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هل ّ
تطلق القائمة املشتركة النائب أحمد الطيبي
بقلم :جواد بولس
واف�ق��ت جلنة الكنيست ،ي��وم ال�ث�لاث��اء امل�ن�ص��رم ،على طلب النائب
أحمد الطيبي املق ّدم باسم "احلركة العربية للتغيير" لالنفصال عن
اً
مستقل،
القائمة املشتركة واعتبار احلركة ،من تلك اللحظة ،حز ًبا
وابقاء املشتركة مع ثالثة عناصر وهم "اجلبهة الدميقراطية للسالم
وامل�س��اواة" و"ح��زب التجمع الدميقراطي" و"احلركة االسالمية
اجلنوبية".
ولقد استثارت ه��ذه اخل�ط��وة م��واق��ف جهات ع��دي��دة ب�ين اجلماهير
العربية في إسرائيل؛ ورغم تفاوت حدة ال��ردود إزاءه��ا ،لم يتناول
معظم من انتقدها ،ال من قريب وال من بعيد ،دواف��ع تلك اخلطوة
كما ج��اءت ف��ي بيان " اللجنة املركزية للحركة العربية للتغيير"
الذي صدر في أعقاب تقدمي طلب االنفصال؛ وبدل الرد على ما جاء
فيه ,مضى البعض بإطالق أحكامه على اخلطوة مدفوعا ً بتقييمات
مبيّتة أو برغبات أملَتها ،على الغالب ،عداوات دفينة ،لم تنجح مسيرة
السنوات املاضية "املشتركة" أن تنقذها من مصير تلك "الشراكات
امل�ه��زوزة" التي نصح جتّا ُرنا املج ّربون بوجوب انهائها ،حتى لو
باخلسارة ،شريطة أن يخسر شريكك قبلك ومثلك.
ال أ ّدع ��ي أن م��ا ج��اء ف��ي البيان امل��ذك��ور صحيح كله ،لكنه جدير ،
بالطبع ،باملناقشة وبالتفنيد؛ فنحن نواجه أزمة سياسية بحتة وال
نعالج خال ًفا بني حمولتني حيث يجب أن يتصرف "الشعب" وفق
قاعدة انصر أخاك "ظاملًا كان أو مظلوما".
ا ّدع��ت "اللجنة املركزية للحركة العربية للتغيير" في بيانها أنه
"وم�ن��ذ االع�ل�ان ع��ن ح��ل الكنيست العشرين ،طلبنا م��ن األح��زاب
الثالثة معنا في القائمة املشتركة منح اجلمهور امكانية الشراكة
في تركيب القائمة وخطاب القائمة وتوجهاتها ،واقترحنا العديد من
أن مطلبنا قوبل بالرفض  ..وذهب البعض
اآلليات والطرق لذلك ،إال ّ
الشتراط مفتاح هو انتخابات عام ."٢٠١٣
صحيحا ،يحق ،ساعتها ،جلموع املصوتني
ف��اذا ك��ان ه��ذا االدع��اء
ً
التساؤل عن اصرار تلك األحزاب على العودة إلى مفتاح عام ٢٠١٣
السحري ،واغفال ما حصل في جميع هذه السنوات من تغييرات
سياسية واجتماعية واضحة ،أقلها نتائج انتخابات املجالس البلدية
واحمللية األخيرة وكونها مؤش ًرا ها ًما يؤخذ من ضمن سلة مؤشرات
أخرى .
ثم جاء في ذلك البيان على أن " املشتركة تعاني من زعزعة ثقتها
في الشارع العربي وحتتاج الى جتديد خطابها واع��ادة هيبتها في
الشارع ونواب العربية للتغيير اثبتوا كفاءتهم وجدارتهم في خدمة
الناس ومتثيلهم بشموخ . "..
قد يستفز ه��ذا الكالم شركاء ال يطيقون الطيبي تاريخيًا وبعض
الشامتني الذين يتمنون خروجه من املشتركة نحو الهاوية ،كما

تصــدر عن شركة حـديث النــاس م.ض

يعتقدون ،ولكن ال يعفيهم ذلك من ضرورة مواجهة املضمون ،وال
يب ّرر اس��راع بعضهم واطالقهم لتصريحات قاسية وغير مفيدة
حني ج ّرموا النائب الطيبي و"العربية للتغيير" واتهموه باالبتزاز
واملس بوحدة اجلماهير؛ أو
وبسعيه املتع ّمد من أجل ضرب املشتركة
ّ
كما أوعزت شخصيات قيادية أخرى بأن انسحاب الطيبي وحركته
يتساوق  ،عمليًا ،مع رغبة نتنياهو واليمني االسرائيلي ،وذلك في
إشارة مغرضة وغير صحيحة بحقه ،خاصة وأن بعض هؤالء القادة
لم يستبعدوا أن تكون خطوة الطيبي مجرد مناورة لتعزيز مواقعه
التفاوضية من أجل رجوعه الى حضن القائمة املشتركة بحجم أكبر.
هنالك اج�ح��اف وخ�ل��ط ب�ين امل��واق��ف الشخصية والسياسية جتاه
النائب الطيبي وجت��اه حركته ،وهنالك حالة من استقواء الشركاء
عليه في هذه الفترة احلرجة ،وكثير من املداهنة والنفاق في استغالل
خطاب الوحدة واملصير ؛ فنحن لم ننس ،رغم انتهاء األزم��ة ،كيف
اندلعت "معركة الكراسي" الشهيرة في اعقاب قضية باسل غطاس

تهدر في خضم هذه املقارعات طاقات
ثمينة كان األولى أن توجه ضد األحزاب
الصهيونية التي حتاول اختراق صفوف
اجلماهير العربية ،أو في مواجهة احلركات
السياسة والدينية العربية التي تدعو إلى
مقاطعة انتخابات الكنيست عن عقيدة
وعن اميان ،ال سيما وقد جنحوا باقناع آالف
املواطنني العرب كما شاهدنا في الدورات
املاضية .
ينقضون على قادة
ودخ��ول��ه السجن ،وكيف ك��ان نشطاء التجمع
ّ
اجلبهة ويتهمونهم باالنتفاع امل��ادي على حساب التجمع وبسوء
النوايا وبتع ّمد فض الشراكة وضرب ارادة اجلماهير ووحدتها ؛ ثم
كيف انتقلت تلك املعارك الى ساحات "العربية
للتغيير" وتفاقمت فصولها حتى ب��دت نهاية
العالم وكانها واقفة على أرجل ذلك املقعد النيابي
الساحر .
كانت احلرب على املقعد  ،وكانت جميع الذرائع
التي سيقت في سبيل نفي هذه احلقيقة واهية
وك��اذب��ة .فاالنتخابات النيابية جت��ري من أجل
ألن املقاعد تعطي
حصول األحزاب على املقاعد ّ
احل��زب القوة وف��رص التأثير وألنها ت��د ّر على
خزينته العوائد وتؤ ّمن للنائب قس ًطا من اجلاه
وب �ع��ض ال��دخ��ل؛ ول��ذل��ك ف�م��ن ح��ق ال�ط�ي�ب��ي أن
يطالب ،مثلكم ،بحصة أكبر في مقاعد القائمة،
خاصة اذا كان يشعر أن شعبيته تضاعفت في
الدورة السابقة وأن مكانة حركته تعززت ،كما
ي��دع��ي ،لسببني :ش��روع��ه ،منذ م��دة ،مبأسسة
حزبه وببناء أط��ره التنظيمية وب�ب��روزه كنائب
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نشط ومميز استحوذ على اهتمام شعبي واس��ع ،مثلما ب��رز ،إلى
جانبه ،زميله في احلركة النائب السابق اسامة السعدي الذي شهد
لعمله البرملاني جميع زمالئه في املشتركة ومن خارجها.
من حق الطييي ،إذن ،أن يطالب مبا يراه مناسبًا ومنص ًفا له وحلركته،
ومن حق الشركاء ،في املقابل ،أن يتفاوضوا معه باحترام حقيقي
كما يتوجب على شركاء يسعون بجدية وبأمانة من أجل احملافظة
مقدسا" واداة
على القائمة املشتركة التي يعتبرونها "اجنازًا وطنيًا
ً
مستحدثة وض��روري��ة ملواجهة سياسات احلكومة القادمة ضدنا
نحن املواطنني العرب .اللجوء في هذه الظروف إلى خطاب التخوين
املعلّب ومهاجمته كما حصل ،ال يستوعب إال من باب رغبة املق ّرعني
ف��ي " تطفيشه" وقطع جميع اجل�س��ور ،ك��ي يصبح إش�ه��ار نيته
بالطالق طال ًقا "بائنًا بالثالثة" كعدد الشركاء .
باملقابل ،سيبقى ما ص� ّرح به رئيس القائمة املشتركة النائب أمين
فاملعني األول
صحيحا؛
ع��وده ،بعد تقدمي طلب الطيبي لالنفصال،
ً
ّ
بإضعاف القائمة املشتركة وبتراجع حضورها في الكنيست هو
اليمني االسرائيلي وقائده األخطر بنيامني نتنياهو  ،ولكن بقدر ما
سيكون هذا التصريح /التلميح صائبًا بحق خطوة الطيبي ،سيبقى
كذلك بحق نواب املشتركة جميعهم وفي طليعتهم النائب أمين عوده
نفسه ألن��ه األول بني متساوين ،وقائد تصرف ،في أدق األزم��ات
وأع �ق��ده��ا ،بنضوج وبحكمة اقنعتا الكثيرين بأنهم ف��ي حضرة
قائد رزين وواع��د ؛ فصيانة الوحدة هي مسؤولية تقع على جميع
مركبات القائمة املشتركة وسيبقى ،برأيي ،دور اجلبهة الدميقراطية
وكوادرها الواعية وحصتهم في اجناح هذه املهمة هما األكبر واألهم
وذلك ألنها أعرق األحزاب وأنضجها جترب ًة ووعيًا وأكثرها تنظي ًما،
وهي صاحبة الرؤيا اجلامعة واملؤسسة لضرورة العمل البرملاني
كساحة نضال أساسية في الدفاع عن مصالح اجلماهير العربية
وعن بقائها في وطنها.
تهدر في خضم هذه املقارعات طاقات ثمينة كان األول��ى أن توجه
ضد األح��زاب الصهيونية التي حت��اول اختراق صفوف اجلماهير
العربية ،أو في مواجهة احلركات السياسة والدينية العربية التي
تدعو إلى مقاطعة انتخابات الكنيست عن عقيدة وعن اميان ،ال سيما
وقد جنحوا باقناع آالف املواطنني العرب كما شاهدنا في الدورات
املاضية .
كشفت قضية القائمة املشتركة رزمة من املسائل السياسية الهامة
املتعلقة ب��واق��ع وح�ي��اة اجلماهير العربية ،وع� � ّرت خ�ط��وة الطيبي
األخيرة هشاشة وحساسية بعضها ،خاصة تلك التي تتعلق بأزمة
القيادة وبدور األحزاب التقليدية في ريادة العمل السياسي وقيادته،
وبتشابك الشخصي والعام وتأثير هذه الدوافع على عملية اتخاذ
القرارات املفصلية ،وبوالدة شرائح اجتماعية عربية جديدة تفتش
عن مكانتها في العملية السياسية املتفاعلة وليس بالضرورة في
نفس األساليب واألط��ر واألف �ك��ار التي س��ادت ف��ي العقود اخلالية
،وبغيرها من عناوين كل واحد منها جدير مبقالة أو أكثر.
على جميع األحوال ،ي ّدعي البعض ان الطيبي خطط عام ًدا النفصاله
عن زمالئه ولضرب العمل السياسي املشترك ،وهذا اتهام ال يقوم
على حقيقة وال على برهان  ،لكنه يح ّمل من أطلقه مسؤولية مضاعفة
جهوده ،ويلزمه بالعمل ،بنية سليمة وبحس وطني ،كي "يفشل"
اً
كامل في القائمة املشتركة،
خطوة الطيبي االنفصالية ويبقيه شري ًكا
مقدسا.
ألنها  ،كما قلتم ،اجنازًا تاريخيًا
ً
وي��دع��ي آخ��رون أن الطيبي ال يقود ح��ز ًب��ا ب��ل يحيط نفسه ببعض
امل�ق��رب�ين واألص ��دق ��اء ،وه ��ذا تسطيح فيه م��ن خ ��داع ال ��ذات قسط،
مؤسسات حركته أقساط،
ومن مهانة من يدعمونه وينشطون في
ّ
فاألهم أن املعركة االنتخابية القادمة  ،ككل املعارك الدامية ،ال حتتمل
املقامرات الكبيرة وال تفيدها املؤامرات الصغيرة ،خاصة عند من
يسعون من أجل الفوز بأكبر عدد ممكن من املقاعد .
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املقاالت املنشورة تعبر عن آراء أصحابها وال تعبر بالضرورة عن
رأي الصحيفة * املواد املرسلة ال ترد الى أصحابها سواء نشرت
أم لم تنشر * االعالنات على مسؤولية املعلن

