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للجنة املتابعة العليا، وكان    ارئيس  ية ثانية  د بركة لول د محم  السي    ،19/12/2020بتاريخ    ،املتابعةللجنة    انتخب املجلس املركزي  

 
 

 إلى  حزب    لم يبادر أي    إذحه لرئاسة اللجنة،  عن ترش    أعلنح الوحيد الذي  بركة هو املرش
 

غالق باب الترشيح  إى  ح حت  طرح مرش

د بركةتين إم  أمام املصو    الختيار  وهكذا كان.  16/12/2020بتاريخ   حصل  ة البيضاء.  ر الورقا اختياوإم    ،ا التصويت لصالح السي 

ا  54د بركة على تأييد السي      .ا في املجلس املركزي  عضو   62من أصل   عضو 

وقد ، 19/12لجنة في الس يموعد انتخاب رئأن يكون   ،3/12طمرة بتاريخ مدينة قدت في التي ع  في جلستها  ،املتابعة  لجنةأقر ت 

 ا جاء فيه:عة بيان  لة بمتابعة انتخابات لجنة املتاباللجنة املخو  أصدرت 

   أعضاء املجلس املركزي  من  عضو    لكل    يحق  "
 
 جنة أن يلل

 
م ترشيحه خط ِّ

رفق  ي  قد  ا  ا لرئاسة لجنة املتابعة م 

 
 
بات لجنة املتابعة العليا، على األقل  ي  من قِّ بترشيحه الخط

 
رك شخص من خارج   ألي    ، كما يحق  بل أحد م 

الفلسطيني  ير العربي  ، من أبناء الجماه ة املجلس املركزي  ضوي  ع ا  م ترشيحه رسمي  البالد، أن يقد  ة في  ة 

 
 
َمْمهور  ي  وخط أن يكون   ا، على 

 
 بَ ا بدعم وتزكية من مرك

 
اثنين، من مرك العليا، على  ين  املتابعة  بات لجنة 

الداخلي  وفق    األقل   للنظام  العام    ا  املركزي  وأحكامه  املجلس  وقرارات  لجنة  ة  هيئات  من  هيئة  كأعلى   ،

   جميع أعضاء املجلس املركزي    تابعة، فإن  امل
 
انتخاب رئيس    جنة هم فقط من يحق  لل لهم املشاركة في 

ة أصوات املشاركين في النتخابات من  لجنة املتابعة، بحيث يفوز برئاسة اللجنة َمْن يحصل على غالبي  

  1.ة"ة العادي  ، أي بالغالبي  أعضاء املجلس املركزي  

 

  استمر  عد جدل وجاءت هذه النتخابات ب
 

ب. اة لولية الدستوري   الولية ةحول مد   طويال
َ
إذا   في ما تمحور النقاشلرئيس املنتخ

 
َ
املنتخ الرئيس  ولية  تمتد  كانت  دورة  بعد  تنتهي  )  ب  أعوام  انتخابات    ،(2020- 2015خمسة  من  شهور  ثالثة  بعد  تنتهي  أم 

 
 
املحل )السلطات  ة  أن  (.  2018ي  لرئاسة  وبما  عام    النتخابات  كانت  بتأخ    ،0152اللجنة  السلطات  ن  يْ عاَم ر  أي  انتخابات  عن 

 
 
 . خمسة أعواممن ، أي بعد دورة كاملة (2020)ل و  قدها في كانون األ ر عَ ، فقد تقر  2013عام املنعقدة ة ي  املحل
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   . 48عرب . حإعالن موعد انتخاب رئاسة لجنة املتابعة وآخر موعد للترش

https://bit.ly/3priN7w
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اقف األ   حزاب من االنتخابات: مو

ِّ مواقف  أظهرت معاينة  
 
ة املرك  ا و هناك توافق    بعة أن  ة املتابة للجناألحزاب والحركات السياسي 

 
 ات

 
  ة ئي  جراالتفاصيل ال ا حول  فاق

ة بين   اتوافقي   ا ح  مرش  د بركة ظهر محم  ما بين ،بناء البلدأباستثناء حركة   ،نتخابات رئاسة املتابعةل   غالبي 
 
بات اللجنة الذين  مرك

 حين للرئاسة. لم يطرحوا مرش  

 ة وبي  الجنة سالمي  الحركة ال  ن  أ  عن دار الحديث
 

ها تراجعت عن هذا  ستاذ مسعود غنايم، غير أن  ح النائب السابق األ سوف ترش

ر  كان ذاك  ما رب  ، و الترشيح
 
 بسبب    التوت

 
عقاب تصريحات  أة في  حزاب والحركات السياسي  األ   سائرر الذي حصل بينها وبين  التوت

عب    النائب  اتوسلوكي   مو وبي    .اسمنصور  ة  الجنوبي  ة  السالمي  الحركة  النتخابات  نت  من  بيانقفها  الصادرفي  تاريخ    ها  في 

 :ورد فيه، 16/12/2020

إلى  " الوصول  ة  السالمي  الحركة  وأهدافها  تريد  ورؤيتها  تعريفها  العليا،  املتابعة  للجنة  د  موح  ر  تصو 

الداخلي   ونظامها  السالمي    .ووظائفها وصالحياتها ووسائل عملها  الحركة  تريد  املتابعكما  لجنة  بناء  ة ة 

العربي  س  العليا، وجعلها مؤ  ة قادرة على تنظيم، قيادة وتمكين مجتمعنا  ة قوي  ، والتخطيط سة جماعي 

وتطو  ملستقبل أمنه  وضمان  قد  ه  وقد  ونظامها  ره.  املتابعة  لجنة  دستور  لتطوير   
 

متكامال ا  مقترح  مت 

ة في بناء وت، وتملك تصو  ي  الداخل ا كيف تصل إلى تحقيق قفزة نوعي  ا واضح   .طوير عمل لجنة املتابعةر 

ه وتحقيق هذا البرنامج لقد سعت الحركة السالمي   حت الشيخ  العملي  ة إلى قيادة هذا التوج 
 

، عندما رش

ري   عام  كامل  املتابعة  لجنة  لرئاسة  السي  2015ان  املتابعة  لجنة  أعضاء  اختار  وعندما  محم  .  بركة  د  د 

ل املسؤولي  لرئاسة املتابعة بفارق صوت واحد، باركنا له وو     .ات املختلفةقفنا لجانبه في تحم 
 
د  ولذلك تؤك

السالمي   تتالحركة  أن  استعدادها  على  مسؤولي  حم  ة  حقيقي  ل  تغيير  مشروع  في  مؤس    اتها  بناء  سة  في 

   املتابعة وتطوير عملها، من خالل عمل جماعي  
 

ح جدير وشراكة واسعة، وليس من خالل تقديم مرش

ها ملتزمة بالتعاون لقريبة، مع تأكيدها على أن  ة لجنة املتابعة في النتخابات اومناسب من قياداتها لرئاس

تنتخب لنهجها  والدعم ملن  ا  املتابعة، تجسيد  للجنة  ا  رئيس  القريبة  النتخابات  في  العليا  املتابعة  ه لجنة 

 2."ةة الوحدوي  سات الوطني  وإخالصها في تعزيز املؤس   الوحدوي  

ِّ   النتخابات، مقاطعة  البلد  أبناء  حركة أعلنت  ،املقابل في
 :  بيانها في الحركة وقالت .ذلك  حول  أصدرته  بيان في موقفها  حةموض 

" 
 
تها   املتابعة  للجنة  رئيس  انتخاب  ة عملي    في  مشاركتنا  عدم  نعلن  البلد  أبناء  حركة  في  ناإن   السبت   يوم  برم 

لة ـال  ةالسياسي    القوى "  داعية   ،"القادم ِّ
 
ك
َ
ش   املزمع   النتخابات   وتأجيل   هذا،   موقفها  ة مراجع  للمتابعة،  م 

   يوتبن    القادم  السبت  يوم  إجراؤها
 
مت  قد  الحركة  كانت  تعديالت)  ةالدستوري    التعديالت  ةكاف   في   بها  تقد 

 "  كذلك  وطالبت   ".قبلها(  سابق  وقت
 
 النتخابات   عن   العدول (  بركة  د محم  )  ورئيسها  اللجنة  أعضاء  ةكاف

 
ا لهاة: ملتزمون بالتعاون والدعم بي  ة الجنو السالمي   ل(.كانون األو    16ـ  2020. )املسار 2    .  املسار .ملن تنتخبه لجنة املتابعة في النتخابات القريبة رئيس 

http://almasar.co.il/art.php?ID=118119
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   أمام  الباب  يفتح  ملوعد  موعدها  وتأجيل  النمط،  هذا  على
 

  لهذا   الكفاءة  نفسهمأ  في  ون جدي  حينمرش

  جهة   من  لتنفيذها  ضمانات  ويعطي  ةالدستوري    التعديالت  حول   النقاش  قويعم    جهة،  من  التكليف

  يجري   ةالريادي    األحزاب  كوادر   عن   ىوحت    الناس،   أعين   عن   ا وبعيد    اماألي    ههذ  في"  :قائلة  تابعتو   3."أخرى 

   ة رئاسي    انتخابات  ءلجرا  العداد
 
 تعديل   أي    نقاش  ىحت    ول  سياسات  أو  برامج  في  الخوض  دون   جنة،لل

  وسيتم    السبت   يوم  الترشيح  باب  فتح   جرى   حيث   ا، تمام    العكس  على   بل  ق، معم    بشكل   كان   ملا  وتطوير

   مناقشات  مامأ  الباب   يفتح  ي  جد    وإعالن  إعالم  دون !  األربعاء  يوم  إغالقه
 

  لى إ  جنةالل  لتعود  حين،ومرش

  عن   أكثر  بعدها وي    هيبتها  من   ى تبق    املِّ   العليا  ةالتمثيلي    اللجنة   هذه  فقدي    باملخترة،  يكون   ما  شبهأ  سلوبأ

  الذي  شعبنا أبناء
 
 4."لهتمث

 : هبيان في وجاء ،للحزب السياس ي    املكتب  قرار إلى ااستناد   ثانية لولية بركة ترشيح  الديمقراطي   الوطني    عالتجم   دأي   وقد

ي    منافسة  كانت  لو  ليفض    عالتجم    ن  إ" ح،  من  أكثر  هناك  وكان  املتابعة  لجنة  رئاسة  على  ةجد 
 

  والفعل   الطبيعي    األمر  هو  فهذا  مرش

   بين  ةالسياسي    التفاعالت  جاءت  ولكن .  األسلم  الديمقراطي  
 
ح  هناك   يكون   نأ   بنتيجة   املتابعة  باتمرك

 
  في   ونحن.  واحد  مرش

ع    ومع   املنتخب  الرئيس   مع  للتعاون   استعدادنا  عن  رنعب    التجم 
 
   ةكاف

 
  بقيادة  اللجنة   تعمل  ن أ  جلأ   من  املتابعة  لجنة   بات مرك

  في ةالي  فع   وأكثر  أكبر وبحضور  ة حقيقي   ةجماعي  
 
  في شعبنا قضايا ةكاف

 
 5. "البالد رجاءأ  ةكاف

   والذي   القرار،  لهذ  عالتجم    غات مسو    فيه  عرض   طربيه،   منيب  عالتجم    عضو   كتبه   مقال   فيو
 
  ، فقي  اتو   ح مرش    عن  البحث  في  ل يتمث

 : قال الظروف، هذه في وحدوي    موقف الى والحاجة 

 الوحدوي   والعمل  اللحمة  على  تساعد  أن  املمكن  من والتي  ة توافقي   ةشخصي   بركة  د بالسي   ترى  ها أن   وبما"

  فليستعد    كذل  غير   يرى   من  وكل    ا،حالي    بذلك   ضير   فال  ة، سرائيلي  ال   سةاملؤس    سياسات   مواجهة  في

  لجنة   نعير  ول  الكهف  أهل  نومة  ننام  أن  يعقل  فال  يراها،  كما  املتابعة  لجنة  بناء  إعادة  في  للمساهمة

  التي   ةالستثنائي    الظروف   هذه   ظل    وفي  اتالمكاني    هذه  في  عليه   تقوى   ل  بما   ونطالبها  اهتمام  أي    املتابعة

   القوى   بعض  تواطؤ   إلى  بالضافة  ا حجيج    ةالعربي    اتالرجعي    بها  تهرول 
 
  من   دتتجر    بدأت   والتي  ة ي  املحل

  ة شخصي    بركة   دمحم    د السي  .  ةالسرائيلي    سةاملؤس    ةسمفوني    في  النصهار  وتحاول   الفقري    عمودها

  أن    ةخاص    املتابعة،  لجنة  رئاسة  في  باستمراره  ضير   ول  شعبه،  أبناء  لتمثيل  باملهام    تقوم  أن   تستطيع

   ةري  أكث
 
 6."ةتوافقي   ةشخصي   تراه  باتاملرك

 

 

 
  بركة دمحم  : املتابعة انتخابات  ل(.كانون األو    16، 2020. )48 عرب 3

 
 .  48  عرب .اللجنة لرئاسة اوحيد   اح  مرش

 .  نت كنوز  .ةسالمي  وال  البلد بناءأ بخصوص املتابعة من  بيانان منفصالن[؛ والصواب: كذا في األصل]  بيانين منفصلين ل(.كانون األو    16، 2020. )نت كنوز  4
   .48عرب . ع يدعم ترشيح بركة لرئاسة املتابعة ويدعو لعادة بناء اللجنةالتجم  ل(. كانون األو    17، 2020. )48عرب  5
  .ي  الديمقراط الوطني   عللتجم   الرسمي   قعاملو . لجنة املتابعة العليال(. كانون األو   19، 2020منيب. ) طربيه، 6

https://bit.ly/38EAVEi
https://bit.ly/38EAVEi
https://www.knooznet.com/?app=article.show.54046
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https://bit.ly/2WTuIP2
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  تفرض املتابعة  لجنة أزمة  أن    طربيه حويوض  
 
 :بركة ولية بتجديد املرحلة  هذه يتخط

   سنوات   منذ   قلناها"
 
  تسد    أن   تستطيع   سات ومؤس    قومي    بصندوق   ا مدعوم    املتابعة  لجنة   بناء  يجب   ه إن

  في   الفلسطيني    املجتمع  رفعة  في  املساهم  املشترك  للعمل  ودعمهم  ومساندتهم  الداخل  يفلسطيني    رمق

 .  الداخل
 
 :  والصواب  األصل؛  في  كذا ]  ى فلنتخط

 
  هيئة   بناء   في  ا ملي    بالتفكير   ولنبدأ  األزمة   هذه  [ فلنتخط

  عليا ةفلسطيني  
َ
   تساهم ل  التي النقاشات هذه  ولنترك  الداخل  ي فلسطيني   عنيت

 
  بين  الفجوة  توسيع في إل

 
 
 7."الداخل في الفلسطيني   املجتمع   باتمرك

 :نقاش

   نات  ة تباي  أظهرت النتخابات الحالي  
 
   جديدة

 
   ا تهقدر   لجنة املتابعة، وعدمَ بات  بين مرك

 
  ، ملنصب رئاسة اللجنة  حين على طرح مرش

 عن
 

 ة  غالبي    يبدو موقف  .عادة بناء لجنة املتابعةإراتها املعروفة عن  ي بتصو  التغن    فضال
 
كحالة هروب من مواجهة الواقع  بات  املرك

 
 

ضد  إجراءات    هابيان  وجاء في  ة النتخابات.عملي    منعلني   ال  هاانسحاب   علنتأبناء البلد التي  أحركة    باستثناء  ،صالحهإ  من  بدل

الحالي   ة لجنة  ها  أن    ةوممارسات للرئاسة  ات وفاعلي  ة" من إمكاني  ع "ضياع خمس سنوات إضافي 
 
  اة ذلك، في مواز .  املتابعةتتوق

و  اب  الكت  من  والصحافي  األكاديمي  انتقدت مجموعة  والناشطين  أي  ترش    ين عدمَ فلسطيني  الين  ين  قبل جميع    ح  من  منافسين 

بات
 
طَرحهنا  و   مرور الكرام.هذا الحدث    ، ومروَر املرك تها ودَ   :السؤال  ي   رها؟  وْ هل فقدت لجنة املتابعة فاعلي 

 
علينا أن نراجع    بويترت

اتها و وْ دَ     ،لنقد األساس ي  إزاءهاارها وإمكاني 
َ
 اطاملوهو  ل  أ

َ
ـ  ةبل بلللرئيس    ""النتخاب املباشر  بِّ ة    من قِّ ة الفلسطيني  الجماهير العربي 

 في الداخل. 

  
َ
د مصطفى، هذهمل  عام  الدير  املووصف رات األخيرة    دى الكرمل، مهن  ها "لم تعد في دائرة اهتمام الناس، أي لم يعد هناك  أن  بالتطو 

   ن  إإذ   اللجنة،ة رئيس  وي  للجماهير حول ه    فارق بالنسبة
 
ا من صراع أحزاب ومرك بات في املتابعة  الهتمام بهذا الشأن بات جزء 

 فيما بينها، أم  
 
ا لدى الناس، هذا  ا ما الذي يحمله ذلك من تغيير أو عدم تغيير في عمل وأداء املتابعة، فلم يعد ذلك يشك

 
ل فرق

  إذا افترضنا أن  
 

  ، يرناوبحسب تقد 8.باملوضوع" ااهتمام    هناك أصال
 

ا،  وْ من دَ  الجماهير  ليأس  انعكاس ما هذا إل ر األحزاب عموم 

 
 
ة بعد تشكيل داء أا في عمل و والسياسة عموم   ص الحقل السياس ي  وتقل  القائمة املشتركة. األحزاب والحركات السياسي 

ة  ،لألمر  وبحسب تشخيصنا ة  ثم 
 
الراهنة، وتحليل مشكالتها    زمةمحاولة لتأطير األ   سنستعرضها فيلجنة املتابعة  ة  لهامشي    أدل

ن لنا أن   ة. ويتبي    ، رةة متكر  هذا العام )انتخابات برملاني    ة التي نعيشها هذا ليس وليد الظروف الستثنائي    لجنة املتابعة  حال   البنيوي 

ةعنوان "التحمل   مقالة ففي .وجائحة الكورونا( ة الداخلي  ة  د مصطفى إلى هامشي  أشار مهن  "،  لجنة املتابعة والحالة الفلسطيني 

 "  : قال  إذلجنة املتابعة  
َ
سة، التي ت ل السياس ي  التي وصلت إليها هذه املؤس  ى حالة التره  باتها مجر    عتبر كل  تتبد 

 
بقائها بشكلها    دَ مرك

 
 
ة  الحالي  حاجة املثابرة    سياسي   دون 

 
ر حائال املبر  يبقى هذا  ة، ولكن  ة ملح  إصالحها، فبقاؤها أفضل من غيابها،    صوبووطني 

 
 . السابق املصدر 7
8  

 
ة والجماهير خارج رئاسة املتابعة: ل منافسة جد  ل(. كانون األو    14،  2020شة، عمر. )دل  .  48عرب . الصورةي 

https://mada-research.org/wp-content/uploads/2012/10/mohanad-anlaize.pdf
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ة تاريخي   إلى عملي  بها أفضل من الذهاب  التي تعصف  ل  التره  اله  وبقاؤها على حالة  ها 
َ
ك د تماس  تهد  املتابعة في  ة  َش. بقاء لجنة 

العام   في  الحالي   و   2012شكلها  ة  ليس  السياسي  األحزاب  إرادة  وليد  بل  بنيانها،  ة  قو  يمكن    إلبقاءلليَد  كأداة  ل  كهدف  عليها 

ة   أزمة  تعاني منلجنة املتابعة  ما يعني أن  وهو  9؛ تطويرها" ق  فيمستديمة بنيوي 
 
 فعلها. ببدورها، و و ، هاانتخابات بما يتعل

ة تت    سة وطني  ملتابعة كمؤس  ة لجنة اي  أهم    بشأن فق جميع األحزاب والحركات السياسي 
 
ة في  ة ممث ة الفلسطيني  لة للجماهير العربي 

 
 
املتعل الجراءات  في  وتختلف  هذا  بقة  إسرائيل،  وفي  بنائها.  حيدر   صددالإعادة  علي  "  ،كتب  مقالته  األعفي  املجلس  لى  نحو 

ة    "،للجماهير العربي 
 

ة    "أن    قائال حادات مهني 
 
ة وإقامة أطر وتنظيمات وات املرحلة األولى هي تأسيس املجلس األعلى للجماهير العربي 

ة، تجمع م  وأهلي 
 
نتخب بشكل ديمقراطي  وتمث

 
ت ة  ة واملهني  ة والوطني  وي  اله  ل في هذا املجلس بالضافة إلى رؤساء املجالس  ا بين 

ة مم  واألحز  ةاب والحركات السياسي  ي ارتباط املجلس بالقوى الشعبي    10."ا يقو 
 
املرحلة صياغة "ميثاق   ه يجب في هذهوأضاف أن

ة املقترحة وطريقة انتخاب املجلس، وكذلك تشمل صالحيات   ة والسيرورات الجرائي  ونظام واضحين يشمالن املبادئ األساسي 

".استفتاء عام     في  عرض هذا امليثاقته، وي  املجلس ومرجعي   بل أبناء املجتمع العربي  م  تجري املصادقة عليه من قِّ
َ
ا عن    11ومن ث أم 

اتتلم  هي  ف  ،رحلة الثانية التي يطرحهاامل ا في أجندات املتابعة، واختلفت عليها املركب  "انتخاب مجلس أعلى    :التي نوقشت كثير 

ة".  ة بانتخابات مباشرة وديمقراطي   للجماهير العربي 

ة  نرى أن    ،2012عام  منذ  د مصطفى  على ضوء تشخيص مهن    ،ا النظر في أزمة لجنة املتابعةأمعن    وإذا
 
 هامشي    أدل

 
ل  ة اللجنة تتمث

 املم  اعدبان
َ
ي  جِّ ال سة  ناف ة في اوالند  ة  د  عيد    فيهاو   ،19/12/2020،  دت يوم السبتقِّ لنتخابات التي ع  ي 

 
لرئاسة    د بركةانتخاب محم  أ

ة  اللجنة. من
 
ة  ما    رها الشكلي  وْ ة اللجنة ودَ على هامشي    األدل باستثناء حركة  )نستقيه من بيانات األحزاب والحركات السياسي 

دتالتي  (أبناء البلد
 
حأن    أك

 
 ها تدعم املرش

 
 . هذا التأكيد بدا وكأن

 
  ه مبايعة

 
ة للمرش ة الجراءات   ح الوحيد وتأكيد  جماعي  على صوري 

ة.    عن هذا، النتخابي 
 

ةمن    أن  نرى    فضال
 
  ، لتصريحات ذاتهال  ذاك التكرار ة  ة اللجنة لدى األحزاب والحركات السياسي  هامشي    أدل

ة الظروف وعدم  هذا التنظيم وتطبيقه بحج    البتداء فيإلى  مبادرة    ما، دونرها وضرورة تنظيمهاوْ ة عمل اللجنة ودَ ي  أهم  والشادة ب

ع في بدعا    ، فر الوقت. فعلى سبيل املثالاتو  ا بفتح نقاش وحِّ التجم  وار شامل في املجتمع حول مشروع إعادة  يانهِّ إلى "الشروع فور 

ل نقلة نوعي  
 
". ولفت  ة في تنظيم وتطوير عمل املجتمع العربي  بناء لجنة املتابعة وفي مركزه مقترح النتخاب املباشر، الذي يشك

ة سنوات  إلى أن   ا لبلورة املوقف    النقاش حوله ضروري    والتمهيد، وأن  من التحضير    "مشروع النتخاب املباشر يحتاج إلى عد  جد 

ا بعين العتبار أن    الجماعي  
 
اأ   .هناك آراء مختلفة حوله"  منه أخذ ة،    م  ها تريد "الوصول إلى  أن    في بيانها   ذكرتفالحركة السالمي 

د للجنة املتابعة العليا، تعريفها ورؤيتها   ر موح  ؛ كما تريد  ا ووسائل عملها ونظامها الداخلي  وأهدافها ووظائفها وصالحياته تصو 

ة قادرة على تنظيم، قيادة وتمكين مجتمعنا العربي  ة بناء لجنة املتابعة العليا، وجعلها مؤس  الحركة السالمي   ة قوي  ،  سة جماعي 

 
ةلجنة املتابعة والحالة ، أيلول(. 2012د. )مصطفى، مهن   9 ة الداخلي  ة.  . حيفا: مدى الكرمل املركز العربي  15، العدد جدل. الفلسطيني  ة التطبيقي   للدراسات الجتماعي 

ة، أيلول(. 2012حيدر، علي. ) 10 ة.  . حيفا: مدى الكرمل املركز العربي  15، العدد جدل .نحو املجلس األعلى للجماهير العربي  ة التطبيقي   للدراسات الجتماعي 
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وتطو   أمنه  وضمان  ملستقبله  أهم  والتخطيط  ذكرت  الخصوص،  هذا  وفي  وأن  ره".  قومي   إنشاء صندوق  ة  "ي  ا  قد  ها  مقترح  مت 

 لتطوير دستور لجنة املتابعة ونظامها الداخل
 

ة في بناء وتطوير ، وتملك تصو  ي  متكامال ا كيف تصل إلى تحقيق قفزة نوعي  ا واضح  ر 

ةومن عمل لجنة املتابعة". 
 
 ة لجنة املتابعة هامشي   أدل

 
  كساحة العمل السياس ي   ل البرملاني  األحزاب للقائمة املشتركة والعم نظرة

 ، وعليه وحوله تدور النقاشات الحزبي  األساس ي  
 
هل القائمة املشتركة هي من يدفع لجنة    :رات والنقسامات. ونتساءل هناة والتوت

   الرئيس ي    الالعَب   (القائمة املشتركة)  لهامش لتبقىإلى ااملتابعة  
 
أ ة التي    ا من عملها السياس ي  غت أساس  فرِّ في الساحة السياسي 

 ؟  خدماتي  وأبقت على عملها ال

حركة أبناء البلد  ما  ل سي  و لجنة املتابعة،  ل  ا رئيس    د بركةالنتقادات املختلفة إثر إعادة تثبيت محم    وهذا السؤال أشارت إليه 

ا للمشاركة  التي تت   ا معارض 
ة والدخول إلى الكنيستخذ موقف  ِّ ،  صددالوقال حيدر في هذا    .البرملاني 

امشد  ة  على أهم    في مقترحه   د  ي 

،  لجن البرملاني  العمل  إزاء  املتابعة  والسيرورة    إن  ة  نقترحهلال"املبنى  والجتماعي     ام ذين  السياس ي   راك  للحِّ ا 
مركز  يخلقان 

العربي    السرائيلي  والجماهيري   البرملان  من  السرائيلي    ويزحزحانه  البرملان  في  التمثيل  يكون  حيث  املجتمع،  مركز  إحدى    إلى 

ة  حزاب والحركات  ات العمل، واأل إستراتيجي   لتالسياسي 
 
 كون ممث

 
لفي البرملان    ة

 
 وممث

 
ة".   في املجلس  ة رى وي  12األعلى للجماهير العربي 

ر على لجنة املتابعة والهتمام بتطويرها،  العمل    أن    حيدر
 
ق ول يؤث

 
املقولة    هذه  .النشاط بالتوازي   وفي المكان البرملاني  غير متعل

 .ل بأفعالها ة مقولة األحزاب الحالي  تأتي ضمن  اها حيدرالتي يتبن  

   ،املقولة  هذه
 
ة العمل املتوازي والتكاملي  بيَن لجنة املتابعة والقائمة املشتركة، هي التي  د على أهم  التي تؤك فر  ي 

 
غ باستمرار من  ت

   ،جوهرها
 
ت  جاري  وأصبحت 

َ
أبناء البلد،التي تتبن    املقولة صها  اها حركة  ت  أن    والتي ملخ  القائمة املشتركة  املتابعة  نحدر في ظل  

، كما أظهرت النتخابات األخيرة، حيث ،  امقعد    15ارتفع عدد مقاعد القائمة املشتركة إلى    والعتماد املتزايد على العمل البرملاني 

ن أثرها في وعي الفلسطيني  مم   ة املتابعة.ين في الداخل، وانخفاض أهم  ا يبي   ي 

 2012ته )ويجد مصطفى في مقال
 
ل يطالب بإعادة بناء لجنة  ه األو  هان: التوج  ه "يتزاحم حول فكرة إصالح لجنة املتابعة توج  ( أن

ه يطالب بإعادة تنظيم لجنة املتابعة، والَف 
 
ه الثاني فإن ا التوج  رق بين إعادة البناء وإعادة التنظيم أن  الثاني يطلب املتابعة، أم 

من   اللجنة  التوج  إصالح  يطلب  بينما  األو  الداخل،  بنائها من جديد،  ه  وإعادة  اللجنة  تفكيك  أي  الخارج،  من  بنائها  إعادة  ل 

لجنة   وأعضاء  بات 
 
ملرك املباشرة  النتخابات  تكون  الحالة  هذه  وفي  تها،  وهيكلي  اللجنة  لدستور  ذلك صياغة جديدة  ب 

 
ويتطل

لب إعادة البناء". ها  هذه  13املتابعة في ص  بات  ومحاصصة بيَن   ا ت خلقت استقطاب  التوج 
 
  ن  إ   على حد  قول مصطفى، حيث  املرك

 
َ
 ل  الخطوة كفك  ارتباط خوفها من اعتبار هذهل املباشر،    والنتخاَب   البناء من الخارج  الجبهة كانت ترفض إعادة

َ
نة  ها عن املواط

ة، و ال  ز الدولة السياس ي  وبرملانها، السرائيلي  ات تجاه استوهو خروج عن حي  مرار الجسم، واألحزاب،  ما يثير العديد من الشكالي 
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العَ  في  املستمر   الخالف  هذا  ظل   وفي  الدولة،  في  ة  القانوني  تها  األخيرَ يْ قَد وشرعي  كخطوة  يْ ن  املتابعة،  في  ة  مهني  لجان  نمت  ن، 

ة.   إصالحي 

ع حول إصالح لجنة املتابعة في العَ   ولفت مصطفى إلى أن   خاذ    فيساهم  األخير  قد  "النقاش املوس 
 
ة،  خطوات إصالحي  ات ة بنيوي 

ونشير   ة.  الفلسطيني  للجماهير  قومي   كإطار  كاف   نحو   على  باللجنة  ترتقِّ  لم  ها  األساس -ولكن  ة:    -في  أساسي  ثالث خطوات  إلى 

ة عن لجنة املتابعة ة َوفق املحاصصة  انفصال اللجنة القطري  (، وإقامة لجان مهني  ة جديدة )نظام داخلي  ية هيكلي 
ْ
، وصياغة بن

ة".   جماع. التوافق وال  عْبر  ل  ر الحسم الديمقراطي  انتخاب رئيس اللجنة عبْ   ذاك سيتبعهو  14الحزبي 

 أهم    بشأنذلك، احتوت القيادات الخالف املستمر  ثر أعلى 
َ
ز املواط ة لجنة املتابعة مقابل البقاء في حي  ، من خالل  ي  نة السياس ي 

ة وبعض الصالحات في ،  لجان مهني  ق بالنظام الداخلي 
 
جعل لجنة    بغيةأن  الصالحات لم تكن    َبْيَد .  2012ى عام  حت    ما يتعل

ة، بل    املتابعة  بغية جعلها  قيادة عليا سياسي 
َ
   تنسيق    لجنة

 
ا للتطو  ، وَ أكثر نجاعة فشلت    رات واملآلت التي نراها اليوم، حيثفق 

ةالقيادات في تطوير آلي   د  أصبحت  لدارتها وقيادة الجسم، بل    التنافستستطيع األحزاب    وبرامج عمل ومشاريع  ة انتخابي  مجر 

البرملاني   العمل  مقابل  هامش ي   أخيرة    جسم  خالفات  أثار  جهة  بينالذي  من  ع  على  إب    التجم  التوصية  والجبهة  چـان  انتس، 

ة ة الجنوبي  رات في العمل البرملاني  أصوات الختالفات والنقاشات  بينما تعلو  .من جهة أخرى  والسالمي  ر  وْ ا دَ فت جد  ، يخوالتطو 

 األحزاب. بين اتنسيقي   ابقى جسم  تلجنة املتابعة، و 
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