات من موديل مخاتير
السلطة ،ولكن بلبوس وطنيّة وعصر ّية ممهورة
بختم املشتركة؟
لاً
ألم يق ّدم شعبنا الكثير من التضحيات ،جي بعد
تترسخ حقيقة أنّنا نستطيع حتصيل
جيل ،حتّى
ّ
حقوقنا من أكثر الوزراء عنصر ّية ،بكرامة ،وعزّة
نفس ،ورأس مرفوعة ،ألنّنا أصحاب ح� ّق وليس
منة من أحد.
لسنا بحاجة لقائمة مشتركة لكي ن�ك��ون وكالء

* لسنا ساذجني سياس ًّيا ،وال
نعدم اخلبرة والذكاء لكي نفهم
أنّ ال��دع��وة لتشكيل "املعسكر
الدميقراطي" التي يطلقها عودة
ّ
صباح مساء ،وحت ّركات دوف
حنني ون�ش��اط��ه امل�ك� ّث��ف إلقامة
تنظيم "ن�ق��ف م � ًع��ا" وحتويل
"ميرتس" إلى شريك في الدعوة
ملظاهرة اجلبهة في حيفا ،تعكس
توج ًهاسيؤ ّديعلىأرضالواقع،
ّ
إلى القضاء على القائمة املشتركة
عصر ّيني ،بل لكي نكون أق��وي��اء ،وعزيزي نفس،
وأش ّداء في الدفاع عن حقوقنا ونيلها.
نعم ،شعبنا يريد حتسني حياته اليوميّة ،االقتصاد ّية
وامل�ع�ي�ش�يّ��ة ،وي��ري��د ح � ّل مشكلة السكن والبناء،
والبنى التحتيّة ،ومحاربة العنف .نعم ،نريد أماكن
أن املسؤول عن ك ّل هذا
عمل للنساء ،وشعبنا يعلم ّ
حكومات إسرائيل ،وهو ال يريد من ن ّوابه أن يكونوا
وسطاء ووكالء ذليلني ،مّإنا زعماء وقادة لشعب،
يسعون لتحقيق املساواة حتّى في ظ ّل حكومة اليمني
املتط ّرف ،و ِفي ظ ّل العنصر ّية املتفشّ ية ،ببناء خطط
وع�لاق��ات عمل مهنيّة واستراتيجيّة مع ال��وزراء
والسلطة التنفيذ ّية ،وليس عبر العالقات الشخصيّة
وتكتيكات "يعرف من أين تؤكل الكتف".
لسان حال شعبنا يقول:

ال تسقني ماء احلياة بذ ّلة
بل فاسقني بالع ّز كأس احلنظل
ماء احلياة بذ ّلة كجه ّنم
وجه ّنم بالع ّز أطيب منزل

