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بعد  للكنيست  االول���ى  األسابيع  ف��ي  أن��ه  أذك��ر 
االنتخابات األخيرة، دأب اعضاء الكنيست من 
االئ��ت��الف احل��ك��وم��ي، ودأب���ت وس��ائ��ل االعالم 
العبرية في كل مقابلة معنا، على طرح السؤال 
"االستشراقي": متى ستنفصلون عن بعضكم 
في القائمة املشتركة؟ لكن سرعان ما تراجع هذا 
على  وذلك  الوقت،  مرور  مع  تدريجيًا  السؤال 
واحدة،  كقائمة  املشتركة  عمل  استمرار  ضوء 
رغم تصاعد بعض النقاشات الداخلية بني احلني 
االيام  بهذه  تنهي  املشتركة  هي  وه��ا  واآلخ��ر. 

عامها الثاني بعد االنتخابات األخيرة.
القائمة أساًسا  التعاون والتنسيق في  لقد برز 
بحكم  وذل��ك  البرملاني،  املجهود  مستوى  على 
الكنيست  ه��ي��ئ��ات  أم���ام  واح����دة  ككتلة  ال��ع��م��ل 

املختلفة، وخاصة مبا يتعلق بتوزيع العمل في 
اللجان البرملانية املختلفة وتقسيم املسؤوليات 
بني األحزاب وبني النواب، والتنسيق في مجال 
امل��ق��ت��رح��ات وال��ن��ق��اش��ات ع��ل��ى ج����دول أعمال 
ايجابيًا  انطباًعا  ت��رك  ال���ذي  األم���ر  الكنيست، 
)نسبيًا طبًعا( داخل أروقة الكنيست حول عمل 
املشتركة والتعاون بني مركباتها األربعة، على 
لألحزاب  األول��ي��ة  التوقعات  مع  مقارنة  األق��ل 

اليهودية األخرى.
العمل  ف��ي  التحديات  لتراكم  ف��ان  وللحقيقة، 
العنصرية  ال��ق��وان��ني  م��واج��ه��ة  ف��ي  ال��ب��رمل��ان��ي 
اجل��دي��دة )مثل ق��ان��ون اإلره���اب وق��ان��ون طرد 
ولتراكم  وغيرها(،  كمينيتس  وقانون  النواب 
)وخاصة  أيًضا  املتواصلة  امليدانية  التحديات 
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قضايا هدم البيوت وأم احليران ودهمش 
احلفاظ  في  ايجابيًا  دوًرا  كان  وغيرها(، 
بالقائمة،  املشترك  العمل  سيرورة  على 
عمل  إل���ى  احلقيقية  احل��اج��ة  أزاء  وذل���ك 
وهي  وميدانيًا.  برملانيًا  وج��ام��ع،  موّحد 
حاجة كانت منذ البداية ركنًا أساسيًا في 
جناح املساعي لتشكيل القائمة املشتركة.
وال شك أن احلفاظ على املشتركة كإطار 
مشترك ترك األثر االيجابي على ديناميكية 
العربية  جماهيرنا  قضايا  ع��ن  امل��راف��ع��ة 
من  املختلفة،  احلكومية  ال����وزارات  أم��ام 
ناحية، وعلى طبيعة التواصل مع الهيئات 
من  الدولية  والشخصيات  واملؤسسات 
كل  مشاركة  ج���اءت  وق��د  اخ���رى.  ناحية 
اللقاء  سفراء دول االحتاد االوروبي في 
م��ع وف���د امل��ش��ت��رك��ة وجل��ن��ة امل��ت��اب��ع��ة بعد 
دوليًا  اعتراًفا  لتشكل  احليران  أم  أحداث 
للجماهير  والوطنية  اجلماعية  بالقيادة 

العربية.
في  ال��داخ��ل��ي  ال��ن��ق��اش  صعيد  على  وأم���ا 
امل��ش��ت��رك��ة وب���ني ك����وادر األح����زاب فيها، 
إلى  ال��ع��ج��ال��ة  ه���ذه  ف��ي  اإلش����ارة  فيمكن 
لنقاشات  كمحاور  ظهرت  قضايا  ث��الث 
أواًل،  املشتركة:  القائمة  عمل  في  داخلية 
املالئمة  امل��ع��ادل��ة  صيغة  ح���ول  ال��ن��ق��اش 
ف��ي اخل��ط��اب االي��دي��ول��وج��ي وف��ي العمل 
ال��ي��وم��ي ع��ل��ى ح���ٍد س����واء، ب��ني املستوى 
القومي واملستوى املدني في عمل القائمة، 
وأهمية  بلورة طروحاتنا في ظل الظروف 
القضايا املجتمعية  ثانيًا،  املركبة لواقعنا. 
ال��داخ��ل��ي��ة، وخ��اص��ة امل��وق��ف م��ن مكانة 
املرأة وحقوقها، والتوتر الذي يطفو على 
القوانني  مقترحات  ب��ني  أح��ي��اًن��ا  السطح 
التوتر  ثالثًا،  الدينية.  والترتيبات  املدنية 
بني العمل احلزبي االنفرادي لكل مركب 
بالقائمة وبني عمل املشتركة كقائمة واحدة 
ضرورة  وبالتالي  امل��رك��ب��ات،  ك��ل  جتمع 
للتوفيق  والبناءة  السليمة  الصيغة  ايجاد 
واحد  مركب  مستوى  على  املجهود  بني 
املركب  ه��ذا  )وح��ق  القائمة  مركبات  م��ن 
احلفاظ  وبني  احل��زب(،  وبتقوية  بالتميّز 
على مناخ وحدوي ضروري للحفاظ على 

أسس املشتركة. 
الطبيعية جًدا في ظروف  التوترات،  هذه 
عملنا إن صّح القول، ما زالت تغذي سؤاال 
ستتبلور  ه��ل  املشتركة:  ح��ول  اساسيا 
املشتركة ملشروع وطني جماعي متناسق 
طبيعة  ستقتصر  أم  أك��ث��ر،  ووح�����دوي 
يجمع  انتخابي  ائ��ت��الف  على  املشتركة 
تنسيقية،  واح��دة  بقائمة  تقنيًا  األح��زاب 

ال أكثر.
لكن النقاشات الداخلية أعاله، وفي انتظار 
حسم مستقبلي للسؤال األخير، ال يجب 
املشترك  للعمل  إس��اءة  وكأنها  ُتفهم  أن 
أو كتعٍد على فكرة القائمة املشتركة حتى 
جوهرية.  قضايا  ال��ن��ق��اش  ي��الم��س  ح��ني 
أن  العكس قد يكون صحيًحا، مبعنى  بل 
ضمان فكرة القائمة املشتركة ودميومتها 
قد يرتبط فعاًل بفتح املجال لسجال وحوار 

داخلي غني وفّعال بحيث ال تشعر كوادرنا 
النقاشات  تغيّب  املشتركة  ب��أن  احلزبية 
الفكرية الهامة وتطمس التباينات التي قد 
احلزب،  ايديولوجية  في  أساسية  تكون 
إًذا  املرجّوة  الصيغة  مؤيديه.  أعني  وفي 
إلى  بحاجة  القائمة  ف��ي  املشترك  للعمل 
تعددية  باجتاه  وتتظيمية  فكرية  مرونة 
فكرية وايديولوجية اكثر، لكن في قائمة 
موحدة أكثر أمام املؤسسة الرسمية وأمام 
اجلماهير، تنظيميًا وميدانيًا. يبقى التحدي 
بالتغلب على الذات الفردية، التنظيمية او 
املشتركة  املصلحة  أجل  من  الشخصية، 
املصلحة  وهي  املشتركة،  القائمة  لفكرة 

التي يجب أن توحد العمل وتوجهه.
وال شك ان هذه التجربة القصيرة نسبيًا 
للمشتركة بحاجة إلى رعاية أكثر، ويجب 
ال��ع��م��ل ع��ل��ى اجن��اح��ه��ا وت��ط��وي��ره��ا أزاء 
األخطار اخلارجية والداخلية التي تواجه 
الوحدوي  ال��ع��م��ل  وب��اع��ت��ب��ار  مجتمعنا، 
واجتماعية.  وط��ن��ي��ة  ض����رورة  امل��ش��ت��رك 
أو  امل��س��ل��ك��ي��ات  ب��ع��ض  ه��ن��اك  أن  صحيح 
النزعات هنا أو هناك وفي تقاطعات محلية 
أو اقليمية معينة قد تكون محط اختالف أو 
نقاش، لكن هذا ال يجب أن ميس في عمق 
االقتناع بهذه اخلطوة الهامة، آخذين بعني 
االعتبار أن هذه التجربة ما زالت ببدايتها، 
وما زالت تتأثر بطبيعة احلال من التجربة 
الذاتية املنفردة السابقة لكل إطار سياسي.

بني "االجنازات" و"املساهمات"
ثمة نقاش جماهيري أحيانا حول صّحة 
مجتمعية  أو  سياسية  جن��اح��ات  وص��ف 
م��ع��ي��ن��ة ف���ي س��ي��اق ال��ع��م��ل ال��ب��رمل��ان��ي ب 
"االجنازات"، ونسبها للعمل الشخصي. 
فبينما هناك من يصف حتصيل حق معني 
يرى  من  هناك  أهميته،  وُيبرز  باالجناز، 
بهذا "االجناز" جزًء ال يتجزأ من مسيرة 
التقدم ألهلنا، وإن كلمة اجناز هي مبتذلة 
والتصعيد  التراكمي  النضال  سياق  في 

بسياسات التمييز واإلقصاء.
وتزداد حدة النقاش حني يربط السياسي 
االجناز بجهوده الشخصية الذاتية، بحيث 
يظهر النقاش بني من ميدح االجناز كدليل 
يرى  من  وب��ني  الشخصي،  النشاط  على 
تراكمي  لعمل  حتمية  نتيجة  ب��االجن��از 
هذا  نشاط  وليد  وليس  لسنوات  استمر 
السياسي أو ذاك بشكل حصري. مثل هذا 
القدمية  العربية  باحلكمة  يذكرنا  النقاش 
بان الفشل يتيم، بينما للنجاح )وقد يكون 

جناًحا متخياًل( ألف ولي أمر!
وميكن القول انه في سياق عملنا السياسي 
 - النضالي  عملنا  وخاصة   - الصحيح 
هو  وم��وض��وع��ي  نسبي  جن���اح  أي  ف���ان 
إلى  االيجابية منها  املساهمات  إلى  أقرب 
بني  ت��ت��راوح  مساهمات  هي  االجن���ازات. 
تلك اجلدية واألساسية، وبني تلك البسيطة 
اواًل  ألشير  أقول مساهمات  والهامشية. 
الزمن  محور  على  التراكمي  بعدها  إل��ى 
الذين  ال��س��اب��ق��ني  ال��ن��اش��ط��ني  دور  وإل���ى 
واجتهدوا  وط��رح��وه  امل��وض��وع  أث����اروا 

ألشير  أيًضا  مساهمات  أق��ول  لتحقيقه. 
الى دور اآلخرين، كل من موقعه وطريقته، 

و"الدفشة" التي اعطاها للموضوع. 
حقوق  انها  ألشير  ايًضا  مساهمات  هي 
اساسية نستحقها بالبداية، وما حتقيقها 
وعادة  نستحقه،  مم��ا  ج��زء  حتصيل  إال 
ب��ع��د ت��أخ��ي��ر ك��ب��ي��ر. ه��ي م��س��اه��م��ات من 
جميعنا، كمجتمع واحد، ومن أجل قضيتنا 

الواحدة، وهذا هو األساس.
وحني يكون "االجناز" ذا بعد شخصي، 
فهو عادة يأتي بعيًدا عن املفهوم اجلماعي 
قيمته  ب��ذل��ك  وي��ف��ق��د  ل��الجن��از،  احلقيقي 
احلقيقية الفعلية في أعني اجلماعة. بينما 
مساهمة  نتيجة  "االجن�����از"  ك���ان  كلما 
التغيير  مفهوم  إلى  اقترب  كلما  جماعية 
احلقيقي الذي حتدثه اجلماعة على أرض 
ال���واق���ع، واق��ت��ن��ع��ت بحجم ه���ذا االجن���از. 
أمامنا  واملخاطر  التحديات  أن  ش��ك  وال 
اجلماعية  اجل���ه���ود  ت��ض��اف��ر  ت��س��ت��وج��ب 

وتوطيدها نحو ذلك التغيير املرجو. 
قانون طرد النواب كقانون تدجيني

وضمن هذا السياق، يجب فهم قانون طرد 
الكنيست  سنته  ال��ذي  الكنيست  أع��ض��اء 
فقط  ي��أت  لم  كقانون  األخ��ي��رة،  بدورتها 
باختيار  العرب  املواطنني  حق  من  ليحّد 
وان���ت���خ���اب مم��ث��ل��ي��ه��م، ك��م��ا اس��ه��ب��ن��ا في 
يحاول  اليمني  ان  ب��ل  أخ���رى،  مناسبات 
ال��ق��ان��ون "دق االسفني"  م��ن خ��الل ه��ذا 
امل��ش��ت��رك��ة ع��ب��ر محاولة  ال��ق��ائ��م��ة  داخ����ل 
وفًقا  املشتركة،  أعضاء  بني  تباينات  فرز 
ل��ل��م��ع��ج��م االس��ت��خ��ب��ارات��ي، ب���ني "ن���واب 
ما  متطرفني" و "نواب معتدلني"، وهو 
وأن  وتفصياًل،  جملًة  نرفضه  أن  يجب 
ال نقبل أن ُتصنّف مواقفنا وفًقا للحدود 
أكثر  في  ووزراء  ن��واب  لنا  يضعها  التي 
احلكومات تطرًفا. في قانون طرد النواب 
العمل  لتدجني  املعالم  واض��ح��ة  محاولة 
البرملاني من خالل املعادلة التالية: "اذا لم 
تتصرفوا على أهواء االجماع الصهيوني 
ووفًقا لرؤيته سيتم إبعادكم من الكنيست 
القانون  ويتزامن  باالبعاد".  التهديد  او 
مع تصعيد في "الدعاية" املستمرة التي 
االحزاب  في  الكنيست  اعضاء  يرّوجها 
بان  العبرية  االع���الم  ووس��ائ��ل  األخ���رى 
بقضايا  "م��ن��ش��غ��ل��ون"  ال��ع��رب  ال���ن���واب 
بواجبهم  يقومون  وال  وغ��زة"  "الضفة 
وهي  ال��ع��رب،  املواطنني  قضايا  مبتابعة 
النواب  التحريض على  إلى  مقولة تهدف 
إلى تهميش قضايا  اواًل، وتسعى  العرب 
االح���ت���الل ف��ي ال��ع��م��ل ال��س��ي��اس��ي وك��أن 
االحتالل يحدث على كوكب آخر، وليس 
ضد شعبنا وعلى أرض وطنه. هذا السياق 
من  يحمله  وما  الطرد،  لقانون  التدجيني 
رغبات لدق االسافني في القائمة املشتركة 
يجب ان يكون نصب اعيننا في اي نقاش 
املشتركة،  داخ���ل  ال��ت��ع��ددي��ة  ح���ول  ق���ادم 

وحول اجنازات املشتركة ومساهماتها. 
قائمة  في  أكثر  تعددية  نحو  للخالصة: 

موحدة أكثر.

من: محاسن ناصر - مراسل موقع العرب 
وصحيفة كل العرب

التظاهرة  في  العشرات  القدس  في  تظاهر 
االحتجاجية التي دعت إليها اللجنة القطرية 
لرؤساء السلطات احمللية العربية، بالتنسيق 
مع عدد من املؤسسات والهيئات واجلمعيات، 
ف���ي ال���وق���ت ال��ت��ي أق��ي��م��ت ف��ي��ه ج��ل��س��ة في 
قانون  على  امل��ص��ادق��ة  أج��ل  م��ن  الكنيست 
أجواء  التظاهرة  وشهدت  ه��ذا  كمينيتس. 
من التوتر واملشاحنات بني املشاركني فيها 

وقوات الشرطة االسرائيلية في املكان.
يهدف  كمينتس  قانون  أّن  إلى  ويشار  هذا 
إلى تسريع مسار هدم البيوت في البلدات 
الفعلي  ال��ه��دم  ال��ع��رب��يّ��ة وت��ص��ع��ي��د وت��ي��رة 
في  احملاكم  صالحيّات  تقليص  طريق  عن 
البّت مبلّفات البناء غير املرّخص وحتويلها 
السلطات  وإل���زام  ق��ط��رّي��ة،  إدارّي����ة  جلهات 
احملليّة العربيّة بأخد دور فّعال في عمليّات 

الهدم أو معاقبتهم لرفضهم ذلك. 
ه��ذا ووص���ل إل��ى م��وق��ع ال��ع��رب وصحيفة 
النائب  ع��ن مكتب  بيان ص��ادر  ال��ع��رب  ك��ل 
"قامت  يلي:  ما  فيه  ج��اء  جبارين  يوسف 
قوات من الشرطة وحرس احلدود باالعتداء 
املظاهرة  ال��ع��رب خ���الل  امل��ت��ظ��اه��ري��ن  ع��ل��ى 
القطرية  اللجنة  نظمتها  التي  االحتجاجية 
لرؤساء السلطات احمللية العربية وبالتنسيق 

مع مركز مساواة واملركز العربي للتخطيط 
البديل وجمعيات عربية أخرى، وذلك أمام 
امل��ك��ات��ب احل��ك��وم��ي��ة ض��د ق��ان��ون كمينتس 
الذي يهدف لتسهيل اجراءات هدم البيوت 
بإغالق  امل��ت��ظ��اه��رون  ق��ام  وح��ني  العربية. 
املالية،  وزارة  مكتب  إل��ى  امل��ؤدي��ة  الطريق 
املتظاهرين  بقمع  اخلاصة  الوحدات  قامت 
جبارين  يوسف  د.  النواب  على  واالعتداء 
وطلب أبو عرار وعلى مدير مركز مساواة 
التصدي  ح��اول��وا  ح��ني  ف��رح  جعفر  السيد 
العنيف  ونهجها  الشرطة  أف��راد  ملمارسات 

بحق املواطنني العرب".
بعد  جبارين  النائب  "وق��ال  البيان:  وتابع 
االعتداء عليه، أن هذا االعتداء يؤكد الوجه 
احلقيقي للشرطة التي تتعامل مع املواطنني 
متساوي  كمواطني  وليس  كأعداء  العرب 
اعتداء  "أن  ج��ب��اري��ن  وأض����اف  احل���ق���وق. 
الشرطة على املتظاهرين هو تصرف حقير 
فمن حقنا رفع صوتنا واالحتجاج وخاصة 
االساسي  بحقنا  امل��وض��وع  مي��س  ع��ن��دم��ا 
بالبيت واملسكن". وأّكد جبارين: "إّن هذه 
االعتداءات واملمارسات الشرطوية القمعية 
واجلماهير  اجل��م��ه��ور  منتخبي  ت���ردع  ل��ن 
اجلماهيري  النضال  مواصلة  من  العربية 
الهدم  مخططات  اس��ق��اط  حتى  والشعبي 

واالقتالع" إلى هنا نّص البيان.

اش����ت����ب����اك����ات ب�����ن امل����ت����ظ����اه����ري����ن وق�������وات 
ال���������ش���������رط���������ة خ����������������ال ت���������ظ���������اه���������رة ف����ي 
ال���������ق���������دس ض���������د ق���������ان���������ون ك���م���ي���ن���ي���ت���س


