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حاورته: جمانة مطر أشقر
األربعاء مع  يوم  العربي  الوسط  التزم عامة 
القطرية  اللجنة  اعلنته  ال��ذي  اإلض��راب  ق��رار 
وجلنة املتابعة في اجتماع ُعقد في قلنسوة في 
حني لم تلتزم بعض البلدات الدرزية بالقرار.

وهيب  يركا  مجلس  رئيس  م��ع  حديث  وف��ي 
حبيش حول األم��ر، قال: "لم نعلم عن قرار 
اإلضراب، فقط سمعنا عن القرار عن طريق 
وسائل االعالم وفي ساعة متأخرة من مساء 
العربي  الوسط  مع  نتضامن  نحن  الثالثاء، 
قلبًا وقالبًا ألنه يوم أسود الذي يهدم فيه حتى 
منزل واحد، كنت أمتنى أن يكون تنسيقا أكبر 

مع رؤساء السلطات احمللية الدرزية".
وأض���اف ق��ائ��ال: "ش��ب��ح ال��ه��دم ي��ه��دد جميع 
بلدات الوسط العربي فهناك منازل في عسفيا 
ويركا وبيت جن وغيرها من البلدات الدرزية 
املهددة بالهدم، كما وأنهم لم يتضامنوا معنا 

عندما أعلنا االضراب بسبب أوامر الهدم في 
حرفيش".

وتوجهوا  ب�����ادروا  ق��د  ك��ان��وا  اذا  م��ا  وح���ول 
مع  للتضامن  حينها  في  القطرية  اللجنة  الى 
"لم  الرئيس  أج��اب  حرفيش،  في  االض��راب 

نتوجه لهم".
وتابع قائال: "كنت في الناصرة في جلسة ملدة 
4 ساعات ولم اسمع عن االضراب سوى من 
وسائل االع��الم، نحن ايضا نعاني من شبح 
الهدم في يركا لكننا قمنا مؤخرا بتجميد أمر 
لننتظر  أشهر   6 مل��دة  زي��ان  أمير  منزل  ه��دم 
للبلدة". الهيكلية  ماذا سيحدث مع اخلارطة 
اللوم، قال: "ألوم صديقي  وحول ملن يوجه 
القطرية  اللجنة  رئيس  غنامي  مازن  وحبيبي 
وكنت سأحتدث معه اليوم ألخبره عن سوء 
التنسيق بيننا".وقال حبيش ردا على سؤال 
فيما اذا يعتبر االضراب وسيلة ضغط ناجحة 

على حكومة نتنياهو قال: "طبعا لكن مفعول 
كل  يتضامن  عندما  أك��ب��ر  ي��ك��ون  االض����راب 
الوسط العربي لذلك أكرر أنه يجب التنسيق 
مع جميع املجالس لكي تكون فعالية االضراب 

أجنع لتغيير الواقع".
وعن الكلمة التي يوجهها للمواطنني العرب في 
اسرائيل، قال حبيش: "قلبنا وكل مشاعرنا 
لهذا  ن��أس��ف  ون��ح��ن  قلنسوة،  ف��ي  اهلنا  م��ع 
احلدث املؤلم ونأمل أن تكون هذه آخر منازل 
السالم  تريد  هنا  العربية  فاجلماهير  تهدم، 
برامجنا  تكون  أن  ونريد  واحلياة  والتعايش 

موحدة".
حكومة  ال���ى  حبيش  يوجهها  كلمة  وح���ول 
حتسني  إن  لنتنياهو  "أق���ول  ق��ال:  نتنياهو، 
ليس  املتطرف  اليميني  الوسط  في  اوضاعه 
حساب  وعلى  العربي  الوسط  حساب  على 

هدم بيوت الوسط العربي".

من: منى عرموش مراسلة 
موقع العرب وصحيفة "كل 

العرب"
قلنسوة  ب��ل��دي��ة  رئ��ي��س  ن��ف��ى 
الشيخ عبد الباسط سالمة أن 
"يكون غير جدي باستقالته 
قائال في حديث ملوقع العرب 
امس  ال��ع��رب  ك��ل  وصحيفة 
اخل��م��ي��س ف���ي اع���ق���اب هدم 
"هناك  املدينة:  في  بيتا   11
بشأن  بالتمثيل  اتهمني  من 
اس��ت��ق��ال��ت��ي وان����ا اق����ول لهم، 
بل  ع��ل��ى شعبي  ام��ث��ل  ال  ان���ا 
أّن  سالمة  وأوض��ح  امثله". 
هروبا  ل��ي��س��ت  "االس��ت��ق��ال��ة 
يقولون،  كما  املسؤولية  من 
السابقة  ل��ه��ذه  فعل  ردة  ب��ل 
ثالث  خ���الل  بيتا   11 ب��ه��دم 

ساعات".
وعن مدى جديته باإلستقالة 
ق���ال س��الم��ة: "ت��بً��ا لكرسي 

أن  اجلميع  وعلى  ال��رئ��اس��ة، 
يعلموا أن الرئيس هو انسان 
وابناؤه  مشاعر  لديه  مثلهم 
يسمعون  عندما  يتضايقون 
والدهم  ع���ن  ق��اس��يً��ا  ح��دي��ث��ا 
امل��دارس". وعاد سالمة  في 
ال����وراء قائال:  ال���ى  ب��ذاك��رت��ه 
"عندما ترشحت كان حولي 
كان  جنحت  وع��ن��دم��ا  امل��ئ��ات 
حولي اآلالف ولكن عند هدم 
البيوت نظرت حولي فلم اجد 
س��وى ال��ع��ش��رات". وكشف 
"لم  أّنه  سالمة  الباسط  عبد 
ولكنّه  ب��ع��د،  استقالته  ي��ق��دم 
تقدميها  على  ع��ازم��ا  زال  م��ا 
ب���ع���د إن����ه����اء ب���ع���ض األم�����ور 
ستستغرق  ال��ت��ي  الصغيرة 

أّياما قليلة".
أّنه تلقى مكاملة  وأّكد سالمة 
م��ك��ت��ب رئيس  م���ن  ه��ات��ف��ي��ة 
احلكومة، حيث قال: "اتصلوا 

مازن غنامي يطالب رئيس بلدية قلنسوة بالعدول عن قرار االستقالة
*من املفروض ان تتم استقالة جماعية لرؤساء السلطات احمللية ولن نسمح باالستفراد بنا بشكل فردي

من:سعيد حسنني
اثارت استقالة رئيس بلدية قلنسوة 
الشيخ عبد الباسط سالمة من منصبه 

في اعقاب هدم 11 منزال 
ف��ي امل��دي��ن��ة زوب��ع��ة من 
ردود الفعل، وهناك من 
ق����ال ان����ه ي��ت��وج��ب على 
جميع رؤساء السلطات 
ال��ع��رب��ي��ة تقدمي  احمل��ل��ي��ة 
االستقالة اجلماعية في 
ظل التمييز احلاصل ضد 
العرب، ومن بني هؤالء 
سخنني،  ب��ل��دي��ة  رئ��ي��س 

للرؤساء  ال��ق��ط��ري��ة  ال��ل��ج��ن��ة  رئ��ي��س 
ل�"كل  غنامي  قال  مازن غنامي، حيث 
عبد  للشيخ  اك����دت  ال��ع��رب":"ل��ق��د 
ال  مرفوضة،  استقالته  بان  الباسط 
ميكن ان نسمح للسلطة بان تستفرد 
ان  املفروض  ، من  ف��ردي  بنا بشكل 

فردية،  وليس  جماعية  استقالة  تتم 
الباسط  عبد  الشيخ  استقالة  وعليه 
بالنسبة لنا مرفوضة ولقد اوضحت 
ذلك للشيخ من خالل 
اتصال بيني وبينه".

للشيخ  غنامي  وتوجه 
باسمه  ال��ب��اس��ط  عبد 
وب�������اس�������م رؤس���������اء 
احمللية  ل���س���ل���ط���ات  ا
عن  بالعدول  العربية 
ق��راره ذل��ك الن االلم 
فكل  اجلميع،  ال��م  هو 
القرى واملدن العربية 
تتم  ان  م��س��ت��ه��دف��ة وع��ل��ي��ه ال مي��ك��ن 
بل في  الذي كان  بالشكل  االستقالة 
غنامي  القطرية.وانهى  اللجنة  مكاتب 
بالقول:"  ال��ع��رب"  "ك��ل  مع  حديثه 
امكانية االستقالة اجلماعية لرؤساء 
السلطات احمللية واردة باحلسبان وقد 

ننفذ االمر في حال واصلت اسرائيل 
استهداف البلدات العربية".

النائب عيساوي فريج يحث رئيس 
عن  التراجع  على  قلنسوة  بلدية 

استقالته
وصحيفة  ال��ع��رب  موقع  ال��ى  وص��ل 
النائب  مكتب  م��ن  بيان  ال��ع��رب،  ك��ل 
ع��ي��س��اوي  ف��ري��ج ، ج���اء ف��ي��ه: "زار 
عضو الكنيست عيساوي فريج مساء 
اول أمس رئيس بلدية قلنسوة الشيخ 
عبد الباسط سالمة في بيته لإلعراب 
ن��ض��ال��ه ضد  ف��ي  م��ع��ه  ع��ن تضامنه 
املاضي.  الثالثاء  ي��وم  بيتا   11 ه��دم 
من  اتصاالت  ع��دة  ال��زي��ارة  وسبقت 
مواطنني غيورين حثوا  خاللها النائب 
املوقف  ه��ذا  ف��ي  التدخل  على  فريج 
بالعدول  رئيسهم  وإقناع  العصيب 
عن استقالته التي تقدم بها في اعقاب 
ه��دم ال��ب��ي��وت".وق��ال امل��واط��ن��ون إن 

للمدينة  عطائه  أوج  في  البلدية  "رئيس 
وع��ل��ي��ه االس���ت���م���رار ف���ي وظ��ي��ف��ت��ه وع���دم 
ال��ب��ل��دة ال��ى متاهات  اإلس��ت��ق��ال��ة وإدخ����ال 

ومشاكل يصعب اخلروج منها".
وطالب النائب فريج رئيس البلدية الشيخ 
عبد الباسط بالعدول عن قراره باالستقالة 
املواطنني  خ��دم��ة  ف���ي  ع��م��ل��ه  وم���واص���ل���ة 

آلت  التي  احملنة  من  باخلروج  واملساهمة 
اليها املدينة بعد عملية الهدم.

إنه "على تواصل مع  النائب فريج  وقال 
املؤسسات الرسمية من اجل حل مشكلة 
اخلرائط الهيكلية في اقرب وقت. يشار الى 
أن سكرتير عام حزب ميرتس موسي راز 

شارك في هذه الزيارة التضامنية".

رئيس بلدية قلنسوة الشيخ عبد الباسط سالمة : "عازم على االستقالة وأنا ال أمثل على شعبي بل أمثله"

بي من مكتب رئيس احلكومة من أجل تنسيق 
الهيكلية  اخلرائط  قضية  عن  للحديث  جلسة 
وم���ا ش��اب��ه، وع��ن��دم��ا سنلتقي س��أق��ول ل��ه ال 
لها  انظروا  بل  كحجارة  بيوتنا  مع  تتعاملوا 
كحياة ملن يسكنها". وأشار سالمة الى "أّن 
واحة  وكأنها  الزائفة  بقيمها  تتغنى  إسرائيل 
الدميقراطية الوحيدة في الشرق األوسط وهذا 

ليس صحيحا".
وردا على سؤال حول تقييمه لردة فعل الشارع 
بعد هدم البيوت قال: "لألسف شعبنا يظن أن 
رئيس البلدية هو اآلمر الناهي في بلده، لكن 
من  استيقظوا  لهم  واق��ول  صحيحا  ليس  هذا 
القضية  لّب  إلى  أن تنظروا  سباتكم وحاولوا 
حتى نحقق سوية كل األهداف املنشودة ولكي 

نتصدى لسياسة الهدم التي 
تقض مضاجع اجلميع. الدولة 
فاجأتنا بقوات ال طاقة لنا بها 
وال يوجد شخص يريد الهدم، 
عن  نفتش  اال  ينبغي  ول��ذل��ك 
هذه اخلبايا. عمليا ردة الفعل 
جدا  قوية  كانت  ال��ه��دم  على 
االستجابة  ذل��ك  على  ودليل 
وحتى  واملظاهرة  لإلضراب 
القضية  على  الضوء  تسليط 

من وسائل اعالم عاملية".
وع�����ن س���ب���ب اخ���ت���ي���ار ه���دم 
بشكل  قلنسوة  ف��ي  ال��ب��ي��وت 
خاص قال: "هناك أياٍد خفيّة 
البلدة، عملت على  من خارج 
ارسال جميع األوراق للجنة 
لتعجيل  الرملة  ف��ي  التنظيم 
ه��دم ال��ب��ي��وت وإلث����ارة الفنت 
ال��ه��دوء ف��ي قلنسوة  وك��س��ر 
ل��وض��ع ال��رئ��ي��س ع��ل��ى احملك 
أذكر  أن  ب��د  وال  واح���راج���ه، 

أّنني تلقيت من جلنة التنظيم 
ال��ل��وائ��ي��ة دع����وة جل��ل��س��ة من 
خارطة  على  املصادقة  اج��ل 
ت��ف��ص��ي��ل��ي��ة ع��ال��ق��ة م��ن��ذ 15 

عاما".
في  ال���ه���دم  ك����ان  اذا  وف��ي��م��ا 
دخول  ع���دم  سببه  قلنسوة 
البلدة الحتاد املياه رّد قائاًل: 
بقضية  ع��الق��ة  أّي���ة  أرى  "ال 
بالهدم،  مياه  احت��اد  دخولنا 
ملاذا  اعلم  انا ال  بالفعل  ولكن 
قلنسوة  ال����دول����ة  اخ����ت����ارت 
من  بد  وال  للهدم،  بالتحديد 
جيدا  امل��وض��وع  ه��ذا  فحص 
من  أشد  االجابة  تكون  حتى 
سالمة  واستبعد  ال��س��ؤال". 
موقع  م��ع  املقابلة  خ��ت��ام  ف��ي 
العرب  كل  وصحيفة  العرب 
معيّنة  جلنة  تعيني  "يتم  أن 
في بلدية قلنسوة في اعقاب 

استقالته".

حبيش: ألوم مازن غنامي بعدم التنسيق مع املجالس الدرزية حول االضراب

النائب عيساوي فريج والوفد املرافق خالل الزيارة لقلنسوة مارن غنامي
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