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حاوره: علي أبو الهيجاء موقع العرب وصحيفة "كل العرب"
دعا رئيس جلنة الوفاق الوطني األديب محمد علي طه في حديث ملوقع 
عضو   – السعدي  اسامة  احملامي  النائب  العرب،  كل  وصحيفة  العرب 
تقدمي  ال��ى  املشتركة  القائمة  في  للتغيير  العربية  احلركة  عن  الكنيست 
استقالته فوًرا ودون شروط، إلتزاًما بإتفاقية التناوب املبرمة بني مركبات 
القائمة. وقال األديب محمد علي طه ملوقع العرب في رده على سؤال حول 
نظرة جلنة الوفاق للقضية التي باتت بنظر الصحافة والرأي العام العربي 
مبثابة معضلة خاصًة مع اشتراط السعدي استقالته بإمتام اإلتفاقية برزمة 
كاملة:"أطلب من النائب أسامة السعدي الذي له سمعة وطنية وبرملانية 
مشرفة ان يقدم استقالته فوًرا ويحافظ على سمعته الطيبة هذه، ألن الكرة 
اآلن مبلعبه". واضاف:"السعدي ال يضع جلنة الوفاق في معضلة امنا 
يضع نفسه هو في معضلة ألن اإلصطالح رزمة كاملة ليس إال من اجل 
التهّرب من االستقالة، وأتساءل هل اسامة السعدي حريص على التجمع 
اكثر من التجمع على نفسه؟ طبًعا كال، ألن التجمع يعرف كيف يأخذ حقه 
ويطالب به وهو حزب قوي وله دور هام في القائمة املشتركة وال يحتاج 

ألسامة السعدي وال حملمد علي طه وال أي احد آخر".
وتساءل موقع العرب وصحيفة كل العرب عن موقف األديب محمد علي طه 
بصفته رئيس جلنة الوفاق من القضية وإن كان للتجمع احقية باحلصول 
النظر عن طبيعة  االتفاقية، بغض  الكنيست ضمن  الرابع في  املقعد  على 
رأي اللجنة باإلجماع بالقضية العينية قال:"أنا ال اريد ان اعلن موقفي من 
القضية اآلن، ولكن ما سأقوله انه بعد استقالة اسامة السعدي سنعمل 
على ان يكون التجمع راٍض، ولن نتر ك أي طرف من اطراف القائمة يشعر 
بغنب وسيكون اجلميع موافقني وراضني عن الواقع، وسنحل املعضلة من 
خالل خبرتنا ولن تسمع عن أية معارضة من قبل األحزاب، وعليه فإن 
اخلطوة األولى تكمن في استقالة السعدي فوًرا، ألنه وقع على االتفاقية 
بدون شروط، وأي شروط يضعها اآلن غير مقبولة وهي تأتي في سبيل 

التهّرب من االستقالة وهذا أمر مرفوض".
وفي رده على االصوات التي تقول أن ثمة صفقات سرية قد تكون مبرمة 

القائمة املشتركة من اجل احلصول على متثيل أكبر  بني بعض مركبات 
في الكنيست، وتهجمات االحزاب االخير ة على بعضها البعض، خاصًة 
اتهامات التجمع لباقي املركبات كما جاء في بيانها األخير، واإلدعاءات حول 
النائب السابق باسل غّطاس بأنه أخطأ وان حزبه فقط من يتحمل املسؤولية 
وليس بقية األحزاب، قال األديب محمد علي طه:"التصريحات حول وجود 
صفقات سرية بني األحزاب هي أموٌر عارية عن الصحة وتأويالت ال اساس 
لها، للجبهة احلق في أن تقول ما تريد وكذلك للتجمع والعربية للتغيير 
واإلسالمية، فليقولوا ما يشاؤون ونحن لنا اسلوبنا وعملنا ورؤيتنا ونحن 
نعرف بشكل تام ما هي املصلحة املشتركة والوطنية وننظر جلميعهم على 
بعٍد واحد". واضاف:"بالنسبة لقضية النائب السابق باسل غّطاس، ولو 
لم يحدث ما حدث، ملا كانت هنالك مشكلة ولسارت االمور بسالسة، ولكن 
هذه االستقالة خلقت واقًعا جديًدا، وعليه فنحن نسعى ألن ال يشعر أي 
طرف بغنب، ألن الغنب قد يّولد مشاكل داخل املشتركة التي لن تعمل بقوة 
ومن اجل ان تعمل بقوة ووحدة ونشاط وان تخدم اجلماهير والشعب وان 
تثبت انها حًقا إرادة شعب وتدخل املعركة االنتخابية املقبلة ونحن على 
ابوابها بقوة، نريد ان تكون االطراف االربعة راضية عن الواقع، وعليه نحن 
نعمل على ان يستقيل النائب اسامة السعدي بعدما قدم النائب د. عبدالله 
ابو معروف استقالته مشكوًرا". ووجه موقع العرب سؤااًل لرئيس جلنة 
الوفاق أن "اعضاء اللجنة يتحدثون عن خبرتهم الوافرة، فكيف سقطت 
البداية وعشية  إمكانية ان تواجه القائمة املشتركة ما تواجهه اليوم منذ 
ابرام االتفاقية، وملاذا لم تأخذ اللجنة إمكانية ان مكروًها قد يصيب أياً من 
اعضاء الكنيست خالل الدورة كاملًة". فّرد قائاًل:"صحيح جًدا، أوافقك 
الرأي، هذا خطاؤنا وخطأ األحزاب ايًضا، فالقائمة املشتركة اقيمت حتت 
ضغط شديد وضيق في الوقت، إذ أننا لم نفّكر ولم نأخذ بعني االعتبار 
قضية أن يحدث عرض صحي او ما شابه، هذا اخلطأ نتحمله نحن وتتحمله 
االحزاب ايًضا، ألن أحًدا لم ينبهنا لذلك، ولكننا اليوم قد تعلمنا من التجربة 

وسنأخذها بجدية في اتفاقات جديدة مستقبلية".
وعن ثقة اجلماهير العربية بالقائمة املشتركة التي باتت تتبدد ازاء عدم احلل 

السريع لقضية التناوب قال:"انا اشعر بذلك ايًضا، وأعي ذلك متاًما، ألن 
التناوب كان يجب ان يتم قبل 25.07.2017، وهذا األمر قد طال وعدم 
تنفيذه اعطى للصحافة والرأي العام ان ينشغل باملوضوع، األمر الذي اثر 
على واقع القائمة املشتركة، نحن نعترف بذلك، ونعترف بتأثيره، ولكن 
القائمة ستبدو موحدة وتعمل بشكل وحدوي كبير،  عندما جنتازه فإن 
التي  املشاكل  بالقائمة، سوف نحل جميع  االط��راف متمسكة  ألن جميع 
طرأت ونحن على ثقة بأن األحزاب تقدرنا وحتترمنا وتأخذ بوجهة نظرنا، 
وأناشد اجلميع اآلن أال ننشغل بهذا اكثر من االزم ونحن على ابواب معركة 
انتخابية تأتي في ظل الهجوم على اجلماهير العربية على ارضها وحريتها 
وواقعها ومستقبلها، ويجب ان تكون هذه االستقاالت اآلنية اآلن ليس إال 

رافعة من اجل ان نتقدم بثقة وثبات نحو اإلنتخابات".
وعلى صعيد متصٍل تساءل موقع العرب حول املصادر التي حتدثت عن 
ادخال عضوين جديدين للجنة الوفاق وهما املربي فايز منصور والشيخ 
عطية األعسم، وعدم حضور ودعوة كل من مازن غنامي والبروفيسور 
احمد ناطور والياس جبور لإلجتماعات، قال محمد علي طه:"هنالك خطأ 
شائع باننا ادخلنا عطية األعسم الى اللجنة فهو معنا منذ سنتني ونصف 
وانضم مباشرًة في شهر االنتخابات، ولكن بالنسبة لألخ فايز منصور فقد 
بحثنا طيلة الوقت عن شخصية اجتماعية من املدن املختلطة، وقد اقترحوا 
اللد  في  وجماهيرية  معروفة  وشخصية  مدرسة  مدير  كونه  اسمه  علّي 
والرملة، وبالفعل فقد اتصلت به قبل اشهر وعرضت عليه اإلنضمام وقد 
وافق، أما بخصوص عدم حضور بعض االعضاء فاألمر وصلكم بشكل 
خاطئ، ألن مازن غنامي هو من يعتذر احياًنا عن احلضور إلنشغاالته في 
البلدية واللجنة القطرية، ولكنه عضو نشيط في اللجنة، وكثيًرا ما يقول 
لي انت تنوب عني وقراراتكم متثلني، بينما األخ الياس جبور فقد اعتذر 
ألسباب صحية وقال ذلك حتى في صحيفتكم، بينما القاضي احمد ناطور 
فمباشرًة بعد اإلنتخابات اعرب عن رغبته باالنسحاب ألسباب شخصية 
اعتقد انها بسبب انشغاالته بالتدريس اجلامعي وأموره الشخصية األخرى 

وسفره الكثير الى خارج البالد".

 

مصطلح  واستعمال  ال��ف��وري��ة  لإلستقالة  السعدي  "ن��دع��و 
ال�����رزم�����ة ال���ك���ام���ل���ة ه����و ت����ه����ّرب م����ن االس���ت���ق���ال���ة ل���ي���س اال"

األديب محمد علي طه

التهرب  اال من اجل  * اسامة السعدي ال يضعنا في معضلة امنا يضع نفسه ألن االصطالح رزمة كاملة ليس 
التجمع يعرف كيف يأخذ حقه  التجمع على نفسه؟ *  أكثر من  التجمع  من االستقالة... وهل هو حريص على 
السعدي  استقالة  وبعد  التناوب  قضية  من  موقفي  في  اخل��وض  اري��د  ال   * آخ��ر  ألح��د  يحتاج  وال  به  ويطالب 
هذا  مثل  ح��دوث  نأخذ  لم  عندما  أخطأنا   * التجمع  ذل��ك  في  مبا  راض��ن  االط��راف  جميع  يكون  ان  على  سنعمل 
االمر بعن االعتبار منذ البداية * نتحمل خطاءنا ونحمله لالحزاب ايًضا التي لم تنبهنا لذلك خالل املفاوضات

األديب محمد علي طه رئيس جلنة الوفاق

ال����وف����اق  ط�������ه:  ت����ص����ري����ح����ات  ع����ل����ى  رًدا  ش����اه����ن 
اس����ت����ن����ف����ذت دوره����������ا وف���ش���ل���ه���ا اص�����ب�����ح م���ل���م���وًس���ا 
وي��������ش��������ّك��������ل ع������ق������ب������ة أم����������������ام اجن����������������از ال�������ت�������ن�������اوب

واستقالة  التناوب  برزمة  ملتزمون  للتغيير:  العربية 
السعدي الفردية ستؤدي الى تفاقم األزمة وليس حّلها

السياسي  املكتب  عضو  شاهني  يوسف  قال 
على  رٍد  ف���ي  ل��ل��ت��غ��ي��ي��ر  ال��ع��رب��ي��ة  ل��ل��ح��رك��ة 
ال��ت��ص��ري��ح��ات ال��ت��ي أدل���ى ب��ه��ا رئ��ي��س جلنة 
الوفاق الوطني األديب محمد علي طه ملوقع 
العرب وصحيفة كل العرب:"إن تصريحات 
حّل  على  تساعد  ال  ورئيسها  ال��وف��اق  جلنة 
األزم���ة ب��ل ت��زي��د ال��ط��ني ب��لّ��ة وتعقد األم���ور، 
خ���اص���ًة ان��ه��ا ت��ص��ري��ح��ات م��ن��ح��ازة بشكل 
واض���ح". واض��اف ش��اه��ني:" جلنة الوفاق 
ملموًسا  اصبح  وفشلها  دوره���ا  استنفذت 
التناوب".  اتفاق  اجن��از  ام��ام  عقبة  ويشكل 
وتساءل شاهني في رده:"ملاذا لم نسمع من 
الوفاق دعوة الستقالة آخرين سوى الدعوة 
الستقالة فردية للسعدي؟ الوفاق عمليا تطالب 
بدخول حجازي او من يليه للكنيست وبعدها 

"بنشوف" هل هذا هو احلل؟".
للعربية  ال��س��ي��اس��ي  امل��ك��ت��ب  ع��ض��و  وت���اب���ع 

واض��ح  للتغيير  العربية  بيان  للتغيير:"ان 
من  التوتير  ه��ذا  فلماذا  وم��س��ؤول  وملتزم 
قبل الوفاق التي اصبحت طرفا؟ برأيي عليها 
ان  يقني  على  انني  خاصة  ذل��ك  عن  التوقف 
سيكون  قريبا  اليه  التوصل  سيتم  ح��ل  اي 
االعالميه  ومقابالته  وبياناته  الوفاق  بدون 
املتكررة. لدي شعور انهم اصبحوا طرفا او 
ان  يجب  الوفاق   . ومصالح  اجندة  له  حزبا 

توّفق وليس ان تفّرق".

مكاتب "كل العرب" - الناصرة
kul@alarab.net

في أعقاب استقالة النائب عن اجلبهة 
الله  امل��ش��ت��رك��ة د. ع��ب��د  ال��ق��ائ��م��ة  ف��ي 
التناوب  التفاق  تنفيذاً  معروف  أب��و 
 ، اخل���روم���ي  االخ س��ع��ي��د  ودخ������ول 
جاء  بياناً  للتغيير  العربية  أص��درت 
ب��أداء  للتغيير  العربية  "ُتشيد  فيه: 

النائب د. عبد الله أبو معروف واجتهاده ومثابرته في العمل 
ومتثيله  كافة،  العربي  املجتمع  لقضايا  ومتابعته  البرملاني 
جلماهيرنا العربية وخاصة إلخواننا في بني معروف بأفضل 
صورة، متمّسكا بالثوابت الوطنية ووقوفه في الصف األول 
الى جانب أبناء شعبه أمام الهجمة اليمينية والتحريض املستمر 
ضد اجلماهير العربية وقيادته ونضالنا مًعا النهاء االحتالل 
واقامة الدولة الفلسطينية وعاصمتها القدس الشريف ونرى 
في  التغيرات  ادت  حيث  وللجبهة  له  مقدرة  خطوة  باستقالته 
ان  الى  غطاس  السابق  النائب  استقالة  فرضتها  التي  القائمة 
يكون النائب ابو معروف هو من يستقيل لدخول االخ سعيد 
اخلرومي مندوب احلركة االسالمية". وأضاف البيان:"اآلن 

أبو  الله  النائب د. عبد  وبعد استقالة 
املقعد  في  املرّشح  ودخ��ول  معروف 
اخلامس عشر، األخ سعيد اخلرومي 
الكنيست  دخ���ول���ه  ل���ه  ن���ب���ارك  ال����ذي 
ونتمنى له كل النجاح ، وبالرغم من 
أن إتفاق التناوب ال يتحدث نًصا عن 
املرشحني ما بعد املقعد اخلامس عشر 
وان���ه ب��دخ��ول اخل��روم��ي وال��زب��ارق��ه 
للتغيير،نعود  العربية  في  أّننا  إال  حرفياً،  االتفاق  نص  اجنز 
اليوم األول بإلتزامنا بتنفيذ  ونؤكد مرة أخرى، ما قلناه منذ 
رزمة التناوب الكاملة كما ستتفق عليه مركبات القائمة املشتركة 
االربعة". وأنهى البيان:"كنا قد أشرنا سابًقا الى أن االستقالة 
الفردية للنائب السعدي، أو جتزئة تنفيذ اتفاق التناوب، ستؤدي 
الى تفاقم األزمة وليس حلّها، وعليه فإننا نتمنى الوصول الى 
اتفاق ُمرٍض بني كافة مركبات واحزاب القائمة املشتركة الغالق 
هذا امللف الذي يهّدد وميس بالقائمة املشتركة التي ضّحينا في 
العربية للتغيير من اجل اقامتها ، وقبلنا بالظلم الالحق بنا من 
نزواًل عند رغبة جماهيرنا   ، للتغيير  العربية  نواب  حيث عدد 

بإقامة القائمة املشتركة".


