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من: محاسن ناصر مراسل 
موقع العرب وصحيفة كل 

العرب
ع��ق��د ال��ن��ائ��ب ع��ب��دال��ل��ه أب��و 
الكنيست  ع��ض��و  م��ع��روف 
ع���ن اجل��ب��ه��ة ف���ي ال��ق��ائ��م��ة 
صحفيًا  م��ؤمت��ًرا  املشتركة 
الشيوعي  احل��زب  مقر  في 
بلدة كفرياسيف وذلك  في 
استقالته  تقدمي  اعقاب  في 
رسميًا من الكنيست، تنفيًذا 
املبرمة  ال��ت��ن��اوب  إلت��ف��اق��ي��ة 
ب��ن األح���زاب م��ن مركبات 

القائمة ال
ع��ق��د ال��ن��ائ��ب ع��ب��دال��ل��ه أب��و 
الكنيست  ع��ض��و  م��ع��روف 
ع���ن اجل��ب��ه��ة ف���ي ال��ق��ائ��م��ة 
صحفيًا  م��ؤمت��ًرا  املشتركة 
الشيوعي  احل��زب  مقر  في 
بلدة كفرياسيف وذلك  في 

استقالته  تقدمي  اعقاب  في 
رسميًا من الكنيست، تنفيًذا 
املبرمة  ال��ت��ن��اوب  إلت��ف��اق��ي��ة 
ب��ن األح���زاب م��ن مركبات 

القائمة املشتركة.
الصحفي،  املؤمتر  وافتتح 
سكرتير  دهامشة  منصور 
اجلبهة في كلمة رّحب فيها 
ب��احل��ض��ور، وأث��ن��ى موقف 
تثبت  وقال:"اجلبهة  حزبه 
ووطنيتها  نزاهتها  مجدًدا 
واخ���اق���ي���ات���ه���ا م���ن خ��ال 
احترام اإلتفاقيات، وها نحن 
اليوم جندد عهدنا للجماهير 
النائب  بإستقالة  العربية 

عبدالله ابو معروف".
واض��������������������اف م�����ن�����ص�����ور 
دهامشة:"منذ اليوم األول 
اعلنا وقررنا في اجلبهة اننا 
سننفذ اإلتفاق بغض النظر 

ب�����ن�����ظ�����رن�����ا ان��������ت��������ه��������ى  ق�����������د  ال����������ت����������ن����������اوب  ي����������ك����������ون  م�����������ع�����������روف  اب���������������و  ع��������ب��������دال��������ل��������ه  د.  ب�������إس�������ت�������ق�������ال�������ة  ده����������ام����������ش����������ة:  *م���������ن���������ص���������ور 
*د. عبدالله ابو معروف: نّصت االتفاقية على استقالة املقعد رقم 12 لصالح املقعد 15 واستقالة املقعد رقم 13 لصالح املقعد رقم 14 فقط وما في سطر جديد 
*ال���ن���ائ���ب امي�����ن ع�������ودة: ن���ف���ذن���ا ج��ان��ب��ن��ا م����ن االت����ف����اق وع���ل���ى احل����رك����ة ال���ع���رب���ي���ة ل��ل��ت��غ��ي��ي��ر ان ت������ؤدي دوره�������ا ب���ت���ق���دمي اس���ت���ق���ال���ة اس����ام����ة ال��س��ع��دي
*م�������������ن�������������ظ�������������م�������������و امل����������������������ؤمت����������������������ر ال�������������ص�������������ح�������������ف�������������ي م���������������ن���������������ع���������������وا ال��������������ص��������������ح��������������اف��������������ي��������������ن م����������������������ن ط�����������������������������رح األس�������������ئ�������������ل�������������ة

م�������������واق�������������ف وث��������������������اث��������������������ة  ج�������������ب�������������ه�������������اوي�������������ن  ث�����������������اث�����������������ة   - واح���������������������������������د  ص�����������ح�����������ف�����������ي  م�����������������ؤمت�����������������ر 
ب��������������ع��������������د اس��������������ت��������������ق��������������ال��������������ة ال����������������ن����������������ائ����������������ب اب���������������������������و م��������������ع��������������روف

صريح  بشكل  ونقول  آخ��ر،  تطور  أي  عن 
من  بالرغم  تنفيذها  مت  االتفاقية  ه��ذه  ب��أن 
حيث  للكنيست،  ال��زب��ارق��ة  جمعة  دخ���ول 
خروج  بأن  واض��ح  بشكل  االتفاقية  تنص 
عبدالله ابو معروف سيكون من اجل دخول 
الزبارقة وهذا كان قبل استقالة الرفيق أبو 
مت  مم��ا  اكثر  قدمنا  فإننا  وعليه  م��ع��روف، 
من  متوقًعا  ك��ان  مما  وأكثر  عليه  التوقيع 
بشكل  امت��ت  قد  االتفاقية  وتكون  اجلبهة، 

كامل".

ام���ا ال��ن��ائ��ب ع��ب��دال��ل��ه اب���و م��ع��روف فشكر 
اجل��م��ه��ور ال��ع��رب��ي ف��ي ال��ب��اد ع��ل��ى دعمه 
قدمت  كلمته:"اليوم  في  وق��ال  ومساندته 
استقالتي بشكل رسمي للكنيست بناًء على 
قرارات احلزب، وتنفيًذا إلتفاقية التناوب في 
القائمة املشتركة، وبذلك نكون نحن اجلبهة 
قد نفذنا تعهداتنا والتزمنا بالوعد، وهو من 
قيمنا األخاقية واإلنسانية والوطنية، رغم 
اننا قمنا بدورنا مع دخول املقعد الرابع عشر 

)الزبارقة( الى الكنيست".

واضاف ابو معروف:"لقد 
نّصت االتفاقية على استقالة 
املقعد رقم 12 لصالح املقعد 
15 واستقالة املقعد رقم 13 
لصالح املقعد رقم 14 فقط 

وما في سطر جديد".
أم�����ا أمي�����ن ع�������ودة رئ��ي��س 
ال��ق��ائ��م��ة امل��ش��ت��رك��ة ف��ق��ال 
ف����ي ك���ل���م���ت���ه:"ان اجل��ب��ه��ة 
وقدمت  بتعهداتها  التزمت 
االس��ت��ق��ال��ة، ل��ن��ث��ب��ت ان���ه ال 
السياسة  بن  فجوة  يوجد 
واألخ����������اق، وق�����د وق��ف��ن��ا 
بذلك،  واخ��اق��يً��ا  سياسيًا 
مرشح  دخول  وان  خاصًة 
اإلسامية سعيد اخلرومي 
ه�����و ح�����ق ل�����ه ول���ل���ح���رك���ة، 
وبالتالي فإن اجلبهة تكون 
قد نفذت دورها في اإلتفاق، 
ونحن على ثقة بأن احلركة 

ستلتزم  للتغيير  ال��ع��رب��ي��ة 
أي����ًض����ا وت��������ؤدي دوره������ا 
للقيام  وأدع��وه��م  وت��ن��ف��ذه، 

بذلك أسوًة باجلبهة".
واض����اف امي���ن ع����ودة:"ال 
الوفاق  للجنة  حتية  من  بد 
التي تعرضت لهجوم بغير 
وج����ه ح���ق ع��ل��ى االط����اق، 
ت����راف����ق  وه��������ي  ال  ك����ي����ف 
وعليه  امل��ش��ت��رك��ة،  القائمة 
ه�����م ي���س���ت���ح���ق���ون ال���ث���ن���اء 
وال��ت��ق��دي��ر". وت���اب���ع:"أود 
د. عبدالله  ان  الى  اإلش��ارة 
نائبًا  سيكون  معروف  ابو 
في  املشتركة  القائمة  ف��ي 

الدورة القادمة".
يشار الى ان منظمي املؤمتر 
الصحفي منعوا الصحافين 
املتواجدين من طرح األسئلة 

بشكل كامل!.
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الدميقراطي  الوطني  التجمع  اعتبر 
اس��ت��ق��ال��ة ال��ن��ائ��ب د. ع��ب��د ال��ل��ه أب��و 
م���ع���روف خ��ط��وة ض���روري���ة على 
أالّ  ك��ام��ا،  ال��ت��ن��اوب  ط��ري��ق تطبيق 
سحب  دون  مطلقا  تكتمل  ال  أن��ه��ا 
العطاونة  يوسف  ترشيح  اجلبهة 
من طرفها. وجاء في بيان أصدره 
اتفاقية  األرب����ع����اء:"ان   ، ال��ت��ج��م��ع 
أبو  إلى استقالة  لم تهدف  التناوب 
معروف بل رأت في استقالته وسيلة 
لدخول مرشح من قبل التجمع. بناء 
جاء  م��ا  أن  التجمع  ي��رى  ذل��ك  على 
أبو  في مؤمتر اجلبهة من استقالة 
معروف ال تعفي اجلبهة إطاقا من 
بشكل  التناوب  بإمتام  مسؤوليتها 
كامل للحفاظ على املشتركة. كل هذا 
االستقالة  ض��رورة  إل��ى  باإلضافة 
السعدي  أس��ام��ة  للنائب  ال��ف��وري��ة 
ي��ون��س من  وس��ح��ب ترشيح وائ���ل 
وسحب  للتغيير،  ال��ع��رب��ي��ة  ط���رف 
ترشيح إبراهيم حجازي من طرف 
التناوب  إلمت��ام  وذل��ك  اإلسامية، 
رحمون  أب��و  نيفن  املربية  بدخول 

واألخ سعيد اخلرومي".
ون����وه ال��ت��ج��م��ع إل���ى أن "امل��م��اط��ل��ة 
ال��ت��ن��اوب،  تطبيق  ف��ي  وال��ت��س��وي��ف 
الذي مّر على موعده الرسمّي أكثر 
من أسبوعن، تلحقان ضرًرا جسيًما 
استحقاق  ت��ؤّخ��ر  ال��ت��ي  ب��اجل��ه��ات 
التناوب، باإلضافة إلى الضرر الذي 
ويضرب  املشتركة  بالقائمة  ميّس 
شعبيتها ومصداقيتها أمام قاعدتها 
غير  ثقة  منحتها  التي  اجلماهيرية، 
من  أكثر  على  بحصولها  مسبوقة 

%85 من أصوات الناخبن العرب". 
تثيرها  ال��ت��ي  واش��ار:"ال��س��ل��ب��يّ��ة 
السعدي  استقالة  ح��ول  الضبابية 

من طرف العربيّة للتغيير".
األخ سعيد  أن "دخ��ول  وأك��د على 
الكنيست هو نصف  إلى  اخلرومي 
التناوب والنصف اآلخر هو دخول 
وعلى  رح��م��ون،  اب��و  نيفن  املربية 
كل مركبات القائمة املشتركة وعلى 
على  بسرعة  العمل  ال��وف��اق  جلنة 
تنفيذ التناوب كامًا، التزاًما بجوهر 
واح��ت��راًم��ا  املشتركة  إق��ام��ة  ات��ف��اق 
للكوادر التي عملت إلجناحها ووفاًء 

للناس التي منحتها ثقتها".
وش����دد ال��ت��ج��م��ع ع��ل��ى أن "أم��اك��ن 
ال���ت���ن���اوب ل���م ت����أت ب���ال���ق���رع���ة، بل 
باحتساب التركيبة النهائية للقائمة، 
وأن املشتركة ال معنى وال إمكانية 
والعمل  الثقة  إمكانية  خ���ارج  لها 
ال��ت��ن��اوب  تطبيق  وب���أن  امل��ش��ت��رك، 
املشتركة  للقائمة  حماية  هو  كامًا 
ع��ل��ي��ه��ا، وه���و سيشكل  وم��ح��اف��ظ��ة 
عملها  لتطوير  لها  مجددة  انطاقة 
الفرصة  وت��ف��وي��ت  قوتها  وزي����ادة 
على كل املتربصن بها، لذلك، على 
لوقف  بالتزاماتهم  اإليفاء  اجلميع 
النقاش الضار واملسيء حول تطبيق 
يكون  ال  أن  يجب  ال���ذي  ال��ت��ن��اوب، 

موضع نقاش أصًا".
تعقيب احلركة العربية للتغيير

م��ن ج��ان��ب��ه ع��ّق��ب ي��وس��ف شاهن 
ع��ض��و ال��ل��ج��ن��ة امل��رك��زي��ة وامل��ك��ت��ب 
للتغيير:"قرأت  للعربية  السياسي 
ح��ول  االن  ال��ط��وي��ل  التجمع  ب��ي��ان 
ال��ت��ن��اوب واس��ت��غ��رب��ت. ب����دأوا في 
هجوم على اجلبهة وانتقلوا لهجوم 

السلبي  "امل��وق��ف  اس��م��وه  م��ا  على 
سعدي  اس��ام��ة  للنائب  والضبابي 

ومطالبته باالستقاله فورا". 
اوال: هناك احزاب واطراف تتهمنا 
ال��ن��ائ��ب اس��ام��ة سعدي  ان م��وق��ف 
الذي يربط استقالته بدخول نيفن 
السعدي  وم��وق��ف   . رح��م��ون  اب���و 
والعربية للتغيير هو موقف اخاقي 
وسياسي مسؤول يستحق االشادة 

منكم يا جتمع وليس االنتقاد.
ث���ان���ي���ا: اس�����أل ن��ف��س��ي ه���ل ه��ن��اك 
نيفن  دخ��ول  يريد  ال  من  بالتجمع 
ابو رحمون ولذلك يهاجموا النائب 
للتغيير  العربية  وموقف  السعدي 

ويطالبونه باالستقالة فورا واالن.
ب��ه��ذا  ال��ت��ج��م��ع  اس��ت��م��ر  اذا  ث��ال��ث��ا: 
عليه  احملسوبن  وبعض  هو  النهج 
فسوف  و"ص��ح��اف��ي��ن"  ناشطن 
اقدم توصيه لقيادة العربية للتغيير 
ب��ت��غ��ي��ي��ر م��وق��ف��ه��ا وت��ب��ن��ي م��وق��ف 
الزبارقه  ب��دخ��ول  ال��ت��ن��اوب  انتهاء 
واخلرومي.فما رأيكم دام عزكم؟".

تعقيب اجلبهة
سكرتير  ده��ام��ش��ة  م��ن��ص��ور  أم����ا 
اقول  تعقيبه:"انا  في  فقال  اجلبهة 
انا هذا البيان ال يستحق الرد، وهذا 
ملن  مريضة  نفس  ع��ن  ينم  ال��ب��ي��ان 
كبيرة  بخطوة  قمنا  نحن  اص��دره، 
ابو  عبدالله  النائب  بإستقالة  ج��ًدا 
ه��و عضو كنيست  ال���ذي  م��ع��روف 
كافة  اجلبهة  امت��ت  وب��ه��ذا  ن��اج��ح، 
ول��ن  تعهداتها  وك��اف��ة  ال��ت��زام��ات��ه��ا 
يكون لنا حديث اكثر من ذلك، كام 
ال��ب��ي��ان م����ردود ع��ل��ى م��ن اص���دره، 
وسيكون لنا رد في القريب العاجل 

على هذا احلديث"

يوسف شاهن

دولة إسرائيل 
وزارة الزراعة وتطوير القرية  

إعالن عن فحص االستحقاق لتخصيص 
عمال أجانب للعام 2018  

وزارة الزراعة وتطوير القرية تعلن بهذا للمزارعني الناشطني 
ومعنيني   ،  2017 ب��ال��ع��ام  أج��ان��ب  ع��م��االً  يشغلون  ال��ذي��ن 
العمل  عليهم  أن   ،2018 ب��ال��ع��ام  بتشغيلهم  ب��االس��ت��م��رار 
حسب املفصل في اإلعالن املنشور في موقع انترنت الوزارة 

.www.moag.gov.il  :بالعنوان
ميكن تقدمي طلب حسب االعالن لغاية يوم 20.8.17 فقط.


