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ال �ق��ائ �م��ة امل �ش �ت��رك��ة :احل� ��زب ف ��ي م��واج �ه��ة "ال �ن �ج��م"
بقلم :جواد بولس

ُسجل معركة االنتخابات القادمة للكنيست كعالمة فارقة
ست ّ
ّ
في حياة النظام السياسي االسرائيلي ،وقد تشكل منعط ًفا حا ًدا
سيفصل ب�ين مفهوم اليمني الصهيوني التقليدي وذل��ك ال��ذي
تتحدث باسمه "النجمة الواعدة" ،وزيرة القضاء احلالية أييليت
شاكيد والتي اقامت مع شريكها "النجم" ،الوزير نفتالي بينيت
حزب "اليمني اجلديد" ،ليكون اسمه اشارة واضحة تنقل ،حتى
لعسيري الفهم ،حقيقة ما يخطط له "أم��راء اسرائيل" اجلديدة
الذين ال يعتبرون نتنياهو ممثلاً حقيقيًا لليمني ويسعون الستبداله
وللسيطرة على مقابض احلكم وقيادة الدولة وحتويلها الى مملكة
اسرائيل الكبيرة.
لن تنحصر انعكاسات هذه االنتخابات داخ��ل املجتمع اليهودي
فقط ،فمن الواضح انها ستترك ً
أيضا أث � ًرا كبي ًرا بني املواطنني
العرب في اسرائيل؛ أو رمبا ستفضي إلى والدة واق��ع سياسي
ج��دي��د ستظهر ف�ي��ه أط ��ر ش�ب��ه ح��زب�ي��ة ج��دي��دة وأدوات حركية
اجتماعية /سياسية تعتمد على بنى بشرية "عصرية" ،وتغيب
عنه ،في املقابل ،أطر سياسية /اجتماعية كانت تقود اجلماهير
على مدار عقود طويلة.
من املؤسف أن يقتصر ج ّل النقاش بني املواطنني العرب وقياداتهم
على قضية القائمة املشتركة وأن حتصر أبعاد هذه النقاشات في
مدى أهمية ابقائها كقائمة مركبة من أربعة عناصرها األصلية،
وذل��ك م��ن دون اخل��وض ف��ي أه��م م��ا كشفته ه��ذه التجربة حني
اصطدمت في "اللغم" الذي ألقاه أمامها النائب الطيبي.
لن أراه��ن على مواقف األح��زاب النهائية ازاء ه��ذه األزم��ة ،فهذه
لن حتسم أمورها قبل اقترابها من خط النار احلقيقي ،وقبل ان
تستعرض "احلركة العربية للتغيير" قوتها في مؤمترها املزمع
عقده ه��ذا امل�س��اء ،حيث من املتوقع أن حتشد له جيشً ا عرمر ًما
لتغص به القاعة في مشهد "بولشيفيكي" مي ّكن النائب الطيبي
من استثماره في وج��ه من كانوا ش��رك��اءه ،من جهة ،أو كرافعة
انتخابية في حالة مضيّه منفر ًدا للمعركة ،من جهة ثانية.
ف��ي ه��ذه األث�ن��اء وإل��ى أن يقضى أم��ر ،سيستمر جميع الالعبني
ف��ي استعراض مهاراتهم القيادية وف��ي مناوراتهم على ملعب
املشتركة ،لكنهم يعرفون ،في الوقت ذات��ه ،معنى املقامرة وثمن
املغامرة ،فجميعهم يحفظون جداول "الضرب" ويشعرون بوجع

الطرح واخلسارة ،ويقيّمون فوائد اجلمع ونعمة القسمة ،خاصة
ِ
املنتخبني العرب محسو ًبا بدقة تقريبية
بعد أن بات مجموع حاصل
ال تقبل التصرف واالفتراض.
لقد عزز تعهد السيّد علي سلاّ م  ،رئيس بلدية الناصرة ،والذي
أعلنه على املأل في السادس من الشهر اجلاري "على اعادة القائمة
املشتركة العربية املشتركة في الكنيست مبركابتها األربعة شرط
رئيسا للقائمة "..عزز  ،مواقف من
أن يكون النائب أحمد الطيبي
ً
راهنوا على عودة الطيبي للمشتركة بشروطه وبعد حتسني مواقع
حركته في صفوف مرشحي القائمة بشكلها النهائي.
لقد أطلق علي س�لام تصريحه عندما ك��ان النائب الطيبي يقف
على ميينه ،بيد أن هذا املشهد لم مينع عضو املكتب السياسي في

من خالصات هذه التجربة يتضح أن استقواء
النائب الطييي على زمالئه لم يكن مجرد
نزوة أغوته على اتخاذ قراره ،بخالف ما
فعله منذ بداية حياته النيابية ،فخطوته
كشفت عمليً ا عن محركات العملية السياسية
اجلديدة اجلارجية في مواقعنا ،وهي ابنة ما
يجري على نطاق أوسع عامليا ومحليً ا؛ فنحن
نشهد كيف حتوّ لت املجتمعات ،اليهودية
والعربية ،من مجتمعات تتخلى عن ِّ
احملصنات
"التكافلية اجلمعية" وتقدم عليها الدوافع
"الفردانية" ،وحتولت كذلك من حالة
ّ
شكل "الكل" فيها محور الوعي االجتماعي
والسياسي إلى حالة صار فيها "أألنا" يشكل
عصبها املركزي وحلاء حياتها.

احلركة العربية للتغيير ،يوسف شاهني ،من اخل��روج مباشرة
إل��ى االع�لام ليعلن بانهم "خ��ارج املشتركة وال نريد رئاستها
أو مقاعدها" ،وذل��ك دون التطرق ،من بعيد أو من قريب ،إلى
تصريح علي سلاّ م مبقيًا إياه على مكانته ومعناه في هذا احلراك
السياسي املتفاعل.
على جميع األح��وال ،لم تتخلف احلركة اإلسالمية عن اشهار
موقفها في ه��ذه املساجلة ،فهي وعلى لسان قادتها كانت قد
أعربت عن تفضيلها خلوض املعركة بقائمة مشتركة تضم جميع
مؤسسيها ،وإال ستخوضها كقائمة منفردة ،وذلك في موقف
صريح من شأنه أن يزج النائب الطيبي في معضلة كأداء ،ألنهما،
في حال خوضهما املعركة بقائمتني منفصلتني ،سيتنافسان ،في
عدة مواقع ،على نفس األصوات وعلى اجلمهور ذاته.
من خالصات هذه التجربة يتضح أن استقواء النائب الطييي
على زمالئه لم يكن مجرد نزوة أغوته على اتخاذ قراره ،بخالف
ما فعله منذ بداية حياته النيابية ،فخطوته كشفت عمليًا عن
محركات العملية السياسية اجل��دي��دة اجلارجية في مواقعنا،
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وهي ابنة ما يجري على نطاق أوسع عامليا ومحليًا؛ فنحن نشهد
ك�ي��ف حت � ّول��ت امل�ج�ت�م�ع��ات ،ال�ي�ه��ودي��ة وال�ع��رب�ي��ة ،م��ن مجتمعات
احملصنات "التكافلية اجلمعية" وتقدم عليها الدوافع
تتخلى عن
ِّ
ّ
"الفردانية" ،وحتولت كذلك من حالة شكل "الكل" فيها محور
الوعي االجتماعي والسياسي إلى حالة صار فيها "أألنا" يشكل
عصبها املركزي وحلاء حياتها.
لقد خضعت مجتمعاتنا ال��ى ت��أث�ي��رات ع��دي��دة ،أدت  ،مبجملها،
إل��ى تراجعنا م��ن "مجتمع /أقلية م�ج�ن��دة" ف��ي سبيل قضايا
جمعية ،إل��ى أف ��راد ي�س�ع��ون وراء س�ع��ادات�ه��م وراح��ات �ه��م وف��ق
قوانني ومعطيات ج��دي��دة؛ فلقد حتسنت األوض��اع االقتصادية
بشكل ملحوظ بني شرائح اجتماعية واسعة ،وانخرطت قطاعات
م��ؤث��رة م��ن "عربنا" في م��راف��ق ال��دول��ة وش��رع��ت ه ��ذه تربط
مصاحلها ف��ي "س��رة" مشغّليها ،وارتفعت نسب األكادمييني
واألك��ادمي �ي��ات ف� ُه�يّ�ئ��ت م�ن��اخ��ات س��اع��دت ع�ل��ى ت�ط��وي��ر ونشوء
مفاعيل اج�ت�م��اع�ي��ة /اق�ت�ص��ادي��ة ج��دي��دة ح �يّ��دت ب��دوره��ا أهمية
األحزاب وراهنية االيديولوجيات السائدة؛ هذا عالوة على انفتاح
شبابنا على العالم من خالل وسائل التواصل احلديثة وانغماسهم
في هواجس ابعدتهم تلقائيًا عن "ن��ادي احل��زب" وع��ن دورات��ه
التثقيفية اململة.
انه واقع جديد جدير بالدراسة وباملواجهة وباستخالص العبر،
ف�ب�ع��د م��ا ج ��رى داخ ��ل مجتمعاتنا ص ��ارت ال��ع��ودة ال ��ى حضن
العائلة ض��رورة واللجوء الى احلمولة ضمانة ،وحت��ول احلزب
"والقضية" إلى عاملني افتراضني واملعبد الى مالذ و"النجم" الى
قدوة ولقمة العيش صارت غاية دونها كل الوسائل!
لقد بدأت االنهيارات قبل سنوات في مجالسنا احمللية والبلدية،
ومن لم يستوعب أنها قدر سيغزو حت ًما الساحة البرملانية كان
أعمى في عيون "روسية" أو عيون "عربية".
ال اعرف كيف ستنتهي هذه األزمة ،فقد يعود الطيبي للمشتركة
محمولاً على "هودج" وكما يناسب ما ومن "ه ْودجوه" ،ولكنني
اع��رف ان ازم��ة األح��زاب التقليدية لن تنتهي مع انتهاء املعركة
االنتخابية النيابية القادمة ،بل هي في الواقع قد بدأت واذا لم تواجه
فييجد قادتها انفسهم بعد خمس سنوات ال أكثر من "سادة" على
هياكل أو على خرائب.
ملتبسا
وأخي ًرا ،فقد يأفل جنم أحمد الطيبي بعد حني ويبقى أثره
ً
ول��ن ي ��زول؛ فسماواتنا تضج "بالنجيمات" وه��ي تتأهب من
ظلمتها وتنتظر حتقيق جنوميتها "اجلماهيرية"؛ بينما ستبقى،
بدون ريب ،احلركة االسالمية موجودة كمفاعل وازن ناشط بني
ظهرانينا ،وذلك اذا ما بقيت متتد شرعيّتها من ماء السماء ومن
حركات عابرة للحدود وللقوميات ولالوطان.
وأما اجلبهة الدميقراطية ،فاذا لن تدرك ولم تتدارك "مصائبها"
ف�ق��د ت��واج��ه م��ا ي��واج�ه��ه ال �ي��وم ح��زب "ال�ت�ج�م��ع" ،ال ��ذي أمت�ن��ى،
رغ��م أنني ل��م أك��ن م��ن داعميه ي��و ًم��ا ،أن يبقى م��وج��و ًدا وفاعلاً
على ساحة العمل السياسي البرملاني بيننا ،فللجبهة بخالف
ويحصن
اآلخ��ري��ن ،تاريخ عريق ورصيد نفيس وعمق مييّزها
ّ
بقاءها في ه��ذه املتغيرات اخلطيرة ،ألنها ،ع�لاوة على ما ذكر،
ه��ي احل��زب الوحيد ف��ي ه��ذه ال��دول��ة "امل�س�ت�ه��ودة" ال��ذي يؤمن
بالشراكة ،مع القوى اليهودية الدميقراطية التي يجب أن نفتش
عنها أو أن "نخترعها".
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