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م����ن: إب���راه���ي���م أب����و عطا  
م����راس����ل م���وق���ع ال���ع���رب 

وصحيفة "كل العرب"
ك����ش����ف م�����وق�����ع ال����ع����رب 
نقال  العرب  كل  وصحيفة 
ع��ن احمل��ام��ي أح��م��د يونس 
عن أن قاضي احملكمة العليا 
املركزية  احمل��ك��م��ة  ط���ال���ب 
وفق قراره بإطالق سراح 
م��وك��ل��ه ع��ل��ي م��ح��اج��ن��ة من 
املشتبه  ال��ف��ح��م  أم  م��دي��ن��ة 
بإضرام النيران في مدينة 

أم الفحم.
ه���ذا وي��ف��ي��د م��راس��ل��ن��ا نقال 
ع��ن احمل��ام��ي اح��م��د يونس 
أنه مت اعتقال محاجنة منذ 
ي���وًم���ا حيث   40 م���ن  أك��ث��ر 
أقرت احملكمة العليا اطالق 

سراحه".
وقال احملامي أحمد يونس 
ملوقع العرب: "علي محاجنة 
ي���ك���ون في  أن  ي��ج��ب  ك����ان 
البيت منذ زمن ولكن تعنت 
واليوم  ذلك  منع  السلطات 

العليا تطلق سراح علي محاجنة 
املشتبه باضرام النيران في أم الفحم

من:سعيد حسنني
*هل تعتقدين ان استقالة اعضاء 

الكنيست العرب باتت وشيكة؟
ال  ب��ل  ذل��ك،  أعتقد  ال  أنني  احلقيقة   
أعتقد أنه خيار مطروح أصالً ووارد 
ولو كخيار. وهذا ما كنت أريد أن أراه، 

توسيع مساحة 
املناورة للقيادة 
هو  السياسية 
دائ��������م��������اً أم�����ر 
ض�������������������روري 
وم�������ط�������ل�������وب 
القيادة  ويقوي 
وم����ك����ان����ت����ه����ا 
وإم������ك������ان������ي������ة 
ت���أث���ي���ره���ا، وال 
بغض  يضعفه، 
ال������ن������ظ������ر ع���ن 
ال�����ق�����رار ال����ذي 
بإعادة  نأخذه، 

أو بالتشديد  البرملاني  النظر بالعمل 
عليه، على هذا اخليار أن يكون وارداً، 
التفكير  ب��أمن��اط  مب��ع��رف��ت��ي  لكنني 
السياسية السائدة، فإنني ال أرى أن 
هنالك تعامال معها حتى كخيار، ينفذ 

أو ال ينّفذ فهذا شأن آخر متاماً.

وأرى أن ق��وة ط��رح ه��ذا اخل��ي��ار ال 
بل  الفعلي،  ات��خ��اذه  ف��ي  فقط  تكمن 
في حتسني األداء حتّى في حال عدم 
البرملاني،  اتخاذه واستمرار متثيلنا 
ألّن احلرص املبالغ فيه في استمرار 
التمثيل البرملاني هو وصفة لتنازالت 
تبقى  ل��ك��ي  دائ��م��ة 
البرملان، فأنت  في 
عندها سيهمك عدم 
املؤسسة  إغضاب 
أكثر م��ن ال���الزم ) 
الالزم  م��ن  وأك��ث��ر 
ه��و أح��ي��ان��اً سقف 
ب���ال���غ ال���ه���ب���وط(، 
وع���دم أغ��ض��اب " 
بتاتاً،  املعارضة" 
وال�����ت�����أت�����اة أم�����ام 
وس����ائ����ل االع�����الم 
رقابة  وت��ف��ع��ي��ل   ،
نفسك،  على  ذاتية 
يفقدك كل قدرة  ذل��ك ممن  إل��ى غير 

قيادية أو متثيلية أصيلة لشعبك.
وسيلة  أي  حتويل  أن  نعرف  ونحن 
دائماً  أم���ر  يضعف  ه��و  ه���دف  إل���ى 
صاحب  الوسيلة وال يقويه، البرملان 
الوسيلة  طبيعة  وم��ن  وس��ي��ل��ة،  ه��و 

يعاد  الوسيلة  ال��دائ��م��ة،  مراجعتها 
دراستها أما األهداف فال.   

اخليارات  توسيع  مع  أنا  باختصار 
ف��ي ك��ل ش����يء، وف���ي احل��ي��اة عاّمة  
السياسة،وتوسيع  في  فقط  وليس 
وم��ن ضمن هذا  ت��ري��د،   وم��ا  الفكر 
بتعليق  فوري  قرار  اتخاذ  التوسيع 
عملنا في الكنيست حتى نحل قضية 
هدم البيوت التي ال تفهم مبعزل عن 

سياقها االستعماري.
وتعليق عمل السلطات احمللية متاماً. 
من  نتمكن  نحن  عملية  خطوة  ه��ذه 
القيام بها ، اذا ما توفرت لنا اإلرادة 
والرؤية السياسية التي تقود بسقف 
عال، الن من يخفض السقف ال ميكنه 
ليست  مشكلة  وه���ذه  أب���داً،  ال��ق��ي��ادة 

صغيرة.
*االض������������راب ل�����م ي���ك���ن ن��اج��ح��ا 
واالن��ت��ق��ادات ض��د ق���رار االض���راب 
هناك  ب���ان  ت��ع��ت��ق��دي��ن  اال  م��ح��ق��ة، 
ضرورة الستخدام وسائل نضالية 
جديدة اكثر فاعلية؟ ماذا تقترحني 

على سبيل املثال؟
 ال أتفق معك أن اإلضراب غير مجد، 
لوحده.ودعني  مجد  غير  أن��ه  اُتّ��ِف��ق 
أقول لك شيئاً عن املنتقدين، ال، عن 

النائب عن التجمع في القائمة املشتركة-حنني زعبي لـ"كل العرب":
"  انا  مع اتخاذ قرار فوري بتعليق عملنا في الكنيست وتعليق عمل السلطات احمللية متامًا حتى نحل قضية هدم البيوت" 

عدم  سيهمك  عندها  فأنت  البرملان،  في  تبقى  لكي  دائمة  لتنازالت  وصفة  هو  البرملاني  التمثيل  استمرار  في  فيه  املبالغ  *احلرص 
املشتركة  طالق  أن  أؤمن  ال   * االعالم   وسائل  أمام  والتأتاة  بتاتاً،  املعارضة"   " أغضاب  وعدم   ، الالزم  من  أكثر  املؤسسة  إغضاب 
يجمعنا الذي  الصمغ  يكون  أن  البرملاني  للبقاء  أريد  وال  حقيقية.  سياسية  شراكة  أريده  بل  زواجاً،  أريده  وال  وقت،  مسألة  هو 

بعضهم، عندي مشكلة واحدة معهم، أنهم 
ال َيرون في عزوفهم عن العمل السياسي 
وال��ن��ض��ال��ي س��ب��ب م���ن أس���ب���اب السقف 

املنخفض الذي ينتقدونه. 
ال���ع���زوف ع���ن ال���ش���أن ال��س��ي��اس��ي يقلل 
أن  صحيح  نظري.  ف��ي   النقد  مصداقية 
االول  امل��س��ؤول  ه��ي  السياسية  ال��ق��ي��ادة 
وال��رئ��ي��س��ي، واّت���ف���ق مت���ام���اً، مت���ام���اً، مع 
كمشتركة،  لنا  توجه  سياسية  انتقادات 
ول����ي، ك��ج��زء م���ن امل��ش��ت��رك��ة، ع��ل��ى أداء 
سياسي الذي لم يرتفع مؤخراً الى السقف 
ال��ذي أوم��ن به، وأحتمل نصيبي من هذا 
النقد وأنا أستحقه، بل وأريده ألنني أشعر، 
أنه يقويني وليس يضعفنا. لكن أرجوك ال 
تساهموا في إضعافنا، ومن ثم تعجبون 
أننا ضعفاء. وفي النهاية أنا ممن يؤمنون 
وبجدواه  السياسي  بالنضال  وبعمق،  
وباألحزاب السياسية، وليس بالفيسبوك 
وال بالصور وال باالستعراض بالفيسبوك 
سواء من قبل " القيادة"، وهذا نقد طبعاً 
مبحلّه، بل عليهم أن يشنوا علينا  هجوماً 
لكنني  االستعراضية،  هذه  بسبب  أرع��ن 
التي  املقابلة،  االستعراضية  أرى  أيضاً 
ينشطون  ال  اش��خ��اص  قبل  م��ن  مُت���ارس 
اال م��ن خ���الل "ال��ع��ال��م االف��ت��راض��ي" ال 
شاركوا في نضال أعلى، وال " أوطى"، 

ال في إغ��الق ش��وارع، وال في مواجهات 
مع الشرطة، ولم يحركوا ساكناً أمام من 
تعرض لتحريض وهجوم أرعن إسرائيلي 
يكونوا   ل��م  وكما  سقفه،  بسبب  وع��رب��ي 
ج��زءا من أي نضال ذي سقف منخفض 
أو مرتفع، كذلك هم لن يكونوا جزءا من 
انخفض  أو  أكثر  ارتفع  س��واء  نضال  أي 

أكثر سقفه.
وأحكم على كل نقد مبعيار ما يضعف أو 
الذي  وسقفها  واألح��زاب  النضال  يقوي 

ميثل قوة وتطلعات شعوبها. 
امل��ش��ت��رك��ة غير  ال��ق��ائ��م��ة  ان  *واض����ح 
الطالق  مشتركة،هل  وغير  منسجمة 

بني مركباتها مسألة وقت؟
 كال ال أؤمن أن طالق املشتركة هو مسألة 
وقت، وال أريده زواجاً، بل أريده شراكة 
سياسية حقيقية. وال أريد للبقاء البرملاني 
أريد  بل  يجمعنا،  ال��ذي  الصمغ  يكون  أن 
تتجاوز  ج��دي��دة  سياسية  م��رح��ل��ة  خ��ل��ق 
احلالي  والسقف  املشتركة،  قبل  السقف 
الذي كان قبل.  الذي هو اقل من السقف 
نحن نستطيع ان نقدم أداء سياسياً أقوى 
وأفضل بكثير من األداء احلالي، وشرط 
ذلك ان نصغي أكثر لقوة شعبنا ولقوتنا، 
أقل  نعول  وان  الضعف،  مبناحي  وليس 

بكثير على الشارع اإلسرائيلي.

العليا  ال��ع��دل  محكمة  ف��ي 
القاضي مزوز  طالب وأقر 

اطالق سراحه".
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