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القائمة املشتركة على شفا الهاوية!
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االخ �ت�ل�اف ع�ل��ى تفسير ات �ف��اق ال�ت�ن��اوب س�ي�ق��ود ال��ى ف��ك ال�ق��ائ�م��ة املشتركة
*اجلبهةتقولبأنهاملتزمةبتطبيقاالتفاق
وحصلت على رأي قانوني يقول ان اتفاق
التناوب واضح وهو :العضو الثاني عشر
يستقيل لصالح املكان اخلامس عشر وهو
لإلسالمية فيما يستقيل العضو الثالث
عشر للمكان الرابع عشر مندوب النقب
مكاتب "كل العرب"
عدم الوضوح في اتفاق التناوب ضمن تشكيلة القائمة املشتركة
اث��ار الفضول والترقب لدى اجلمهور الواسع وما ستؤول اليه
االم��ور في حال عدم تطبيق ما اتفق عليه،وعلمت "كل العرب"
ان حالة من االستنفار تسود صفوف اعضاء املشتركة  ،وشهدت
االيام املاضية اجتماعات ماراثونية بهدف التوصل الى صيغة متنع
الشرخ املتوقع بني مركبات املشتركة .وذكرت مصادر عليمة من
داخل املشتركة ان جلنة الوفاق لم تنجح في ايجاد احلل الذي يقود
الى ضمان تطبيق االتفاقية التي ابرمت مبصادقة اعضاء اللجنة ،
واليوم وبعد استقالة الدكتور باسل غطاس القسرية بات كل طرف
من اطراف املشتركة يفسر االتفاق وفق وجهة نظره هو  ،حيث
ذكرت املصادر بان اجلبهة تقول بأنها ملتزمة بتطبيق االتفاق لكن
لم يلتزم احد للتجمع بان يكون له اربعة مقاعد ،وحصلت اجلبهة
على رأي قانوني يقول ان اتفاق التناوب واضح وهو املكان الثاني
عشر يستقيل لصالح املكان اخلامس عشر وهو لالسالمية فيما
يستقيل العضو الثالث عشر للمكان الرابع عشر مندوب النقب،
وال يوجد بند يقول انه في كل حالة زمنية تكون استقاالت جماعية
واستندت بذلك الى حتالف العمل مع احلركة(تسيبي ليفني) والى
حتالفات سابقة لليكود ،ما يعني ان من يستقيل يأتي الذي يليه في
الترتيب وليس وفقا للحزب .فيما يصر التجمع على تطبيق االتفاق
ما يعني استقالة جماعية ألربعة مرشحني حتى يتسنى دخول
نفني ابو رحمون الى الكنيست وهناك اطراف في التجمع تدفع
باجتاه فك املشتركة وهذا يعزز ما قاله الدكتور باسل غطاس في
مقالته االخيرة :املشتركة الى اين؟ من جانبها قالت مصادر في
العربية للتغيير انهم ملتزمون باالتفاق واحملافظة على املشتركة
فيما اكتفت االسالمية بالقول انها مع تطبيق االتفاق دون شرح
وتفسير االتفاق.
وعلمت كل العرب ان املكتب السياسي للتجمع سيجتمع مساء
اليوم في مجد ال�ك��روم وذل��ك بهدف اط�لاع اعضاء املكتب على
اخ��ر التطورات في موضوع التناوب  ،وتسود حالة من القلق
داخل التجمع ازاء اظهار بعض مركبات املشتركة عدم النية في
تطبيق ما يضمن دخول ابو رحمون الى الكنيست ،وان التجمع
سيدرس خياراته بالنسبة ملستقبله في املشتركة خ�لال االيام
القليلة القادمة.
ووجه الكثيرون انتقادات ملبرمي االتفاق عشية االنتخابات االخيرة
بحيث لم يكن االتفاق واضحا  ،فقد ورد في بنوده:
املقعد الثاني عشر يتناوب مع املقعد اخلامس عشر بعد نصف املدة
واملقعد الثالث عشر يتناوب مع الرابع عشر بعد نصف املدة دون
اخلوض باألسماء وال بالنسبة لبقية املقاعد من الرابع عشر وما
فوق .وقالت املصادر ملاذا لم يلتفت احد لعدة مسائل ،منها مثال
موت احد االعضاء ال سمح الله او مرض احدهم ؟
فما حصل م��ع باسل غطاس كشف وه��ن مركبات املشتركة ،
حيث انشغل بعضهم بترتيب املقاعد املضمونة دون ان يلتفت
أي منهم ملثل هذه املعضلة التي حصلت حُ
وتدث حاليا موجة من
التخوفات التي قد تقود الى فض الشراكة بني االحزاب التي تشكل
املشتركة.

*اجلبهة تؤكد:ال يوجد بند يقول
ان���ه ف��ي ك��ل ح��ال��ة زم��ن��ي��ة تكون
اس��ت��ق��االت ج��م��اع��ي��ة واستندت
ب���ذل���ك ال����ى حت���ال���ف ال��ع��م��ل مع
احلركة(تسيبي ليفني) والى
حت����ال����ف����ات س����اب����ق����ة ل���ل���ي���ك���ود

* مصادر لـ"كل العرب":هناك
اط������راف ف���ي ال��ت��ج��م��ع تدفع
ب���اجت���اه ف���ك امل��ش��ت��رك��ة وه���ذا
واض��������ح م�����ن خ���ل���ال م���ق���ال���ة
ال�����دك�����ت�����ور ب�����اس�����ل غ���ط���اس
االخيرة  :املشتركة الى اين؟

النائب احمد طيبي
النائب جمال زحالقة
النائب امين عودة
خلال ما وذلك لوجود ممثل االسالمية في املقعد السادس عشر ومن
الدكتور جمال زحالقة:
ثم جبهة وبعدها عربية للتغيير وبعد ذلك املقعد التاسع عشر جتمع،
"االتفاق ان تتمثل كل من  :اجلبهة والتجمع واحلركة
االسالمية بأربعة مقاعد بعد نصف املدة ومقعد واحد للحركة هذا االمر احدث خلال وينبغي ان تتم مناقشة االمور بني االحزاب
وجلنة الوفاق من اجل الوصول الى اتفاق معا".
العربية "
وفي حديث مع الدكتور جمال زحالقة ،رئيس الكتلة البرملانية للقائمة واوض ��ح ع��ودة ان��ه خ�لال اس�ب��وع�ين م��ن النقاشات ب�ين االح��زاب
املشتركة(التجمع) ق��ال معقبا " :ه��ذا ات�ف��اق سياسي ب�ين احزاب وجلنة الوفاق يجب التوصل الى الصيغة الصحيحة من اجل تطبيق
وبرعاية جلنة الوفاق وما سمعناه حتى االن من اجلميع انهم ملتزمون االتفاقية.
واضاف عودة قائال ":ال خوف على القائمة املشتركة ،فهي ثابتة
باالتفاق وهناك حوار حول الترتيبات الالزمة للتطبيق".
وح��ول رده على ان هناك جهات في التجمع تسعى حلل القائمة وهي امانة في اعناقنا ،هذا قرار من شعبنا وعلينا صيانتها".
املشتركة رد بالقول":هناك اجماع في التجمع ب�ض��رورة تطبيق وحول الرأي القانوني الذي حصلت عليه اجلبهة قال ":احلقيقة انه
االتفاق وال نقاش عندنا حول ذلك ،التجمع اكثر حزب فيه دعم للقائمة في االسبوعني املقبلني ستكون نقاشات ماراثونية في صلبها التفكير
املشتركة ،في كل حزب هناك من يعارض لكن الغالبية الساحقة من في كيفية تنفيذ االتفاقية".
احلزب ،في القيادة وفي اللجنة املركزية واملكتب السياسي يؤيدون وح��ول م��ا رش��ح ع��ن ان جهات ف��ي التجمع تسعى لفك املشتركة
القائمة املشتركة ،امر طبيعي ان جتد من يعارض ذلك وهذا موجود قال ":كل مركبات القائمة ملتزمة بالقائمة املشتركة ،هناك اصوات
داخل احزاب هنا وهناك وهذا امر شرعي وطبيعي ولكن املواقف
في االحزاب االخرى".
وقلنا للدكتور زحالقة ان هناك اجتهادات في تفسير االتفاق فرد الرسمية لألحزاب واألغلبية الساحقة تؤيد ان تواصل في القائمة
قائال ":االتفاق واضح جدا وهو انه في نصف الدورة تتمثل اجلبهة املشتركة".
بأربعة مقاعد والتجمع بأربعة وكذلك احلركة االسالمية ومقعد واحد وحول ما قاله زحالقة انه بعد نصف املدة يكون للجبهة اربعة مقاعد
للحركة العربية للتغيير  ،هذا هو نص االتفاق وعلى هذا االساس مت وك��ذا للتجمع واإلسالمية فيما نصيب العربية للتغيير مقعد رد
توقيع االتفاق ،ما سمعته من االخ��وة في االح��زاب االخ��رى وجلنة قائال ":غير مكتوب بهذا الشكل في اتفاقية التناوب  ،لكن ما حصل
مع النائب السابق غطاس اح��دث خلال يحتم عقد جلسة جماعية
الوفاق االلتزام باالتفاقية ولم اسمع غير ذلك".
وختم زحالقة حديثه بالقول ":ال اتخيل بان ال يتم تطبيق االتفاق" .وتفكير جماعي ".
وحول مقال الدكتور باسل غطاس الذي وجه من خالله له نقدا الذعا
قال":ما كنت امتنى على النائب السابق باسل غطاس ان يتصرف بهذا
امين عودة:
الشكل خاصة بعد ان ودعته كتب هذا املقال ،ومع ذلك اريد ان امتنى
عقد
يحتم
خلال
احدث
غطاس
" ما حصل مع النائب السابق
له ان تكون املدة قصيرة وان تنتهي هذه الفترة بأقل عبء عليه".
جلسة جماعية وتفكير جماعي للتوصل الى صيغة مقبولة".
* غير مكتوب في اتفاقية التناوب اربعة مقاعد للجبهة
الدكتور احمد الطيبي:
وأربعة للتجمع وللحركة االسالمية ومقعد للعربية للتغيير
" العربية للتغيير تلتزم وحتترم رزمة التناوب كما جاء في
وفي حديث مع رئيس القائمة املشتركة  ،النائب امين ع��ودة قال
نص االتفاق الذي وقع في كفر قرع"
معقبا":هناك اتفاق تناوب وقع برعاية جلنة الوفاق وهذا االتفاق
وفي رده قال الدكتور احمد الطيبي ":العربية للتغيير كما قالت تعود
يجب ان ُينفذ هذا الشهر".
وحول تفسيره لالتفاق قال  ":االتفاق ينص على ان يدخل من التجمع وتكرر بانها تلتزم وحتترم رزمة التناوب كما جاء في نص االتفاق الذي
جمعة الزبارقة ومن االسالمية سعيد اخلرومي ،ولكن نتيجة ملا حدث وقع في كفر قرع ،جترى االن مشاورات بني االحزاب وجلنة الوفاق
مع النائب السابق باسل غطاس دخل جمعة الزبارقة ،هذا االمر احدث للخروج بتفاهم واتفاق بني اجلميع".

