القامئة املشرتكة من أوجاع املخاض إىل امليالد
مح ّمد عيل طه *
ما فكّرت يوما بخوض االنتخابات الربملان ّية مرشّ حا مضمون ال ّنجاح يف قامئة حزب ّية أو مستقلّة سواء
للسالم واملساواة أو بعدما
عندما كنت عضوا قياديّا يف الحزب
الشيوعي والجبهة ال ّدميقراطيّة ّ
ّ
أصبحت مستقال ،عىل ال ّرغم من أ ّن بعض األصدقاء وعددا من املعارف ومن القياديّني البارزين
السبعينات من القرن املايض أ ّن هذا العمل ليس يل
يل ذلك ولك ّني اعتقدت وق ّررت منذ ّ
اقرتحوا ع ّ
ألسباب عديدة ،وقد نرشت مقاال قبل سنوات يف ع ّدة صحف عرب ّية يف البالد أثناء إحدى الجوالت
حق االنتخاب من العرب يف البالد
الصندوق" أحثّ فيه أصحاب ّ
االنتخابيّة بعنوان "أنا رايح ع ّ
السياس ّية يف معركة األقل ّية العرب ّية الفلسطين ّية
عىل املشاركة يف االنتخابات الربملان ّية مب ّينا أهم ّيتها ّ
السالم واملساواة بال ّرغم من محاوالت الترّ انسفري واالضطهاد
الباقيّة ّ
الصامدة يف وطنها ،من أجل ّ
العسكري البغيض منذ العام  1947حتى العام 1966
العنرصي ومامرسات الحكم
القومي والتّمييز
ّ
ّ
ّ
واملامرسات القمعيّة لحزب "املباي" الحاكم وأذرعه يف الشرّ طة واملخابرات والوزارات املختلفة
وموضّ حا ومؤكّدا أنّني ال أطمح لعضويّة الربملان وال ولن أفكّر فيها.
شاركت يف االنتخابات الربملانيّة ناخبا أل ّول م ّرة يف العام ( 1959الكنيست الرابعة) وأذكر أنّني
يوعي وغري الحزب ّيني .وكان الشّ بان
وضعت يف املغلّف حرف القاف ،حرف قامئة الحزب الشّ ّ
السلطات العسكريّة وأجهزة
الوطنيّون ير ّددون يف تلك األيّام "ص ّوت قاف وال تخاف" متح ّدين ّ
السلطة من رشطة ومخابرات وموظّفني يف ال ّدوائر الحكوم ّية التي كانت متارس الضّ غوط واإلرهاب
ّ
تأسست الجبهة ال ّدميقراطيّة
عىل الشيوعيّني ومن يقرتب منهم أو من يقرأ صحافتهم .وعندما ّ
للسالم واملساواة بعد يوم األرض الخالد رصت ف ّعاال ونشيطا فيها وكنت خطيبا يف االجتامعات
ّ
* كاتب فلسطيني
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الشّ عب ّية االنتخاب ّية يف مدن وبلدات عديدة مثل ال ّنارصة وعكّا وأم الفحم واللّد وال ّرملة وشفاعمرو
وطمرة وسخنني وعرشات البلدات العربيّة من ال ّنقب جنوبا حتّى ترشيحا شامال وما زلت أذكر
طرائف عديدة حدثت يل يف تلك االجتامعات الشّ عب ّية واالنتخاب ّية.

جحش الوزير

أخربين رفيقي ومرافقي بأنّه مل ينجح طيلة سنوات بتأسيس فرع للجبهة يف هذه البلدة (الفريديس)
التي وصلنا إليها عرص ذلك ال ّنهار من متوز  1984وأ ّن صديقاً له من البلدة نفسها تط ّوع ونظّم هذا
االجتامع االنتخا ّيب .وأضاف :ال ّناس هنا ط ّيبون وبسطاء ،وهذه القرية هي الشّ اهد الوحيد الباقي
رصعت نجومه سفوح الكرمل الغر ّيب ،وهناك عدد من سكّانها ما زالوا
من ال ّزنّار الفضيّ ّ الذي ّ
اب املضيف
يل نسائهم .وفيام انشغل رفيقي والشّ ّ
يحفظون مفاتيح العودة إىل بيوتهم يف صناديق ح ّ
منصة الخطابة ،تبادلت الحديث مع ش ّبان ل ّبى
الصوت عىل صندوق شاحنة تقوم مقام ّ
برتكيب مكبرّ ّ
بعضهم ال ّدعوة إىل االجتامع أو مع فضول ّيني جاءوا ليعرفوا خرب الغريب .وعلمت منهم أ ّن شمعون
السابق ،رئيس حزب العمل وزعيم املعارضة تج ّول يف شوارع القرية يف ظهرية ذلك
بريس ،الوزير ّ
ال ّنهار داعياً ال ّناس للتصويت لحزبه(حزب العمل) وصافح الكثريين ونرث الوعود السرّ اب ّية .وأشار
قوي الجسم وقال :هذا املحرتم حمل خواجة بريس عىل
شاب
حنطي اللون ،طويلّ ،
أحد الشّ ّبان إىل ّ
ّ
الساحة .وأضاف بأىس :أ ّمه تحتفظ مبفتاح العودة إىل بيتهم يف الطّنطورة!
كتفيه وطاف يف هذه ّ
السنوات ،بعد يوم األرض وتأسيس الجبهة ال ّدميقراط ّية تراجعت الق ّوة االنتخاب ّية لألحزاب
يف تلك ّ
الصهيونيّة بني العرب يف البالد من حوايل  %80إىل أقل من  %50ولك ّن سكّان بعض القرى ال ّنائية،
ّ
استمروا مبنح أصواتهم لها مقابل مصالح ض ّيقة ووعود كاذبة عوجاء مثل ذيل الكلب.
املنصة (ظهر الشّ احنة) إللقاء خطايب وك ّرر ال ّدعوة م ّرات
الصعود إىل ّ
الصوت إىل ّ
دعاين رفيقي مبكبرّ ّ
عديدة مؤكّدا ً عىل اسمي كأنّه يريد أن يقول للمستمعني :هذا واحد منكم!!!
يل ارتجال خطاب يتالءم مع ما سمعته من ال ّناس يف هذه البلدة وأن أدع خطايب
أدركت أ ّن ع ّ
ثت عن البطالة والتّمييز ومصادرة األرايض واالستيطان وعن العدوان
املكتوب يف جيبي ،فتح ّد ُ
األسطوري يف بريوت
يل عىل لبنان وعىل منظّمة التّحرير الفلسطينيّة وصمود املقاومة
ّ
اإلرسائي ّ
الفلسطيني إلنهاء االحتالل وإقامة دولته املستقلّة ،وعن مامرسات حزب العمل
وعن نضال شعبنا
ّ
الحنطي من بني ال ّناس ول ّوح بيده نحوي
اب الطّويل
وحزب الليكود العنرصيّة ،وفجأة اندفع الشّ ّ
ّ
يل يف تلك األيّام كان
وهتف :أيّها املحتلّون ،اخرجوا من أفغانستان! ومن املفارقة أ ّن اإلعالم اإلرسائي ّ
يتي أفغانستان
يش ّن حملة مسعورة ضد "االحتالل ال ّر ّ
ويس ألفغانستان" بعد أن دخل الجيش السوفيّ ّ
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يوعي هناك .تجاهلته ومل أع ْره اهتامماً وواصلت هجومي عىل سياسة حكومة
دعامً لل ّنظام الشّ ّ
إرسائيل ال ّداخل ّية والخارج ّية إال أنّه عاد وهتف :أيّها الشّ يوع ّيون الكفّار أخرجوا من أفغانستان!!

الساحة واملقاهي وصار بعضهم ينظر إليه ويبتسم معجباً أو
وأثار هتافه اهتامم الحارضين يف ّ
ساخرا ً.
السوفييت
ُّ
صمت لحظة بعد هتافه ث ّم قلت :أيّها اإلخوة ،أنا ضد احتالل أفغانستان .وأطالب ّ
املنصة ،هنا بجانبي ،لنهتف معاً :أيّها
اب للصعود إىل ّ
أن ينسحبوا منها ..ولك ّني أدعوك أيّها الشّ ّ
املحتلّون انسحبوا من األرايض الفلسطينيّة ..أيّها املحتلّون انسحبوا من القدس الشرّ يف .أيّها
املحتلّون انسحبوا من املسجد األقىص!!
فص ملح وذاب!!
اب فكأنّه ّ
وصفّق الحارضون ،وأ ّما الشّ ّ
كريس صغري
الس ّيارة ألعود مع رفيقي إىل حيفا وإذا برجل
وفيام أنا أسري إىل ّ
خمسيني ،يجلس عىل ّ
ّ
عىل ال ّرصيف ويرشب الشّ اي يخاطبني :يا أستاذ ،ال تهت ّم مبا قاله جحش الوزير ،لو استحى القاق
(الغراب) ما غ ّنى!!

صندوق البصل

ويف اجتامع انتخا ّيب يف ساحة بيت رفيق عزيز يف بلدة طرعان الجليل ّية وفيام أنا اتح ّدث مبكبرّ
الصوت وانتقد بش ّدة العرب املتعاونني مع حزيب "العمل" و "الليكود" اللذين يصرّ ان عىل احتالل
الساحة.برؤوس
األرايض العرب ّية ويتنكّران لحقوق شعبنا رجمني بعض الشّ ّبان من وراء سور ّ
املنصة وسقطت رؤوس منها عىل الحارضين الذين
ال ّبصل
البلدي فسقط بعضها بجواري عىل ّ
ّ
رسا يا س ّيدايت وسادايت .قبل أن أخرج من بيتي
اخذوا يتذ ّمرون وهنا ُ
قلت :أرغب بأن أكشف لكم ّ
البلدي للمونة ،وما سقط علينا حتّى اآلن ال ميأل
طلبت م ّني زوجتي أن أشرتي صندوقني من ال ّبصل
ّ
بلدي للمونة وشكرا
صندوقا واحدا ،أنا أنتظر ال ّبقية ،وأرجوكم أن تكون من ّ
الصنف الج ّيد ..بصل ّ
عىل كرم الضّ يافة .وتوقفت عملية ال ّرجم ..وضحك الحارضون!

الدّ راجة ال ّنار ّية

ويف اجتامع آخر....
عندما وصلت إىل ساحة العني يف بلدة كفر مندا يف سهل البطّوف ،وهي بلدة قاوم أهلها التّهجري
السنوات األوىل التي أعقبت ال ّنكبة .وجدتُ جامهري غفرية من الشّ ّبان والفالحني
بشجاعة يف ّ
شاب ليلقي قصيدة وطنيّة حامسيّة ،وكان أحد
والعماّ ل واملثّقفني ينتظرونني .وكان يرافقني شاعر ّ
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الشّ بّان املحلّيّني يدعو يف مكبرّ الصوت أهل البلدة للقدوم إىل ساحة العني لسامع الخطيب .وأخربين
الصهيو ّين زار عددا من وجهاء
أحد ال ّرفاق من البلدة أ ّن نائبا عرب ّيا يف الكنيست من حزب "شينوي" ّ
العائالت ونرث الوعود عىل ال ّناس وربمّ ا وزّع األموال ث ّم أشار ال ّرفيق إىل رشفة أحد البيوت املطّلة
عىل ساحة العني وقال يل:انظر .إنّه يجلس هناك مع مجموعة من الوجهاء وسوف يستمعون إليك.
كان حزب "شينوي" قد ّأسسه الجرنال يغئال يدين ،رئيس أركان سابق ،وحقّق نجاحا انتخابيّا
بعد حرب أكتوبر 1973وشارك يف حكومة مناحم بيغن ث ّم حدثت خالفات يف الحزب وانشطر
إىل شطرين ،وعلمت من أحد الشّ بّان أ ّن ال ّنائب العر ّيب من شينوي ي ّدعي بأ ّن جناحه يختلف عن
اليميني وأنّه يسعى للسالم مع العامل العر ّيب .تح ّدثت يف خطايب عندئذ عن
العسكري
الجناح اآلخر
ّ
ّ
معاناتنا من سياسة التّمييز واالضطهاد ث ّم تح ّدثت عن الفقر وعن البطالة وعن أوضاع مدارسنا
الفلسطيني من أجل الح ّريّة واالستقالل وبناء ال ّدولة الفلسطين ّية
السيئة ث ّم انتقلت إىل كفاح شعبنا
ّ
ّ
يل للبنان وحصار بريوت واحتاللها ودور
املستقلّة وعاصمتها القدس ث ّم هاجمت االجتياح االرسائي ّ
قادة حزب الليكود وقادة حزب شينوي يف ذلك ث ّم نظرت إىل الشرّ فة حيث يجلس ال ّنائب املحرتم
مع مضيفيه وقلت بصوت جهوري "يقول لكم حرضة ال ّنائب أ ّن حزب شينوي انقسم إىل جناحني
وأ ّن جناحه يختلف عن الج ّناح الثّاين .حسنا ،هذا يذكّرين بشخصني تشاركا عىل رشاء "ط ّز ط ّز" (
د ّراجة ناريّة) وبعد فرتة اختلفا كام يحدث عادة بني الشرّ كاء واتّفقا عىل تقسيم الطّزطز مناصفة
كل واحد نصفه .فامذا أخذ الرشيك األ ّول؟ فهتف املئات :طُز .وهنا سألتهم :وماذا أخذ
فأخذ ّ
السؤال م ّرتني أو ثالث م ّرات فام كان من ال ّنائب ومضيفيه
الشرّ يك الثّاين؟ فرصخوا :طُ ّز .وأعدت ّ
إال أ ّن تركوا الشرّ فة وهربوا....وعال التّصفيق.

من ال ّنكبة إىل ال ّنكسة

يوعي هو املسؤول
كان الكاتب واملؤ ّرخ واملفكّر د .اميل توما عضو املكتب ّ
الس ّ
يايس للحزب الشّ ّ
يايس للحزب
عن ترتيب قامئة الجبهة ال ّدميقراطيّة النتخابات الكنيست فبعد أن يق ّر املكتب ّ
الس ّ
وسكرتاريا الجبهة األسامء العرشة األوائل يتولىّ أبو مخائيل توما ترتيب القامئة حتّى ال ّرقم 120
أي عدد أعضاء الكنيست .وكانت تربطني به صداقة متينة وقد كتب دراسة جيّدة عن مجموعتي
امليعاري يبيع املناقيش يف ّتل ال ّزعرت" وقال يل أكرث من م ّرة "لقد انتسبت يا مح ّمد
القصص ّية "عائد
ّ
الشيوعي وأنت كاتب معروف محلّيا وعربيّا عىل عكس اآلخرين" وكان يعبرّ عن تقديره
إىل الحزب
ّ
يل .ويف صيف العام  1982عندما ق ّرر الكاتب اميل حبيبي ،رئيس تحرير صحيفة "االت ّحاد" الحيفاويّة
يايس للحزب يف تل
تحويلها إىل جريدة يوميّة كان يق ّدم ،يف ّ
كل يوم أحد يف اجتامعات املكتب ّ
الس ّ
أبيب ،تقريرا عن تص ّوره ملستقبل الجريدة وعماّ أنجزه من أجل تحويلها إىل جريدة يوم ّية .سألني
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يايس عن
رس العالقة بينك وبني اميل حبيبي فكلّام ق ّدم تقريرا للمكتب ّ
اميل توما ذات م ّرة :ما ّ
الس ّ
االت ّحاد اليوم ّية أكّد أ ّن محمد عيل طه سيكون املح ّرر األد ّيب؟ أجبته :املحبة من الله .وضحك أميل
توما العلام ّين.
طلب م ّني اميل توما ذات مرة أن أوقّع عىل منوذج موافقتي عىل الترّ شح يف قامئة الجبهة يف مكان
ّ
واألدق بني رقم  11وبني رقم  110أل ّن األماكن األخرية
ما بني الحادي عرش واملائة والعرشين
محفوظة لل ّرفاق القدامى .وهذا الترّ شح يعني دعم القامئة وتأييدها ف ّوقعت عىل ال ّنموذج وبعد
أسبوع حينام زرته يف مكتبه سألته مازحا عن موقعي يف القامئة فأخرج أوراقه من ال ّدرج وح ّدق
فيها وقال بج ّديّته املعروفة :رقم  .48فذهلت .هذا ال ّرقم اللعني يالحقني .يف العام  1948احتلت
الق ّوات اليهوديّة قريتي ميعار وطردونا منها وخرست يومئذ بيتي وألعايب وكتايب األ ّول ودفاتري
وأقالم التّالوين وطابتي كام خرست أترايب الذين رحلوا إىل لبنان وسوريا ث ّم تفرقوا يف دول الخليج.
وباختصار خرست طفولتي يف متوز .1948
رشحت الميل توما حساس ّيتي للرقم  48وطلبت منه أن يجري تغيريا قبل أن يسلّم القامئة للج ّنة
االنتخابات الربملانيّة .وكان اميل ماركسيّا لينينيّا يتعامل مع األرقام ومع األحداث بعقليّة العامل
املفكّر ال بحساس ّية األديب أو الف ّنان .وعندما زرته يف مكتبه بعد أيّام قال يل :كام تريد يا رفيقي.
نقلتك إىل موقع آخر .فشكرته وسألته :وما هو املوقع الجديد؟ فأخرج أوراقه من ال ّدرج وح ّدق
يف القامئة وقال .67 :قلت بأىس :من ال ّنكبة إىل ال ّنكسة.

واحرستاه!!

ومن هنا كانت البداية
بدأت فكرة توحيد القوائم االنتخابيّة العربيّة يف القاهرة يف العام  1992قبيل انتخابات الكنيست يف
ذلك العام حيث ت ّم االتفاق عىل أ ّن تخوض االنتخابات قامئتان هام قامئة الجبهة ال ّدميقراط ّية برئاسة
ميقراطي
الشّ اعر املناضل توفيق زيّاد وأ ّما القامئة الثّانيّة فتكون عبارة عن دمج قامئة "الحزب ال ّد
ّ
للسالم" برئاسة ال ّنائب مح ّمد
العر ّيب" برئاسة ال ّنائب عبد ال ّوهاب دراوشة وقامئة "الحركة التّقدم ّية ّ
ونص االت ّفاق عىل أن يكون املرشّ ح األ ّول من "التّقدميّة" ويكون املرشّ حان الثاين والثّالث
ميعاري ّ
ّ
من "الدميقراطي" أو بالعكس .وعلمت أ ّن الشّ اعر توفيق زيّاد أرسل رسالة للطّرفني يحثّهام فيها
عىل تنفيذ االت ّفاق ويحذّر من خطورة عدم عبور نسبة الحسم وحرق األصوات العربيّة ،وقد تراجع
ميعاري عن تنفيذ االت ّفاق وق ّررت الحركة التّقدم ّية أن تخوض االنتخابات لوحدها.
مح ّمد
ّ
ميقراطي العر ّيب مبقعدين وأ ّما
فازت ال ّجبهة ال ّدميقراط ّية يومئذ بثالثة مقاعد وفاز الحزب ال ّد
ّ
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الحركة التّقدميّة فلم تجتز نسبة الحسم وحرقت  26ألف صوت أي مقعدا برملانيّا.

حصل حزب العمل يومئذ برئاسة إسحاق رابني وحزب مريتس برئاسة شلوميت الوين عىل 56
مقعدا ،وأ ّما حزب الليكود برئاسة إسحاق شمري وأحزاب اليمني فحصلوا عىل  59مقعدا ،وعندئذ
ميقراطي عن قيام "الجسم املانع" وهذا يعني نهاية
وبخطوة سياس ّية بارعة أعلنت الجبهة وال ّد
ّ
حكم الليكود واليمني وعن دعم حزب العمل ومريتس من الخارج بتشكيل الحكومة أي بدون
حكومي.
ال ّدخول يف ائتالف
ّ
الوطني
مخصصات التأمني
حقّق الجسم املانع يومئذ مكاسب يف األمور املدنيّة مثل املساواة يف ّ
ّ
السلطات البلديّة واملحل ّية العرب ّية وغري ذلك كام ت ّم إلغاء قانون متري
لألطفال وزيادة ميزان ّيات ّ
فلسطيني يف الخارج .وبدأت املفاوضات
بأي
أي مواطن يف إرسائيل من االلتقاء ّ
العنرصي الذي مينع ّ
ّ
ّ
مع منظمة التّحرير الفلسطين ّية التي أ ّدت إىل االعرتاف املتبادل واتفاق اوسلو وعودة عرشات
السلطة الفلسطينيّة وعودة القيادة الفلسطينيّة
آالف الفلسطينيّني إىل الضّ فّة الغربيّة وغ ّزة وقيام ّ
إىل الوطن.
اليميني املتط ّرف ،يف  4ترشين الثّاين  1995ت ّم
وبعد مرصع إسحاق رابني ،عندما اغتاله يغئال عمري
ّ
االت ّفاق عىل إجراء انتخابات للربملان ولرئاسة الحكومة مبارشة وفق القانون الجديد.
السادة إبراهيم منر حسني ،رئيس اللج ّنة
تأسست لجنة الوفاق
الوطني يف بداية العام  1996من ّ
ّ
ّ
جراييس
القطريّة للسلطات البلديّة واملحل ّية العرب ّية ورئيس بلدية شفاعمرو ،ومن ال ّدكتور سامي
ّ
السيد عاطف الفاهوم (وجيه من مدينة ال ّنارصة) ومن الشّ اعر سميح القاسم
(أستاذ
جامعي) ،ومن ّ
ّ
ومن الكاتب مح ّمد عيل طه(مركّزا للجنة) ويف جولة االنتخابات للكنيست ال  15التي تلتها بعد
والسادة سعيد رايب
سنوات سنة  1999تألفت لجنة الوفاق
الوطني من الشّ اعر سميح القاسم ّ
ّ
اجتامعي من بلدة جلجول ّية) والياس ج ّبور (نائب رئيس بلديّة شفاعمرو سابقا) والكاتب
(ناشط
ّ
السادة
مح ّمد عيل طه (مركّزا) وأ ّما يف جولة االنتخابات ال  16سنة  2003فتشكّلت اللجنة من ّ
الياس ج ّبور ومح ّمد زيدان وسعيد رايب وماجد صعابنة ومح ّمد عيل طه (رئيسا).
الوطني يف جوالت االنتخابات ما بني العام  1996وبني العام  2013بعض
حقّقت لجنة الوفاق
ّ
الطيبي باالنسحاب من املعركة االنتخاب ّية.
ال ّنجاحات فبينام نجحت يف العام  1996بإقناع د.أحمد
ّ
مل تنجح يف اقناع مح ّمد زيدان يف العام  1999مام أدى إىل حرق  19ألف صوت ومل تنجح يف إقناع
هاشم محاميد يف العام  2003مام أدرى إىل حرق  21ألف صوت.
قمت مبحاوالت عديدة وجلست يومئذ ع ّدة م ّرات مع هؤالء اإلخوة يف محاولة إلقناعهم بعدم
ُ
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خوض االنتخابات إال أ ّن إرصارهم وعنادهم أدى إىل خسائر ما ّدية لهم وحرق آالف األصوات مام
يصب يف خانة
يعني خسارتنا نائبا أو نائبني يف الربملان وهذا معناه إضعاف التّمثيل العر ّيب وهذا ما ّ
الصهيو ّين.
اليمني ّ
الدميقراطي عندما ق ّرر
وقع خالف حا ّد بيني وبني ال ّنائب عزمي بشارة وحزب التّجمع الوطني
ّ
السيد بشارة خوض االنتخابات لرئاسة الحكومة يف العام .2001
ّ
عبثي قد يفيد حزب التّج ّمع إعالم ّيا ويكسبه
عارضت هذه الخطوة وأوضحت أ ّن هذا الترّ شيح ّ
عددا من األصوات ولك ّنه يضعف مساومة األحزاب العربيّة من أجل تحقيق مكاسب للجامهري
قومي عر ّيب مع
العرب ّية كام أنّه يظهر إرسائيل أمام العامل دولة دميقراط ّية ج ّدا يتنافس فيها مثقّف ّ
الصهيونيّة عىل رئاسة الحكومة.
قادة الحركة ّ
االنتخابات للكنيست العرشين يف العام 2015

اليميني ،الجميع عندما أعلن عن تقديم االنتخابات
فاجأ بنيامني نتنياهو ،رئيس وزراء إرسائيل
ّ
الربملان ّية وقد أق ّر الكنيست طلبه وعينّ تاريخ  23آذار  2015موعدا إلجرائها .وكان قد سبق ذلك
قانون رفع نسبة الحسم من  %2إىل  %3.25بناء عىل تنسيق بني نتنياهو وحزب الليكود وبني
الساحة
وزير خارج ّيته ،ال ّنائب
اليميني املتط ّرف أفيغدور ليربمان يك يخرجا األحزاب الفاعلة يف ّ
ّ
سيايس للعرب من الربملان مق ّدمة لرتانسفري
العربيّة من التّمثيل الربملا ّين .لقد خطّطا لرتانسفري
ّ
وجودي ينادي به افيغدور لربملان عالن ّية .والترّ انسفري هو فكر صهيو ّين تب ّنته الحركة الصهيون ّية منذ
ّ
بتوسع يف العام  1948حينام طردت العرب من يافا وحيفا
االنتداب الربيطا ّين عىل البالد ونفذّته ّ
واللد والرملة وطربيا وصفد وعكّا ومن مئات القرى العرب ّية ،وابتكرت عرشات األساليب القذرة
من أجل ذلك ،وأ ّما نحن العرب الفلسطينيّني الذين بقينا منغرسني يف الجليل واملثّلث وال ّنقب
والصمود يف وطننا الذي ال وطن لنا
الساحل ّية فقد خضنا وما زلنا نخوض .معركة البقاء ّ
واملدن ّ
سواه منذ العام  1948حتّى اليوم.
وبخاصة حزب العمل
الصهيون ّية
ّ
ما زالت عقلية الترّ انسفري متجذّرة عند الكثريين من قادة األحزاب ّ
اليهودي وحزب يرسائيل بيتينو (إرسائيل بيتنا) .ويجاهر بها البعض
وحزب الليكود وحزب البيت
ّ
منهم دون حياء ويخفيها البعض اآلخر.
القومي
يف أواخر التسعينات ويف حوار يل مع الجرنال عوزي ديّان وكان رئيس مجلس األمن
ّ
إلرسائيل ،سألني :ماذا تريدون من ال ّدولة؟ هل تريدون حكام ذات ّيا أو انفصاال عنها .ق ّرروا ماذا
تريدون .أجبته بهدوء :نحن مل نأت إىل هذا الوطن عىل ظهر سفينة .بل إرسائيل هي التي جاءت
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الفلسطيني من
إلينا .ونحن ق ّررنا أن نبقى منغرسني يف وطننا .نحن نؤيّد كفاح ونضال شعبنا العر ّيب
ّ
أجل إقامة دولة فلسطين ّية يف الضّ فة الغرب ّية والقدس وقطاع غ ّزة وأعتقد أ ّن هذه ال ّدولة ستقوم
كل ما أريده منك يك أطمنئ
قريبا وأ ّما نحن فسنبقى هنا ،يف مدننا وقرانا ،يف سهولنا وجبالنا .لذلك ّ
عىل بقايئ أن تعلن بأنّك تنازلت عن فكر الترّ انسفري أو أنّك تعارضه.
ورفض عوزي ديّان مطلبي بصالفة.
إ ّن رفع نسبة الحسم إىل  %3.25يعني أن جميع األحزاب العرب ّية مه ّددة بعدم اجتياز هذه ال ّنسبة
وهذا يعني كنيست بدون عرب.
الوطني بدون تأخري .فالوقت قصري ج ّدا واأليّام مت ّر برسعة..
كان ال ب ّد من تفعيل لجنة الوفاق
ّ
ونتنياهو وزمالؤه يف اللّيكود واليمني يبدون فرحهم أل ّن الكنيست القادمة ستكون خالية من
العرب.
الساحة العربيّة يف الكنيست ال 19ممثّلة مبا ييل)1 :الجبهة الدميقراطيّة
وكانت األحزاب الفاعلة عىل ّ
للسالم واملساواة  4ن ّواب )2القامئة امل ّوحدة (الحركة اإلسالم ّية والحركة العرب ّية للتغ ّيري)  4ن ّواب )3
ّ
ميقراطي  3ن ّواب.
الوطني ال ّد
التّجمع
ّ
ّ

وكان ال ّرأي العا ّم يف الشّ ارع العر ّيب ال يتعاطف مع األحزاب العرب ّية بل ينتقدها بش ّدة لع ّدة أسباب
يل ش ّوه دور هذه األحزاب وعملها وك ّرر صباح مساء أنّها ال تفيد املواطن
أه ّمها أ ّن اإلعالم اإلرسائي ّ
السياس ّية ،ومهت ّمة
العر ّيب وال تعمل شيئا من أجله بل هي مشغولة بالقض ّية الفلسطين ّية والقضايا ّ
مبا يجري يف رام الله وغ ّزة متجاهلة القضايا املدنيّة واالجتامعيّة التي يعاين منها املواطنون العرب
وبخاصة ارتفاع عدد العاطلني عن العمل وارتفاع عدد الفقراء وتفاقم ظاهرة العنف
يف إرسائيل
ّ
يف املجتمع العر ّيب وتهديد عرشات اآلالف من البيوت العربيّة غري املرخّصة بالهدم.

تشاورت هاتف ّيا مع صديقي ماجد صعابنة ،وهو رجل متح ّمس دامئا للعمل وللعطاء وات ّفقنا
السبت  2014/12/6وات ّفقنا يومئذ عىل
عىل عقد اجتامع
ّ
تشاوري يف بيته يف كفر قرع يف يوم ّ
توسيع لجنة الوفاق بحيث تتكون من مح ّمد عيل طه ،ماجد صعابنة ،مح ّمد زيدان ،سعيد رايب،
أكادميي ،وأحمد ناطور(رئيس
شاب وباحث
الياس ج ّبور وإضافة مصطفى كبها وهو بروفيسور ّ
ّ
محكمة االستئناف الرشع ّية سابقا) ورشحت أهم ّية ض ّم شخص ّية عرب ّية درزيّة من ناح ّية سياس ّية
وطن ّية واجتامع ّية وطرحت اسم الشّ يخ أبو خرض مح ّمد ر ّمال من يركا وب ّينت أنه ذو سمعة ط ّيبة
الس ّيد مازن غنايم رئيس بلديّة سخنني
وشخص ّية معروفة ومتّت املوافقة عليه ث ّم اتّفقنا عىل ضم ّ
للسلطات البلديّة واملحل ّية العرب ّية والقائم برئاسة لجنة املتابعة بعد
ألنّه رئيس اللجنة القطريّة ّ
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استقالة رئيسها وات ّفقنا عىل أن يعقد االجتامع األ ّول للجنة الوفاق بكامل أعضائها يف بيتي يف كابول
السبت يف .2014/12/13
يوم ّ
ق ّدمت يف بداية االجتامع بيانا ،كنت قد تشاورت قبل إعداده مع الزميلني ماجد ومصطفى ،وبيّنت
فيه األمور التال ّية:
الساحة العربيّة .ونحن
أوال :فاجأنا تقديم موعد االنتخابات الربملانيّة كام فاجأ األحزاب الفاعلة عىل ّ
نعمل يف وقت مح ّدد وقصري ج ّدا.
السياسيّة يف البالد مثل ازدياد ق ّوة اليمني املتط ّرف املعادي لكل ما هو عر ّيب
ثانيا :إ ّن الظّروف ّ
خاصة ،وإقرار قوانني عنرصيّة يف الكنيست والتّخطيط لقانون
ولشعبنا العر ّيب
الفلسطيني بصورة ّ
ّ
يهوديّة ال ّدولة الذي يتنكر لوجودنا وغري ذلك من مظاهر العنرصيّة تفرض علينا ترتيب أوراقنا
بصورة ج ّيدة ،ووضع خطّة عمل ج ّيدة كام تفرض علينا املثابرة يف عملنا.
ثالثا :يعاين مجتمعنا العر ّيب من التّناحر واملناكفة بني األحزاب وصلت إىل ح ّد العداء بني كوادر
هذه األحزاب.
رابعا :جرت يف مدننا وقرانا يف العام املايض معركة االنتخابات البلديّة واملحلية وهي معركة رشسة
وقاسية أحدثت رشوخا يف مجتمعنا وقد رافقها وأعقبها شجارات عائل ّية وحارات ّية وال ّ
شك بأ ّن
هناك انقساما حا ّدا يف كل مدينة وبلدة بني ال ّرئيس الفائز باالنتخابات ومؤيّديه وبني منافسه الذي
مل يحالفه الحظ ومؤيّديه لذلك سيكون من مسؤول ّية لجنة الوفاق تنقية األجواء بني األحزاب وبني
جميع القوى الفاعلة يف مجتمعنا.
الصهيو ّين وتقوية اللّحمة للجامهري
خامسا :إن الهدف األساس لنا من هذه االنتخابات هو ص ّد اليمني ّ
العرب ّية يف البالد.
سادسا :هناك رغبة جامهرييّة واسعة لتشكيل قامئة واحدة وهذا يرفع نسبة املشاركة يف االنتخابات
يل فقد دلّت استطالعات للرأي العام عىل أن أكرث من  %80من ال ّناخبني العرب
ومينع التّناحر ال ّداخ ّ
يريدون قامئة واحدة ويه ّددون مبقاطعة االنتخابات إن مل تتشكّل هذه القامئة ،وعلينا أن نفهم نبض
الجامهري ونعمل لتحقيقه.
خاصة تفرض علينا تشكيل قامئة
سابعا :هناك ظروف سياسيّة فلسطينيّة عا ّمة وظروف محلّية ّ
واحدة.
والسلطة
ّائفي ،فمجتمعنا ال يحتمل أبعادا طائفيّةّ ،
ثامنا :إ ّن قامئة واحدة تحول دون االستقطاب الط ّ
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وبخاصة يف االنتخابات البلديّة واملحليّة ومحاولتها تجنيد الشّ بّان
ّائفي
ّ
تعمل لتأجيج التّناحر الط ّ
العرب املسيح ّيني وال ّدعوة إىل اآلرام ّية.
تاسعا :إ ّن تشكيل قامئة واحدة يخلق ج ّوا سياسيّا سهال ومريحا وحضاريّا للعمل االنتخا ّيب.

عارشا :إ ّن رفع نسبة الحسم ستكون عامال قويّا ومساعدا عىل تشكيل قامئة واحدة وعلينا أن نعرف
أنّه ميكن أن تتشكّل قامئتان وتعربا نسبة الحسم ولك ّن هذا األمر لن يحقّق ما تصبو إليه جامهرينا،
وعلينا أن نحذّر األحزاب منه.

رص عىل جبهة عربيّة
وبيّنت أن هناك خالفات جوهريّة بني األحزاب فالجبهة ال ّدميقراطيّة ت ّ
يهوديّة وهذا يعني أنّ أحد مرشحيها سيكون يهوديّا فهل ستوافق الحركة اإلسالم ّية عىل
ذلك كام أن الجبهة والتّجمع سريشّ حان امرأتني يف األماكن املتّقدمة وقد يكون هذا إشكاال
مع امل ّوحدة .كام أنّ هناك خالفات فكريّة وسياس ّية قد تخلق خالفا يف الربنامج االنتخا ّيب
مثل املوقف من سوريا ومن حامس وغري ذلك .وأكّدت أمام الجميع بأنّ أعضاء لجنة الوفاق
أي حزب من األحزاب ولك ّنهم كانوا يدلون بأصواتهم يف كل معركة
الوطني ال ينتمون إىل ّ
ّ
يوعي
وكان البعض منهم ينتمي إىل حزب ما سابقا فأنا كنت عضوا قياديّا يف الحزب الشّ ّ
مؤسيس الحركة التّقدم ّية ثم عضوا يف التّج ّمع وال ّ
شك
والجبهة وأما ماجد صعابنة فكان من ّ
بأن اآلخرين كانت لهم ميول حزبيّة يف فرتة ما ولك ّننا اليوم علينا أن نؤكد عىل األمور التالية:
عضو لجنة الوفاق ال ينتمي إىل أي حزب من األحزاب وال يوجد عنده طموح بأن يكون مرشّ حا
أو عضوا يف الكنيست وأن يقف عىل مساواة واحدة وبعد واحد من جميع األحزاب ،فال يف ّرق
وال مي ّيز بني حزب وآخر.
ميقراطي ومن
يل) كام يقول اآلباء واألجداد فأعضاء كثريون من التّج ّمع ال ّد
كنت أعرف ( أ ّن العني ع ّ
ّ
جبهوي .وقد
شيوعي أو
رصون ويجاهرون بأنّني
ّ
الحركة العرب ّية للتغ ّيري ومن الحركة اإلسالم ّية ي ّ
ّ
الوطني جبهويّا ؟ وكنت موقنا
تساءل عدد منهم :هل من املعقول أن يكون رئيس لجنة الوفاق
ّ
بأنّني لو أقسمت (ولست ملزما بذلك) بالله واألنبياء وال ّرسل والخلفاء والكتب املق ّدسة فلن أب ّرئ
نفيس من هذا التّهمة ..لذلك عندما قال يل أحدهم ذلك أجبته مامزحا :ورشف لينني أنّني لست
شيوع ّيا ،وبناء عليه حرصت كثريا عىل أن أكون موضوع ّيا وال أحايب أحدا وال أخاصم أحدا وأن
أتعامل مع الجميع بالطّريقة نفسها واألسلوب نفسه ،ال أفضل حزبا عىل حزب وال أفضل شخصا
يل وعىل زماليئ أن نحظى بثقة األقل ّية العرب ّية الفلسطين ّية يف البالد وبثقة
عىل شخص آخر .وع ّ
األحزاب أيضا.
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الشيوعي
امله ّمة صعبة ج ّدا .هل من املعقول أن ن ّوحد القوى املتخاصمة منذ سنوات؟ كيف نو ّحد
ّ
يوعي مع هؤالء ؟ وكيف نشكّل
اإلسالمي ؟ كيف نو ّحد
القومي مع
ممي مع العر ّيب
ّ
اليهودي الشّ ّ
ّ
ّ
األُ ّ
السياسيّة
قامئة ترىض الجبهويّني واإلسالميّني والتّجمعيّني وأبناء الحركة العربيّة للتغيّري والقوى ّ
األخرى؟ قامئة تريض الشّ ّبان والجامع ّيني ؟ قامئة فيها مسلمون ومسيح ّيون ودروز ويهود؟ فيها
علامنيّون ومتديّنون؟ وفيها رجال ونساء؟
الفلسطيني واىل أمتنا العرب ّية عنوانها :ات ّفق
وإذا نجحنا يف ذلك فسيكون نجاحنا رسالة إىل شعبنا
ّ
العرب عىل أن يتّفقوا.

كان ال ّنقاش و ّديَّا وحضاريَّا بني أعضاء اللجنة .وظهر إرصار الجميع عىل تحقيق هدف الوحدة .قامئة
واحدة فقط ال غري.
السيد سعيد رايب أن يكون للجنة الوفاق رئيس وكنت متأكدا بأنه يقرتحني ولك ّني أعرف أن
اقرتح ّ
انتخاب رئيس للجنة قد يخلق حساسيّة عند البعض .ونحن نريد عنبا ال أن نقتل ال ّناطور فات ّفقنا
انسق مع مصطفى كبها يف أمور اإلعالم.
عىل أن أكون مركّزا للجنة وعىل أن ّ
واليوم وبعد أن انتهت معركة االنتخابات أقول أن التّعاون بيني وبني مصطفى كان تعاونا مثمرا
وسليام فقد كنت أكتب البيانات واملناشري وأشاوره بها وأستمع إىل اقرتاحاته وطروحاته وكان
يطبعها ويوزّعها عىل وسائل اإلعالم.
وات ّفقت اللجنة عىل اقرتاح تق ّدمت به وهو أن يبارش مصطفى كبها باالت ّصال باألساتذة العرب
بالجامعات وباألكادمييّني لتفعيلهم وتنشيطهم من أجل تشكيل قامئة واحدة واألهم من ذلك زيادة
نسبة ال ّناخبني العرب يف االنتخابات القادمة.
كانت نسبة ال ّناخبني العرب ترتاجع من جولة انتخابات إىل جولة اخرى فبينام تجاوزت هذه ال ّنسبة
الثّامنني يف املائة يف الخمسينات ،بدأت بالترّ اجع حتّى وصلت إىل حوايل  %50يف االنتخابات املاض ّية
اليهودي إىل أكرث من  %75وهذا يؤث ّر عىل توزيع املقاعد يف الكنيست
يف حني أنّها وصلت يف الوسط
ّ
وات ّفقنا أيضا عىل إصدار بيان لل ّرأي العا ّم عن عملنا وعن نوايانا وعن مطلب جامهريينا كام ات ّفقنا
السبت
الساحة العرب ّية وممثليها يف يوم ّ
عىل االجتامع مع قادة األحزاب والحركات الفاعلة يف ّ
القادم  2014/12/20يف مكتب لجنة املتابعة يف ال ّنارصة.
كتبت البيان يف اليوم نفسه وأرسلته مساء إىل مصطفى يك يراجعه ويبدي مالحظاته إذا كانت عنده
والصحف الورقيّة .
بعض املالحظات ث ّم يطبعه وي ّوزعه عىل املواقع االلكرتونيّة ّ
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اللقاءات مع قادة األحزاب
اتصلت بقادة األحزاب املمثّلة يف الكنيست ودعوتهم إىل لقاء مع لجنة الوفاق يف  2014/12/20يف
مكتب لجنة املتابعة يف ال ّنارصة كام دعوتُ حزبني آخرين غري ممثلني يف الكنيست وكانا قد دعام
شهري
السابقة مقابل متويل
ّ
القامئة امل ّوحدة (الحركة اإلسالم ّية والعرب ّية للتغ ّيري) يف االنتخابات ّ
لحزبيهام.
الساعة التّاسعة مساء.
الساعة الثانيّة عرشة ظهرا وامتدت إىل ما بعد ّ
بدأت اللقاءات يف ّ

ات ّفقنا قبل اللقاءات عىل أن يقوم أحد أعضاء لجنتنا بطرح مه ّمتنا وهدفنا أمام وفد الحزب عىل
أن يتناوب األعضاء عىل ذلك كام اتّفقنا أن نسمع قادة األحزاب وال نطرح حلوال يف هذه الفرتة.
الوطني ثم أق ّدم املتح ّدث باسم اللجنة.
كل حزب وأع ّرفه بأعضاء لجنة الوفاق
وكنت أر ّحب بوفد ّ
ّ
القومي العر ّيب (غري ممثل بالكنيست) وأدار
السيّد مح ّمد زيدان مه ّمة اللقاء مع وفد الحزب
توىل ّ
ّ
الس ّيد مصطفى
للسالم واملساواة وتوىل ّ
الس ّيد أحمد ناطور اللقاء مع وفد الجبهة ال ّدميقراط ّية ّ
ّ
ميقراطي وأ ّما اللقاء ال ّرابع فكان مع وفد الحركة العربيّة
الوطني ال ّد
كبها اللقاء مع وفد التّج ّمع
ّ
ّ
الس ّيد ماجد صعابنة مه ّمة اللقاء مع وفد الحزب
للتّغ ّيري والذي أداره الشّ يخ مح ّمد ر ّمال .واختار ّ
ميقراطي العر ّيب(غري ممثّل بالكنيست) وأ ّما أنا فأدرت اللقاء مع وفد الحركة اإلسالميّة الشّ ق
ال ّد
ّ
الجنو ّيب.
واستطيع أن ألخّص هذه اللقاءات مبا ييل:
أ ّوال :أثنى الجميع عىل دور لجنة الوفاق وأعلنوا ثقتهم بها ومت ّنوا لها ال ّنجاح .وقد قال أحدهم "أنتم
تحاولون تحقيق املستحيل".
ثانيا :هناك اختالفات فكريّة بني األحزاب ولك ّن هناك الكثري من املساحة املشرتكة التي يجب أن
جراييس رئيس وفد الجبهة ال ّدميقراطيّة.
السيّد رامز
نعمل بها كام قال ّ
ّ

يايس من خالل
ثالثا :يعتقد الجميع بأنّه قد تنشأ فرصة بعد هذه االنتخابات لزيادة تأثرينا ّ
الس ّ
يل.
التّمثيل الربملا ّين وميكن إحداث اخرتاق يف الشّ ارع اإلرسائي ّ

رابعا :أوضحت الحركة اإلسالم ّية أنّها ال تعارض موقف الجبهة بأن يكون يف القامئة شخص ّية
يهوديّة جبهويّة غري صهيون ّية (كام صرّ ح ال ّنائب مسعود غنايم رئيس وفد الحركة اإلسالم ّية)
وتدعم ترشيح امرأة يف مكان متق ّدم ومضمون إذا ما اقرتح ذلك حزب من األحزاب.
خامسا :طرح أحمد طيبي إجراء استطالع رأي يف املجتمع العر ّيب حول رئاسة القامئة وتشكيلها بينام
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عارضت هذا الطّرح جميع األحزاب األخرى.
سادسا :كان هناك شبه إجامع عىل قامئة مشرتكة واحدة ال غري من جميع األحزاب ما عدا العرب ّية
عدي :نحن مع قامئة مشرتكة كأفضليّة أوىل أو مع قامئتني مرتبطتني بفائض
الس ّ
للتّغيّري فقد قال أسامة ّ
جراييس فبعد أن أكّد عىل أهم ّية القامئة املشرتكة الواحدة قال:هناك
الس ّيد رامز
األصوات .وأ ّما ّ
ّ
طرح لقامئتني خوفا من تقاعس نشطاء األحزاب يف تجنيد األصوات وأ ّما ال ّنائب مسعود غنايم
فقد قال" :نحن نتح ّدث عن قامئة واحدة وال خيار غري ذلك ،وقال عوض عبد ال ّنفاع (التّج ّمع):إ ّن
الظّروف املوضوعيّة تلزم ال ّجميع بإقامة قامئة مشرتكة ولن نخذل أهلنا بهذا املطلب.

الوطني بأن يكون املوقع الثّالث عرش
سابعا :أعلن الجميع عن موافقتهم عىل اقرتاح لجنة الوفاق
ّ
يف القامئة لشخصيّة عربيّة درزيّة .

الوطني شخص ّية عرب ّية درزيّة وقد برز
كانت هناك ردود فعل ايجاب ّية عندما ض ّمت لجنة الوفاق
ّ
خاصة يف البلدات العربيّة الدرزيّة وال
السياسيّني واملتّفقني وبصورة ّ
ذلك يف ترصيحات عدد من ّ
ّ
شك بأ ّن ترشيح شخص ّية عرب ّية درزيّة يف مكان مضمون يف القامئة ( )13يعترب انجازا وطن ّيا ورضبة
والسلطة اإلرسائيليّة ،التي عملت منذ  67عاما عىل فصل هذه
معلّم لسياسة األحزاب الصهيونيّة ّ
الطّائفة العرب ّية املعروف ّية عن الشّ جرة العرب ّية.
القومي ووفد
ميقراطي
ثامنا :كانت هناك آراء حول رئاسة القّامئة فقد اقرتح وفد الجبهة ووفد ال ّد
ّ
ّ
اإلسالم ّية أ ّن تكون رئاسة القامئة للجبهة وأ ّما التّج ّمع فقد قال ال ّنائب جامل زحالقة أ ّن "رئاسة
القامئة تحتاج إىل رضا الجميع" يف حني قال رفيقه عوض عبد الفتّاح "رئاسة القامئة لن تكون
ّيبي إجراء استفتاء بني املواطنني العرب
مشكلة" وأ ّما الحركة العرب ّية للتغيري فقد اقرتح أحمد الط ّ
حول رئاسة القامئة .وهذه املواقف تعني أ ّن هناك شبه إجامع تقريبا عىل أ ّن ترتأس ال ّجبهة القامئة
وري أن يكون رئيس القامئة
املشرتكة ولقد عبرّ عن ذلك رئيس أحد الوفود(غري
جبهوي) "من الضرّ
ّ
ّ
من الجبهة .هي الحزب األقوى ولها أربعة ن ّواب ..وهي الحزب الوحيد الذي ينال أصوات ال ّناخبني
سيايس".
بدون مال
ّ
تاسعا :كانت هناك آراء حول توزيع املقاعد من  1إىل  11فقد طرح وفد الجبهة أن يكون التّقسيم
 3+4+4وهذا يعني  4مقاعد للجبهة و 4مقاعد لإلسالم ّية والعرب ّية للتّغ ّيري و 3مقاعد للتج ّمع ومل
يطرح تركيب وترتيب املقاعد .وأ ّما ال ّنائب جامل زحالقة فقد قال "هناك اجتهادات لرتكيب القامئة
سمي بالوحدة وأعتقد أنّه لن تكون مشاكل يف ذلك".
وهذا يأيت بعد القرار ال ّر ّ
وأ ّما الحركة العرب ّية للتّغ ّيري فقد أعلنت أ ّن مفتاح الوضع القائم غري مقبول عليها وطالبت بعضوين
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منها يف األماكن من  11 - 1وأ ّما ال ّدكتور منصور عبّاس (اإلسالميّة) فقد قال :ننطلق يف ترتيب
ويحق لنا أن نحصل عىل خمسة مقاعد بني .12-1
السابقة ّ
القامئة من نتائج االنتخابات ّ
عارشا :أكّد الجميع تقريبا عىل أ ّن تشكيل قامئة مشرتكة هي قضيّة وطنيّة وأ ّن هجوم اليمني عىل
لمي سبب أساس يف تشكيلها باإلضافة إىل
املواطنني العرب وتنكّرهم للمساواة ومعاداتهم ّ
للحل ّ
الس ّ
السبب الواحد
رفع نسبة الحسم وأ ّما أحمد الطّيبي فقد قال باعتقادي إ ّن رفع نسبة الحسم هو ّ
السبب انتخا ّيب فقط .
السبب ليس وطن ّيا ّ
والوحيد للجوء األحزاب إىل قامئة واحدةّ .
الحادي عرش :القامئة املشرتكة ال تعني اندماجا بني األحزاب وأهميّتها ليست محصورة يف الربملان
االجتامعي.
بل ستؤث ّر عىل الوضع
ّ
والقومي) غري املمثلينّ يف الكنيست صعب .ففي
ميقراطي
الثّاين عرش  :ظهر أن وضع الحزبني (ال ّد
ّ
ّ
حني طالبا باملكانني الحادي عرش والثاين عرش عىل حساب القامئة امل ّوحدة (اإلسالم ّية والعرب ّية
للتّغيّري ) أكّدت القامئة امل ّوحدة معارضتها لذلك بل إ ّن بعض األحزاب قال إ ّن هذين الحزبني ال تأثري
انتخا ّيب لهام وقد حان الوقت لنتخلّص من االبتزاز ودفع املال لهام.
ميقراطي العر ّيب حزبا قويّا ونشيطا برئاسة ال ّنائب عبد الو ّهاب دراوشة وفاز
كان الحزب ال ّد
ّ
بعضوين يف الربملان عندما خاض االنتخابات لوحده يف العام  1992كام حصل عىل نائبني عندما
شكّال القامئة امل ّوحدة مع الحركة اإلسالميّة ثم تراجع إىل عضو واحد يف االنتخابات التي تلتها وأ ّما
السابقة ( )2013فكان ترتيبه يف املوقع الخامس يف القامئة امل ّوحدة (التي حصلت
يف االنتخابات ّ
عىل أربع ن ّواب فقط) وهذا يعني تراجعا كبريا للحزب حيث مل ميثّل بالكنيست بل اكتفى
هري.
بالتّمويل الشّ ّ
كان ألعضاء لجنة الوفاق انطباعات متفاوتة عن الوفود التي التقت بها ففي حني أبدى أعضاء
اللجنة تقديرهم واحرتامهم لج ّدية البعض وعمق طرحهم أبدوا استياء من ترصف البعض فقد
رصف كذلك يف حني ه ّدد آخر بخوض االنتخابات لوحده إذا مل تلب
تح ّدث أحدهم باستعالء وت ّ
الوطني مطالبه إال أ ّن أعضاء اللجنة اتّفقوا عىل عدم نرش هذه التّرصفات عىل املأل وأن
لجنة الوفاق
ّ
يبقوا عىل بعد واحد من الجميع كام ت ّم االتّفاق عىل نرش بيان للرأي العا ّم يبشرّ بأ ّن هناك تو ّجها
ايجاب ّيا لتشكيل قامئة مشرتكة ويطمنئ الجامهري بأ ّن مطلبها سوف يتحقّق.
جراييس (رئيس وفد الجبهة
الس ّيدين رامز
واستطيع أن أقول اليوم وبرصاحة أ ّن موقف وعمل ّ
ّ
ال ّدميقراط ّية) وال ّنائب مسعود غنايم (رئيس وفد الحركة اإلسالم ّية) كانا رصينني وف ّعالني يف تشكيل
القامئة املشرتكة.
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حملة عدائية
أنا والحمد لله إنسان متفائل بطبعي واجتهد دامئا أن أرى ال ّنصف اململوء من الكأس وأرى الخري
يف ال ّناس .هذا هو نهجي يف الحياة .ال أيأس أبدا فاليأس عد ّو قاتل يخدم أعداء شعبنا .أمل تعمل
السلطات منذ العام  1948عىل زرع اليأس يف قلوبنا ونفوسنا حتى نرحل عن وطننا.
ّ
يف لقاءات إذاع ّية وتلفزيون ّية وصحافة مكتوبة وإلكرتونية أك ّدت أ ّن جميع األحزاب تسعى جا ّدة
ّ
سنزف
لتشكيل القامئة املشرتكة ،وأ ّن األيّام القادمة ستكون موعدا مليالدها،وبشرّ ت الجامهري بأنّنا
البرشى قي األيّام القريبة.
كان هديف من ذلك أن أزرع األمل يف نفوس أبناء شعبنا وأن أزيد حامسهم وتأييدهم للقامئة فهذا
يضغط عىل قادة األحزاب كام أنّني أضع قادة األحزاب جميعا تحت املسؤول ّية الكربى .الشّ عب
يريد قامئة مشرتكة ...وعىل األحزاب أن تلبّي ال ّنداء.

والصحافة والتّلفزيون واملواقع االلكرتون ّية
وأصبح حديث الناس عن القامئة املشرتكة ،يف اإلذاعة ّ
..ويف املقاهي واملطاعم والشّ وارع وال ّنوادي وال ّدوواين  ....متى سيعلن عن تشكيلها؟ من سريأسها؟
من املؤيد؟ من املعارض ؟
وتفاءل ال ّناس وبدأوا يق ّدرون عدد مقاعد القامئة التي ستفوز فيها يف االنتخابات القادمة وتح ّدثوا
عن  15مقعدا وأحيانا عن عرشين مقعدا.
وكان هذا التفاؤل مقلقا إىل حد ما .
الوطني وتهاجم األحزاب التي تسعى إىل الوحدة
وهنا تح ّركت قوى مختلفة تهاجم لجنة الوفاق
ّ
م ّدعية أن القامئة املشرتكة هي ملك ملليون ونصف املليون عر ّيب وال يجوز أن تسيطر عليها األحزاب
وتطالب بتمثيل األكادمي ّيني وأحيانا وبتمثيل املدن الساحل ّية ومتثيل املدن الكبرية ومتثيل بدو
الشامل يف م ّرات أخرى واملطالبة بوجوه جديدة وبوجوه جذّابة أيضا .

وكانت هذه القوى ال ّناقدة متن ّوعة منها (وهو القليل) من كان يريد مصلحة القامئة املشرتكة حقّا
بكريس
الوطني ويبدي رأيه ونصائحه ،ومنها من كان يطمح أو يطمع
فيثني عىل دور لجنة الوفاق
ّ
ّ
يف الكنيست فكان صوته يعلو ويشت ّد ويحت ّد كلام الحظ أو ملس تق ّدما يف تشكيل القامئة ،ومنها من
كان سلطويّا يسعى إىل متزيق املجتمع العر ّيب ويسعى إىل تكريس سياسة ف ّرق تسد.
يف لقاءايت اإلعالم ّية أكّدت أكرث من م ّرة أنّنا شعب واحد ولسنا قبائل ،شامال وجنوبا ،مدنا وقرى،
ولسنا طوائف ولك ّن القامئة املشرتكة ستأخذ بعني االعتبار تركيبة مجتمعنا.
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أي حزب
ومن األمور التي فاجأتني وأدهشتني رغبة وإرصار عدد ال بأس به ممن ال ينتمون إىل ّ
من األحزاب للترّ شح يف القامئة  ...كان صديقي ورفيقي املرحوم توفيق زيّاد يس ّمي هذه الظاهرة
كل معركة انتخابيّة .وجدت اليوم
بفريوس الكنيست الذّي كان يصيب عددا من رفاق الحزب قبيل ّ
وطني يتّصلون
بالسياسة ،فلم التق بهم يف مظاهرة أو يف اعتصام أو يف نشاط
أشخاصا ال عالقة لهم ّ
ّ
يب ويطلبون م ّني أن أعمل عىل ترشيحهم يف أماكن مضمونة .وكان بعض هؤالء مد ّرسني جامعيّني
ولكل واحد منهم باع طويلة يف التّدريس ويف البحث.
محرتمني ّ
كنت لطيفا معهم وحاولت أن أوضّ ح لهم أن لجنة الوفاق ستعمل عىل أن تكون القامئة شاملة
ّادميي وفيها الشّ ّبان وفيها ال ّنساء.
ومعبرّ ة وجذّابة فيها األك ّ
يوعي والتّج ّمع بدأت تتناقش عالنية وتبدي آراءها ضد قامئة
من املؤسف أن كوادر يف الحزب الشّ ّ
أي تعاون مع التّج ّمع ويعارضون بش ّدة التّعاون
يوعي ال يريدون ّ
مشرتكة فبعض رفاق الحزب الشّ ّ
أي تعاون مع الشّ يوعيّني والجبهويّني
ديني وأ ّما بعض رفاق التّج ّمع فريفضون بعناد ّ
مع حزب ّ
ّيبي.
ديني ويحملون بش ّدة عىل ال ّنائب أحمد الط ّ
ويعتربونهم أعداء كام يعارضون التّعاون مع حزب ّ
الصحف غري الحزبيّة بدأت تنرش
ونشطت هذه الكوادر يف مواقع التّواصل
االجتامعي كام أن ّ
ّ
آراءهم ومواقفهم وتربزها كام أ ّن إذاعة صوت إرسائيل أعطتهم فسحة واسعة يف برامجها.
بالسيّد مازن غنايم ،وهو إنسان دمث وخلوق فوجدته متح ّمسا للقامئة وبعد أن عبرّ عن
ات ّصلت ّ
ثقته التّامة يب وبعميل طلب م ّني أن نجلس مع سكرتارية اللجنة القطريّة فوافقت وت ّم اللقاء
يف مكاتب اللجنة يف ال ّنارصة وكان لقاء صاخبا وبدا يل أن بعض أعضاء اللجنة القطريّة ال يعي ما
هي مها ّم لجنة الوفاق والبعض اآلخر يرغب بأن يقيص األحزاب ويرتّب القامئة االنتخاب ّية وحده
الوطني وكان هناك من بينهم من هو متّزن وعقال ّين
والبعض اآلخر اختار الهجوم عىل لجنة الوفاق
ّ
حضاري ويق ّدر دور لجنة الوفاق وعملها.
يناقش بأسلوب
ّ
خرجنا من اللقاء مستائني وق ّررنا أن يكون تعاوننا مع رئيس اللجنة القطريّة فقط.

ات ّصلت مع الحركة اإلسالم ّية الجناح الشّ اميل التي تقاطع االنتخابات الربملانية مبدئيا وات ّفقنا عىل
لقاء مع قادتها.

الوطني مع وفد الحركة اإلسالميّة يف مكاتبها يف مدينة أ ّم الفحم املؤلّف من
التقت لجنة الوفاق
ّ
الشّ يخ رائد صالح رئيس الحركة اإلسالم ّية والشّ يخ كامل الخطيب نائب رئيس الحركة اإلسالم ّية
والسيّد عبد الحكيم مفيد.
واملحامي زاهي نجيدات ّ
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السياسيّة التي متر بها قضيتنا والتي يعاين
كان اللقاء وديّا .تح ّدثت فيه باسم اللجنة عن الظ ّروف ّ
الفلسطيني يف املناطق املحتلة وعن القوانني العنرصيّة التي س ّنها ورشعنها اليمني بقيادة
منها شعبنا
ّ
نتنياهو وعن مخاطر املصادرة وهدم البيوت وتضييق الفسحة ال ّدميقراطيّة واالعتداء عىل املق ّدسات
اإلسالم ّية واملسيح ّية وعن املخططات القادمة لحكومة إرسائيل إذا ما فاز اليمني يف االنتخابات
القادمة وأكّدت أ ّن الحركة اإلسالميّة الجناح الشاميل ستكون املستهدف األ ّول لحكومة نتنياهو،
وان هناك فرصة لتغيري الحكومة وتستطيع الحركة اإلسالم ّية أن تساهم يف ذلك فإذا ما حصلت
القامئة املشرتكة عىل  15مقعدا أو أكرث فسنق ّرر من سيكون رئيس الحكومة .وسوف ينشأ وضع
اريخي من
مشابه ملا حدث يف العام  1992عندما تشكّل الجسم املانعُ ،
وقلت :أنا أعرف موقفكم التّ ّ
االنتخابات ،وال أطمح بتغيري  180درجة .ال أطمح أن تقولوا عالنيّة "هل ّموا بجامهريكم إىل صناديق
األقل :نحن ال نعارض االنتخابات وال ندعو للمقاطعة.
االقرتاع" ولك ّني أرغب بأن تعلنوا عىل ّ
والوطني وطلبوا م ّنا أن نتدخل يف التّوفيق بني مركبات
اريخي
ّ
ووعدونا خريا وأثنوا عىل دورنا التّ ّ
لجنة املتابعة الختيار رئيس لها .وخرجنا متفائلني ومنتظرين أن يجتمع مجلس الشّ ورى ويصدر
بيانا حول االنتخابات.
وم ّرت أيّام ..وم ّرت أسابيع ..وقبيل االنتخابات بأيّام معدودة أصدرت الحركة اإلسالم ّية الجناح
الصهيونيّة ومثالب حكومات
الشّ ام ّيل بيانا تهاجم فيه الكنيست وتضع فيه ّ
كل مثالب الحركة ّ
إرسائيل طيلة  67عاما .ومل تبقِ أمرا س ّيئا إال نعتت الكنيست فيه من محاوالت الترّ انسفري إىل
العنرصي إىل االحتالل واالستيطان وغري ذلك.
التّميّيز
ّ

حوار األحزاب مع بعضها

اقرتحنا عىل األحزاب أن تتحاور يف ما بينها لعلّها تتوصل إىل اتّفاق حول تركيب القامئة وبرنامجها.
فبدأت االت ّصاالت واللقاءات .وت ّم عقد لقاءات ثنائ ّية بني الجبهة والتّج ّمع والحركة اإلسالم ّية
والحركة العربيّة للتّغيري وت ّم االت ّفاق عىل بعض األمور العا ّمة ث ّم جرت لقاءات ثالثيّة مل تُد َع
الحركة العرب ّية للتّغيري إليها ث ّم جرت لقاءات رباع ّية .وامت ّدت هذه اللقاءات م ّدة شهر تقريبا
وكنت وبعض زماليئ يف لجنة الوفاق نتصل بالوفود وندفع إىل التّق ّدم يف املفاوضات.
الستة للقاء جديد يف  2015/1/10أي بعد حوايل شهر من اللقاء األ ّول .فلمسنا
دعوت وفود األحزاب ّ
ميقراطي أنّهم
القومي ففي حني قال ممثلو ال ّد
ميقراطي العر ّيب ومن الحزب
مرارة من الحزب ال ّد
ّ
ّ
ّ
ّيبي)
حاوروا جميع األحزاب وي ّ
رصون عىل أنّهم جزء من القامئة العرب ّية املوحدة (اإلسالم ّية+الط ّ
املخصص للموحدة من أجل أي اتّفاق معهم ويخافون من إقصائهم
وأنّهم يريدون املكان الخامس ّ
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القومي أن جميع األحزاب
الوطني أن تنصفهم قال ممثلو الحزب
ويطلبون من لجنة الوفاق
ّ
ّ
مل تستجب للجلوس معهم وعىل هذا األساس ق ّرر الحزب أن يخوض االنتخابات بدون الجبهة
الصانع ومع قامئة نارصيت
ّيبي مع طلب ّ
والتّج ّمع واإلسالميّة وسوف يشكّل قامئة برئاسة أحمد الط ّ
(عيل سالم  -رئيس بلدية ال ّنارصة) ومع مجموعة من األكادمي ّيني.
وأ ّما الحركة اإلسالميّة فأفادت أنّها تق ّدر دور لجنة الوفاق وأنّها اتّفقت مع الجبهة والتّج ّمع حول
تقسيم املقاعد من  12-1بحيث تكون  4للجبهة  3للتج ّمع و 5للموحدة وأن هناك خالفا عىل
املقاعد من  14-12وأنّهم موافقون عىل ترشيح شخصيّة درزيّة يف املكان الثالث عرش وطلبوا من
الوطني أن تضع الخطوط العريضة للقامئة املشرتكة.
لجنة الوفاق
ّ
ويجل
ميقراطي بأنّه يث ّمن عمل لجنة الوفاق ّ
الوطني ال ّد
وقال ال ّنائب جامل زحالقة باسم التّج ّمع
ّ
ّ
ويحرتم جميع أعضائها ويأمل أن تلعب دورا فعل ّيا ومؤث ّرا يف تشكيل وترتيب القامئة .وأضاف:
السابقة هي املفتاح أي  5مقاعد للموحدة و 4مقاعد للجبهة و 3مقاعد
موقفنا إ ّن االنتخابات ّ
ّيبي فقال نحن نشكركم عىل جهودكم
للتجمع ويتّفق عىل ما بعد ذلك ،وأ ّما ال ّنائب أحمد الط ّ
رباعي لألحزاب ،كانت األجواء جيّدة عىل املستوى اإلنسا ّين
واليوم أنا قادم إليكم من اجتامع
ّ
وس ّيئة عىل مستوى االت ّفاقات .وانتقد موقف التّج ّمع والحركة اإلسالم ّية وأثنى عىل موقف الجبهة.
السابقة .ث ّم قال :خيارنا القامئة املشرتكة ولكن ليس التزاما.
وأعلن أنه يرفض مفتاح االنتخابات ّ
وأ ّما املحامي أمين عودة فقال باسم الجبهة أنّه يشكر لجنة الوفاق وأ ّن الجبهة لن تكون رشيكة يف
السيئة التي تحدث يف الشّ ارع .نحن يف الجبهة أخذنا قرارا تاريخيّا بإقامة القامئة املشرتكة
األجواء ّ
الفلسطيني .وض ّد جامهرينا يف
السياس ّية ،بسبب سياسة الحكومة ض ّد شعبنا
معتمدين عىل قراراتنا ّ
ّ
ال ّداخل ،هذه الحكومة ح ّرضت عىل شعبنا وعلينا ويجب أن نعمل يك ال تعود هذه الحكومة إىل
فالكل متّفقون أ ّن لنا  4مقاعد من ال11
السلطة .نحن يف الجبهة ال نقاش معنا حول ترتيب املقاعد ّ
ّ
رص عىل مشاركة
األوائل .وأضاف منصور دهامشة (الجبهة) :سنضع ثقلنا يك تكون قامئة مشرتكة ون ّ
األحزاب األربعة املمثلة يف الكنيست .واقرتاحنا هو كام ييل :املقعد األ ّول للجبهة والثّاين للحركة
الوطني وال ّرابع للحركة العربيّة للتّغيّري ث ّم نرتب املقاعد من.11 - 5
اإلسالمية والثّالث للتج ّمع
ّ
الحظنا أ ّن هناك مواقف جا ّدة ومسؤولة من بعض املفاوضني وأنّهم مستع ّدون للسري إىل األمام
اسرتاتيجي ويرغبون بتحقيقه والحظنا أ ّن البعض يناور من أجل تحسني
وأ ّن القامئة املشرتكة هدف
ّ
مواقع حزبه يف القامئة.
الصانع ومح ّمد كنعان وعيل سالم
ّيبي وطلب ّ
وبعد أيّام عقد اجتامع يف ال ّنارصة مبشاركة أحمد الط ّ
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الوطني وح ّملوها مسؤولية عدم إعطائهم حقوقهم يف
وعدد من األكادمييّني وانتقدوا لجنة الوفاق
ّ
رص عىل تقسيم القامئة بينها فقط.
القامئة املشرتكة وحملوا عىل األحزاب ألنّها ت ّ
ّيبي يحاول تحسني مواقع الحركة العربيّة للتغيري .وكان يتح ّدث يف اإلعالم عن
كان تقديري أ ّن الط ّ
الحق يف ترؤس القامئة ومتنحه ع ّدة أعضاء .وكان تقديري أ ّن هذا
استطالعات ال ّرأي التي تعطيه ّ
ّيبي لن
املؤمتر يف ال ّنارصة أو هذا االجتامع
ّ
الجامهريي واستطالعات ال ّرأي هي وسيلة ضغط .فالط ّ
الوطني كام أ ّن الغالب ّية العظمى من ال ّناخبني العرب
يغامر وي ّرتأس قامئة ثانية تخرج عن اإلجامع
ّ
(أكرث من  )%80يريدون قامئة مشرتكة واحدة وسيعاقبون من يخرج عن ذلك .ولك ّن لو ت ّم تشكيل
السلطة اإلرسائيل ّية ستشجع هذا االنقسام.
قامئة أخرى فسيكلّفنا جهدا إعالم ّيا كام أ ّن ّ
ّيبي ونحذّره من تشكيل قامئة لن تعرب نسبة الحسم.
ات ّفقنا يف لجنة الوفاق عىل أ ّن نحاور الط ّ
وات ّفقنا أ ّن ترتيب املقاعد سيكون كام ييل :رئاسة القامئة للجبهة والثّاين لإلسالم ّية والثّالث للتج ّمع
وال ّرابع للحركة العربيّة للتّغيري وأن ترتّب املقاعد حتّى املقعد الثّاين عرش حيث يكون للجبهة
أربعة مقاعد واإلسالم ّية ثالثة مقاعد والتج ّمع ثالثة مقاعد والحركة العرب ّية للتّغيرّ مقعد واحد
أي أ ّما لإلسالميّة أو للحركة العربيّة للتّغيري أو للحزب
وأن يكون املقعد الثّاين عرش للم ّوحدة ّ
ميقراطي .
ال ّد
ّ
وطلبنا من األحزاب أن يتّفقوا عىل ترتيب املقاعد من  11-1أو من .12-1

نقاش يف لجنة الوفاق

الوطني أن
منذ بداية عملنا أكّدت مرارا وهذا كان مفهوما وواضحا لجميع أعضاء لجنة الوفاق
ّ
نكون محايدين وأن نقف عىل بعد واحد من جميع األحزاب األربعة وأال يكون ألحد منا مطامع
أو طموح بعضويّة الكنيست أو وظيفة أخرى.
بالصرب
يف اجتامعنا يف  2015/1/18أكّدت أنّه لن تكون قامئة بدون األحزاب األربعة وعلينا أن نتحىل ّ
يك نوفّق الجميع.
الصانع مرتني وب ّينت له أ ّن شعبنا يريد
السابق طلب ّ
وذكرت أنّني اجتمعت يف بيتي مع ال ّنائب ّ
قامئة مشرتكة ويريد وجوها جديدة وقد أحسنت الجبهة ال ّدميقراط ّية عندما اختارت أربعة
مرشحني من الوجوه الجديدة الشّ ابّة املثقّفة .كام أن الحركة اإلسالم ّية اختارت وجها جديدا واحدا ً
الوطني فعل ذلك أيضا ولك ّنه مل يغيرّ أحدا من مرشحيه .وهذا
األقل .وك ّنا نو ّد لو أ ّن التج ّمع
عىل ّ
ّ
شأنهم .نحن ال نت ّدخل بذلك .وقلت له إ ّن ال ّنائب الصانع قد شغل عضويّة الربملان ملدة عقدين
ون ّيف .وهذا يكفي .وعليه أنّه يختار وجها جديدا من الشّ امل أو الجنوب ليأخذ مقعد حزبه وأن
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هذه الخطوة تساعد عىل منحه املقعد الثّاين عرش .وقد وعدين بتنفيذ ذلك .ولك ّني شعرت بأنّه مل
يكن راضيا عن طرحي هذا.
الوطني نقاش حول أسلوب العمل وحول
وال ب ّد من أن أؤكّد عىل أنّه كان بني أفراد لجنة الوفاق
ّ
ال ّرؤية للقامئة املشرتكة وكان هناك انسجام تا ّم واحرتام بني أعضائها ولكن فوجئت بأمرين:
السيد عيل سالم أ ّن أحد أعضاء لجنة الوفاق (ذكر اسمه
أ ّولهام :علمت من رئيس بلدية ال ّنارصة ّ
السيد سالم
الصرّ يح ) طلب منه أن يدعمه يك يكون رئيسا للقامئة املشرتكة وقد شكّكت يف كالم ّ
شاب من املصابني بفريوس الكنيست وقال يل أ ّن العضو الذي ذكره
ولك ّن بعد يومني زارين يف بيتي ّ
الوطني ولتشكيل القامئة املشرتكة من
الس ّيد سالّم اتصل بأحد األكّادمي ّيني املعارضني للجنة الوفاق
ّ
ّ
األحزاب وات ّفق معه عىل أن يطالبا أن يكونا مرشحني يف األماكن األوىل.
قررت أن أحفظ السرّ وأال أعلم أحدا من األصدقاء .فيجب أن نحافظ عىل اللجنة حتّى ننهي
مهمتنا.
وبعد أيّام ات ّصل يب أحد أعضاء اللجنة ،وهو رجل ثقة وأخربين أ ّن العضو الفال ّين من لجنتنا يرغب
برئاسة القامئة ويعتقد أنّه الشّ خص املالئم لذلك .وذكّرين بأنّه كان قد قال يف اجتامع سابق للجنة
أ ّن رئاسة القامئة يجب أن تكون لشخص ّية جذّابة .قلت :ولك ّنه أيضا اقرتح يف إحدى الجلسات أ ّن
تشكّل لجنة الوفاق القامئة بدون موافقة األحزاب وبدون استشارتها.
رسب ما يدور يف االجتامعات إىل أحد األحزاب وأحيانا إىل أجهزة
ثانيهام :كان أحد أعضاء اللجنة ي ّ
كتبت مسو ّدة اتّفاق حول ترتيب املقاعد ث ّم دعونا األحزاب األربعة
اإلعالم ،وحدث ذات م ّرة أ ّن ُ
وقلت أنّنا توصلنا إىل اقرتاح وأخرجت الورقة من جيبي وبدأت
للجلوس معها وبعد أن ر ّحبت بهم ُ
أقرأ ،وبعد قراءة ثالثة أسطر قاطعني رئيس أحد الوفود :ال تتعب نفسك ،نحن منلك صورة لالتفاق
ونعرف أنكم كنتم متّفقني عىل يشء ث ّم غريتم موقفكم .ملاذا غريتم وب ّدلتم!
توالت االجتامعات ...وواصلنا الليل بال ّنهار...
وهدّدتُ يف احد االجتامعات األحزاب بأنّه إذا مل تتفقوا خالل  24ساعة فسوف نعقد مؤمترا ً صحافياً
الوطني وسنح ّمل املسؤول ّية للطرف الذي أفشل عملنا.
ونعلن فيه وقف عمل لجنة الوفاق
ّ
وقد أث ّر التّهديد إىل ح ّد ما.
سألني أحد ال ّزمالء بعد االجتامع ملاذا فعلت ذلك وه ّددت بدون أن ندرس املوضوع ونق ّره
فأجبت :هناك قول عر ّيب مأثور :ه ّدد بسيف الع ّز وال ترضب به.
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يف  2015/1/20اجتمعنا مع وفود األحزاب وكانت قد اتّفقت عىل توزيع املقاعد من  9-1هكذا
 )1جبهة  )2إسالمية  )3تجمع  )4حركة عرب ّية للتّغ ّيري )5جبهة )6إسالم ّية  )7تج ّمع  )8جبهة )9
إسالميّة ،وحدث خالف بني الجبهة والتّج ّمع حول ترتيب املقعدين العارش والحادي عرش .وبقي
ميقراطي.
الخالف أيضا حول املقعد الثّاين عرش بني اإلسالم ّية والحركة العرب ّية للتّغ ّيري والحزب ال ّد
ّ
أخذنا تفويضا من الجبهة والتّجمع بالحكم يف ذلك فق ّررنا أن يكون املقعد العارش للجبهة والحادي
عرش للتّج ّمع ووافقا عىل ذلك.
اقرتحنا عىل األحزاب بال ّنسبة للمقاعد من  15-12أن توقّع عىل تفويض للجنة الوفاق لرتتيبها.
ميقراطي العريب فرفض أن
الصانع ممثل الحزب ال ّد
وافقت األحزاب األربعة عىل ذلك وأ ّما طلب ّ
ّ
يوقّع عىل ذلك وكانت هناك ميول عند عدد من أعضاء لجنة الوفاق بإعطائه املقعد الثّاين عرش.
الصانع بالتّفويض فرفض بش ّدة .وهكذا أخرج نفسه وحزبه من القامئة
السيد طلب ّ
حاولنا إقناع ّ
املشرتكة.
كتبنا التّفويض التّايل:
تف ّوض األحزاب األربعة (الجبهة ،التّج ّمع ،الحركة اإلسالميّة ،الحركة العربيّة للتّغيّري) لجنة الوفاق
الوطني أ ّن تبت يف ترتيب املقاعد يف القامئة املشرتكة وهي املقاعد ()17 ،16 ،15 ،14 ،13 ،12
ّ
الوطني بهذا الشّ أن.
وتلتزم جميع األحزاب بتنفيذ قرار لجنة الوفاق
ّ

جراييس ومنصور دهامشة (الجبهة) جامل زحالقة وباسل غطّاس
ووقّع عىل التّفويض األخوة :رامز
ّ
السعدي(العربيّة
(التّج ّمع) مسعود غنايم ومنصور عبّاس وإبراهيم حجازي(اإلسالميّة)وأسامة ّ
للتّغ ّيري) ووقعه عن لجنة الوفاق :مح ّمد عيل طه ،محمد زيدان ،مصطفى كبها ،أحمد ناطور ،ماجد
صعابنة.
الوطني واستم ّر ال ّنقاش والتّشاور بيننا طيلة يومني كاملني.
اجتمعت لجنة الوفاق
ّ
ودعونا ممثيل األحزاب إىل االجتامع يف اليوم الثالث يف .2015/1/22

وقبل أن يحرض ممثلو األحزاب أخرجت من جيبي مس ّودة االت ّفاق الذي كتبته يف الليلة املاضيّة
ففوجئ زماليئ بذلك وبدأت بقراءته عىل مسمع من أعضاء اللجنة!
قال يل أحدهم :أنت متفائل وتكتب االتّفاق قبل أن يوافقوا عىل ما جاء فيه.
قلت :ال مجال للمشاورة .هذا هو االتّفاق ال ّنها ّيئ .وعلينا أن نقف وراءه وال نسمح بالتّغيري فيه.
هم بحاجة إلينا .وال يستطيعون أن يرفضوه أو أن ينسحبوا من االجتامع ومن القامئة املشرتكة.
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نص االت ّفاق.
وحرض ممثلو األحزاب وقرأت ّ
أي حزب من األحزاب فاعتقدت عندئذ أنّنا أصبنا يف قرارنا.
مل يرض ال ّن ّص ّ
نصه..
وبعد نقاش حا ّد وقصري التزمت األحزاب األربعة به ...وهذا ّ

الوطني
بيان لجنة الوفاق
ّ
بسم الله الرحمن ال ّرحيم

"واعتصموا بحبل الله جميعا وال تفرقوا"

من منطلق إدراكنا العميق للتح ّديات الكبرية التي يواجهها شعبنا يف الجليل واملثلث وال ّنقب واملدن
الساحل ّية ،من قوانني عنرصيّة مفروضة ومن مخطّطات صهيون ّية منظمة إىل اقتالعه من وطنه الذي
ّ
ليس له وطن سواه ،ومع شعورنا بثقل املسؤول ّية الوطن ّية والتّاريخ ّية امللقاة علينا ،ومن منطلق
احرتامنا وتقديرنا لرغبة الغالبيّة العظمى من أبناء وبنات شعبنا يف تشكيل قامئة مشرتكة لجميع
الساحة العرب ّية يف البالد لخوض انتخابات الكنيست العرشين.
األحزاب الفاعلة عىل ّ
الفلسطيني يف شتّى
الجامهريي هو ما ينشده شعبنا العر ّيب
ومع معرفتنا التّا ّمة أ ّن هذا املطلب
ّ
ّ
الصعبة التي مت ّر بها القضيّة الوطنيّة الفلسطينيّة ،نو ّد يف البداية
أماكن تواجده يف هذه الظّروف ّ
أن نؤكّد عىل ما ييل:
أوال -يُعترب تشكيل هذه القامئة حدثا تاريخ ّيا ودليال عىل تالحم جميع القوى والتّ ّيارات من أبناء
شعبنا ما ميكن أن يشكّل مثاال يُحتذى به يف أماكن ومناطق عديدة.

ثانيا -وجدنا رغبة تا ّمة يف هذه القامئة املشرتكة من خالل لقاءاتنا ال ّرسم ّية مع وفود جميع األحزاب.

ثالثا -تشكيل هذه القامئة وتجنيد ال ّناخبني لدعمها مع رفع نسبة املشاركني العرب يف العمل ّية
الصهيو ّين التي تتآمر عىل وجودنا.
االنتخابيّة هو ر ّدنا عىل ما تطرحه وتخطّط له أحزاب اليمني ّ

الوطني يف االجتامع يوم الثّالثاء املوافق العرشين
وبناء عىل تفويض ممثيل األحزاب للجنة الوفاق
ّ
من كانون الثّاين  2015بشأن تشكيل القامئة ومن منطلق ثقتنا به وشعورنا باملسؤول ّية التاريخ ّية،
ق ّررنا أن نخصص املقاعد من  17-12عىل ال ّنحو التّايل:

 .1املقعدان الثّاين عرش والخامس عرش يكونان بالتناوب بني الحركة العرب ّية للتّغ ّيري وبني الحركة
اإلسالم ّية عىل أن يكون ال ّنصف األول من املدة للحركة العرب ّية للتّغ ّيري وال ّنصف الثّاين للحركة
اإلسالميّة ومرشحها من ال ّنقب ،ونعني بال ّنصف نصف املدة القانونيّة.
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 .2املقعدان الثالث عرش وال ّرابع عرش يكونان بالتّناوب بني الجبهة ال ّدميقراطيّة وبني التّج ّمع
الوطني ،فقد تق ّرر أن يكون
الوطني ،وذلك بعد سامعنا رأي الطرفني وحرصهام عىل لُحمة ال ّنسيج
ّ
ّ
ال ّنصف األول من املدة للجبهة ومرشحها شخص ّية من الطائفة الدرزيّة املعروف ّية وال ّنصف الثاين
ميقراطي ومرشّ حه من ال ّنقب.
للتّج ّمع الوطني ال ّد
ّ
 .3املقعد السادس عرش للحركة اإلسالميّة.
 .4املقعد السابع عرش للجبهة ال ّدميقراط ّية

 .5املقعد الثامن عرش للحركة العربيّة للتّغيّري.

 .6عىل ال ّرغم من قناعتنا بأن القامئة املشرتكة ستحقق بعونه الله تعاىل انجازا يفوق املقاعد
الخمسة عرش (وعندها لن نحتاج إىل املناصفة) ولك ّننا نويص بتشكيل مجلس يضمن التّنفيذ الحر ّيف
لالت ّفاق يتكون من:

أ .أعضاء لجنة الوفاق التّسعة.
ب .املرشّ حني األربعة األوائل يف القامئة املشرتكة أو من ينوب عنهم.
والله ويل التوفيق
الوطني
وقّعه أعضاء لجنة الوفاق
ّ
الس ّيد ماجد
الس ّيد مح ّمد زيدان ّ )4
 )1الكاتب مح ّمد عيل طه  )2الربوفيسور مصطفى كبها ّ )3
السيّد سعيد رايب  )8القايض أحمد ناطور
السيّد الياس جبور )6الشّ يخ مح ّمد ر ّمال ّ )7
صعابنة ّ )5
 )9السيد مازن غنايم
ووقّعه ممثلو األحزاب
جراييس ومنصور دهامشة.
.1الجبهة ال ّدميقراطيّة :رامز
ّ
الوطني :باسل غطّاس.
.2التّج ّمع
ّ

 .3الحركة اإلسالم ّية :مسعود غنايم ومنصور عباس.
عدي.
الس ّ
.4الحركة العربيّة للتّغيري :أسامة ّ

كفر قرع 2015/01/22

الصديق ماجد صعابنة يف كفر قرع وأعل ّنا عن تشكيل القامئة املشرتكة.
وخرج ال ّدخا ّن األبيض من بيت ّ
وترأس ُت املؤمتر وق ّدمت
وبعد أيام عقدنا مؤمترا صحافيا يف مدينة ال ّنارصة بحضور ممثيل األحزاب األربعةّ .
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فيه ممثيل األحزاب ووجدت من املناسب أن أعطي حق الكالم للمرشّ ح اليهود ّي يف القامئة املحامي دوف
حنني كام تح ّدثت فيه املرشحتان عايدة توما سليامن وحنني زعبي لتأكيدنا عىل ال ّدور ال ّنسا ّيئ.
شملت الئحة القامئة املشرتكة تركيبة ها ّمة ج ّدا فيها الجبهويّون واإلسالميّون والقوميّون
رزي ،فيها ال ّرجال
واملسيحي
واليهودي ،فيها املسلم
والعروب ّيون ،فيها العر ّيب
واليهودي وال ّد ّ
ّ
ّ
ّ
الساحليّة املختلطة ،فيها وجوه شابّة جديدة
وال ّنساء ،فيها ممثلو الجليل واملثّلث وال ّنقب واملدن ّ
كام أ ّن جميع املرشّ حني من  17-1يحملون شهادات جامع ّية.
بعد املؤمتر الصحا ّيف كتبت منشورا موج ّها لطالبنا الجامعيّني يف جامعات إرسائيل ويف الجامعات
الفلسطين ّية يف الجامعات األردن ّية أناشدهم فيه التّج ّند إلنجاح القامئة املشرتكة وقد وزّع املنشور
بعرشات آالف ال ّنسخ.
وقام الربوفيسور مصطفى كبها باالتّصال مع عدد كبري من أساتذة الجامعات اليهود للتّوقيع عىل
بيان يدعو لدعم القامئة املشرتكة فوقّع عليه  65أستاذا جامعيّا.
وكان كل يشء يسري عىل ما يرام.

وتف ّرغ جميع أعضاء اللجنة ،للعمل عىل رفع نسبة املشاركة يف العمليّة االنتخابيّة.
واليوم وبعد نجاح القامئة املشرتكة أو ّد أن أؤكّد عىل ما ييل:

أوال :أل ّول م ّرة يذهب ال ّناخبون العرب إىل صناديق االقرتاع لوحدهم وبرغبة ،وبدون أن ينقلهم
ناشطون حزب ّيون بس ّياراتهم.
سيايس وبدون اتّفاق ّيات رسيّة.
ثانيا :أل ّول م ّرة تجري انتخابات بدون مال
ّ

ثالثا :أحدث تشكيل القامئة ج ّوا مريحا يف املدن والقرى واألحياء وأعاد اللحمة إىل جامهري شعبنا.
الجامعي.
رابعا :هذا ال ّنجاح هو مثرة العمل
ّ

خامسا :إ ّن نجاحنا اعتمد عىل ثالثة أمور...
أ -إخالص أعضاء اللجنة وح ّبهم للعمل.

ب -الجامهري العربيّة ال ّداعمة والضاغطة.

ج -املسؤول ّية الوطن ّية عند قادة األحزاب.

أشعر بسعادة وبفرح ،أل ّن ما حقّقناه يكاد يكون معجزة .وال ّناس فرحون بذلك ومتفائلون .وهذه
نصه:
الصحافة وهذا ّ
القامئة هي ابنتي السادسة كام أسميتها يف مقال نرشته يف ّ
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عاتبت بقسوة صديقًا إعالميًّا ،عىل لقاء مبثوث مبارشة عىل الهواء مع شخصيّة ال تسيطر عىل
ُ
لسانها ،حيث نطقت سماًّ طائف ًّيا يف أثناء حديثها عن القامئة املشرتكة واالنتخابات ،فر ّد بأنّه قام
الوطني وأعتقد
الصحا ّيف مبهنيّة وأضاف :أتف ّهم غضبك وأعرف جيّ ًدا دورك يف لجنة الوفاق
بعمله ّ
ّ
أ ّن القامئة املشرتكة مرشوع حياة بال ّنسبة لك باإلضافة إىل مرشوعك األد ّيب ،وال ّ
شك بأنّك تنظر إليها
السادسة !
كابن لكُ .
فقلت بصورة عفويّة :أجل هي ابنتي ّ
حقّقت القامئة املشرتكة إنجازًا انتخاب ًّيا كب ًريا إذ حصلت عىل ثقة حوايل ( )444000ناخب وناخبة
وثالثة عرش نائبًا يف الربملان وارتفعت نسبة املشاركني يف العمليّة االنتخابيّة من  %55إىل  %70بل إ ّن
هذه ال ّنسبة تجاوزت ال  %80يف خمس بلدات عرب ّية كبرية ولوال نسبة املشاركة الضّ عيفة يف منطقة
ال ّنقب ،ألسباب موضوعيّة جغرافيّة ،الرتفعت نسبة املشاركني القطريّة وازداد متثيلنا الربملا ّين ،كام
العربي ،التّلفزيون
حقّقت املشرتكة نجا ًحا إعالم ًّيا ،محل ًّيا ودول ًّيا ،غري مسبوق حيث اهت ّم اإلعالم
ّ
والصحافة املكتوبة ،بالقامئة ومبرشحيها وبربنامجها ،كام تقاطرت وسائل اإلعالم العامليّة لتغطية
ّ
نشاط مرشحي القامئة ومهرجاناتها االنتخاب ّية ونرش التّقارير اإليجاب ّية عنها ،ولك ّن االنجاز األهم
الذي أبدعته املشرتكة هو إزالة ال ّرواسب العكرة ،حزبيًّا وعائليًّا وطائفيًّا ،بني أبناء الشّ عب الواحد
وخلق جو انتخايب مريح ومتفائل يف مدننا وقرانا.
القومي هو تحالف اسرتاتيجي ُولِ َد ليعيش عقو ًدا عديد ًة ألنّه
اإلسالمي
الجبهوي
هذا التّحالف
ّ
ّ
ّ
أكادميي
إرادة شعب وقرار شعب ذاق التّمييز واالضطهاد والعنرصيّة ،ولن يتفكّك كام يتم ّنى
ّ
وإعالمي صهيو ّين فقد تع ّهدت األضالع األربعة ملربع املشرتكة باملحافظة عليه كام يحافظ
نرجيس
ّ
ّ
املرء عىل بؤبؤ عينه بل أكاد أجزم بأ ّن من تخ ّول له نفسه ،ال سمح الله ،بالخروج منه سيجد نفسه
السمكة الخارجة من ماء البحر.
مثل ّ
أشعر باعتزاز بأبناء شعبي الذين التفّوا حول املشرتكة واحتضنوها ،أعت ّز بهؤالء الشّ ّبان والشّ ابّات
الذين قدموا بحامس من الجامعات يف ال ّداخل والخارج ،وبهؤالء ال ّرجال وال ّنساء الذين رموا
املقاطعة وراء ظهورهم ،وبهؤالء املرىض واملقعدين الذين تعالوا عىل األمل وجاءوا برغبة إىل
ميقراطي وقد برعم األمل يف صدوره ّن وزغرد
الصناديق ،وبهؤالء ال ّنساء الاليئ مارسن حقه ّن ال ّد
ّ
ّ
الفرح ،وبهؤالء ال ّرجال والشّ ّبان الذين توافدوا بقامات منتصبة وبهامات مرفوعة ،وبهؤالء ال ّنشطاء
الحزبيّني الذين عملوا أيّا ًما وليايل مليالد ال ّنرص.
كنت متوت ًرا وخائفًا ولو للحظات من أن
عشت يف يوم االنتخابات حالة من القلق املرشوع فقد ُ
ُ
ٍ
وعندئذ ستكون اإلسقاطات مؤملة وعديدة ولك ّن أبناء وبنات شعبي أزالوا هذا
ال تنجح التّجربة
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القلق من دنياي.
ويف هذه األيّام ،ما بعد االنتخابات أعي أ ّن سقف توقّعات ال ّناس عا ٍل وأ ّن آمالهم خرضاء بينام الواقع
يايس معقّد ومظلم وصعب وسوف تشكّل يف بالدنا أسوأ حكومة ميينيّة وأرشس حكومة عنرصيّة.
ّ
الس ّ
يا أهال باملعارك !!

رصف ن ّوابنا وكيف سريعون آمال ال ّناس ويتجاوبون مع توقعاتهم؟
كيف سيت ّ

كيف ستكون عالقتهم مع ال ّناس وكم م ّرة وم ّرة سيتج ّولون يف مدننا وقرانا؟
وهل سيبقون يف هوائنا وفضائنا وعىل ترابنا وصخورنا ؟

أنا أثق بهم.
مرة أخرى يا أهال باملعارك ،وبوركت يا شعبي ،يا من وقفت متح ّديًا عنرصيّة أيب ملعة وأيب بلطة
وشيخ الحرام ّية !!
وأنتم تعرفون هؤالء الثّالثة.
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