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التجمع  القائمة املشتركة األربعة )اجلبهة -  اتفقت مركبات 
- العربية للتغيير - االسالمية( على منح النائب وائل يونس 
)العربية التغيير( فترة 3 شهور في الكنيست، مثلما مّت منح 
النائب السابق يوسف العطاونة )اجلبهة(. وقد صّرح، االثنني، 
عضو الكنيست مسعود غنامي أّن "مركبات املشتركة األربعة 
متفقة بشكل غير معلن للجمهور على منح وائل يونس فترة 
3 شهور في الكنيست مثلما أخذ يوسف العطاونة أيًضا فترة 
3 شهور في الكنيست. وقال إّنه "في حال تقرر تبكير موعد 
مرشحة  لتدخل  استقالته  سيقدم  يونس  ف��إن  االنتخابات، 
هذه  نقل  وق��د  رح��م��ون".  أب��و  نيفني  التجمع،  عن  الكنيست 
الوطني  التجمع  في  القيادي  منصور،  رام��ي  التصريحات 

الدميقراطي في منطقة املثلث.
وكتب رامي منصور في منشور عبر صفحته اخلاصة عبر 
موقع التواصل االجتماعي "فيسبوك"، إّن:"هذا االتفاق أوالً 
يقر أن التناوب من حق التجمع، ثانياً هو غير معلن للمصوتني 
بأنها  تعلن  ول��م  املصوتني  تضلل  املشتركة  مركبات  أن  أي 
قررت منح يونس 3 شهور. هذا تضليل وكذب على الناس ال 
أقل. ثالثاً ما الداعي لكي يدخل يونس 3 شهور للكنيست؟ ما 
اإلجنازات التي سيحققها خالل هذه الفترة القصيرة؟ اجلواب: 
مصاري مصاري مصاري. خالل هذه الفترة سيحصل يونس 
والطيبي على ما بني مليون ومليون ونصف شيكل مقابل نيابة 
حساب  على  مشابه  مبلغ  على  اجلبهة  حصلت  مثلما  يونس 

التجمع بعد دخول العطاونة"، كما قال.
وجاء في منشور منصور أّن "هذا االتفاق يدلل على أن هناك 
في املشتركة من يريد صفقات )مالية( وليس ترتيب كراسي 

وحسب، بينما مصروفه احلركي أو احلزبي أقرب إلى الصفر، 
ال فروع وال جريدة وال مقر حقيقي فقط صفحة فيسبوك. 
التجمع خضع لالبتزاز ألسباب موضوعية منها التآمر عليه 
من قبل رئيس جلنة املتابعة محمد بركة والطيبي، وألسباب 
ذاتية وفشله بالتصرف كحزب يسار طالئعي حقيقي يقلب 
الطاولة مع املتآمرين الرجعيني ويكاشف شعبه بكل شيء، 
على  معركته  عن  أهمية  تقل  ال  العام  ال��رأي  أم��ام  فمعركته 
حيلة  باليد  ما  أن  يبدو  لكن  املتآمرين.  أم��ام  التناوب  تنفيذ 
على  احلفاظ  ومطرقة  االبتزاز  سندان  حتت  التجمع  ووق��ع 
املشتركة. لكن لو كاشف اجلمهور حتى لو كان على حساب 

مقعده املستحق لكسب "الدنيا واآلخرة"، على حّد تعبيره.
وأش����ار م��ن��ص��ور ف��ي م��ن��ش��وره ع��ب��ر ف��ي��س��ب��وك:"ل��ك��ن ه��ذه 
الصفقات املالية السرية تدفع اإلنسان إلى التساؤل بجد عن 
جدوى التصويت للمشتركة، وأي ثقافة سياسة فاسدة يدعم، 
وحجة أن ال بديل للمشتركة صارت مبتذلة، ألن هناك بدائل 

عديدة وأولها االستغناء عن األدوات البالية احلالية.
والسؤال، أين تصرف هذه األموال التي سيحصل عليها يونس 
خالل 3 شهور؟ لو كان لدينا وسائل إعالم وصحافيني جديني 
لطرحت هذه التساؤالت وكشفتها للجمهور دون مواربة أو 
املسؤولية  هنا  فيسبوك.  على  ستاتوسات  مبجرد  لو  نفاق، 
منشور  ف��ي  ورد  كما  م��ب��روك"،  مليون  واملهنية.  الوطنية 

القيادي التجمعي.
ووصل الى موقع العرب وصحيفة كل العرب بيان جاء فيه:" 
يؤكد التجمع الوطني الدميقراطي على االجماع اجلماهيري 
اإلتفاق  مستحقات  تنفيذ  وض���رورة  التناوب  قضيّة  ح��ول 
ويدعو  برملان،  كعضوة  رحمون  أب��و  نيفني  املربيّة  بدخول 
مرّكبات  وملوقف  التناوب  التفاق  باالمتثال  للتغيير  العربية 

م���رك���ب���ات امل���ش���ت���رك���ة األرب����ع����ة م��ت��ف��ق��ة ع���ل���ى م���ن���ح ال���ن���ائ���ب وائ������ل ي���ون���س ف���ت���رة 3 ش���ه���ور ف����ي ال��ك��ن��ي��س��ت م��ث��ل��م��ا أخ�����ذ ال��ع��ط��اون��ة
التجمع يدعو الى الكف عن املماطلة وتنفيذ فوري للتناوب 

املشتركة في املوضوع، واستقالة السيد وائل يونس حاالً ودون مماطالت إضافية.كما وينفي 
التجّمع اي حديث حول صفقة متعلقة مبلف التناوب مشيًرا الى أحقية التجمع في املقعد الرابع 

منذ شهر متوز العام املنصرم".
واضاف البيان:" ينّوه التجمع الى أّنه قد مضى أكثر من شهر على شغر السيد يونس مقعده 
الرابع، يضاف ذلك إلى شهرين من املماطلة في استقالة أسامة السعدي، رغم أّن استقالته 
كان منصوص عليها بشكل واضح في اّتفاق التناوب. وإذا كانت العربية للتغيير صادقة فيما 
أعلنته عن تنفيذ رزمة التناوب بالكامل عليها ان تبادر فوًرا الى استقالة وائل يونس.اّن التجمع 
الوطني الدميقراطي، وفي هذه الفترة السياسية الشائكة من تاريخ شعبنا، وعلى الرغم من 
املماطلة في تنفيذ التناوب الذي مضى على وقت تنفيذه املفروض ما يربو على الثمانية اشهر، 
التزم رسميًّا وعمليّا بلغة احلوار واالحترام بناء على قواعد هذه الشراكة، رغم كّل الضرر 
الناجت عن هذا التسويف جماهيرّيًا وحزبيًّا، وهو ما أكسبه دعم اجلمهور العريض في تنفيذ 

استحقاقه املتمثّل باملقعد الرابع".

وائل يونس
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الثالثاء  يوم  شفاعمرو  بلدية  دار  في  عقد 
شفاعمرو  بلدية  رئيس  من  بدعوة  االخير 
السيد أمني عنبتاوي اجتماع هام بحضور 
رؤساء مجالس وبلديات كل من: شفاعمرو، 
الهيجا،  اب��و  كوكب  شعب،  كابول،  طمرة، 
بسمة  ال��زرازي��ر،  املكسور،  بير  كفرمندا، 
اخلطوات  لبحث  وذل��ك  والكعبية  طبعون 
الالزمة لبدء العمل لفّك احتاد املياه، وإعادة 
للبلديات  الصحي  والصرف  املياه  خدمات 
واملجالس احمللية، وذلك بعد ثبات سلبيات 
التجربة مع احتاد املياه، واستياء املواطنني، 
وت���دّن���ي اخل���دم���ات ال��ت��ي ي��ق��ّدم��ه��ا االحت���اد 

للمجالس وللمواطنني.
العارم  االستياء  الرؤساء على  هذا وأجمع 
واملتراكم من عمل احتاد املياه وخاصة على 
ومستوى  ووتيرته  العمل  ج��ودة  مستوى 
واملماطلة  والتأخير  االحت��اد  إلدارة  االداء 

في تنفيذ املشاريع.
ات��ف��ق امل��ش��ت��رك��ون ع��ل��ى ات��خ��اذ اخل��ط��وات 

العملية التالية: 
بعدم  االحت���اد  ادارة  ال��رؤس��اء  مطالبة   *

ق��رارات مصيرية كمناقصات و/أو  اتخاذ 
مجلس  ب��أن  علماً  موظفني  فصل  أو  تعيني 
ادارة االحتاد غير مكتمل بعد استقالة عدد 
من اعضائه، والتريث في ذلك حتى اكتمال 
ب��امل��ص��ادق��ة ع��ل��ى تعيني اع��ض��اء  ال��ن��ص��اب 

االدارة اجلدد. 
* مطالبة االحتاد بكشف تام جلميع املواد 
احمللية  السلطات  رؤس��اء  بها  يطالب  التي 
كمحاضر اجللسات، التقارير املالية، قوائم 

املوظفني/العاملني وغيرها من املواد.
* توكيل مكتب محاماة مختص مبوضوع 
احت�����ادات امل��ي��اه ل��ي��م��ثّ��ل ال��س��ل��ط��ات احمللية 
سيقوم  اذ  املياه.  احت��اد  ضد  القضاء  ام��ام 
القانونية  الطرق  بحث  اواًل  احملاماة  مكتب 
والتوجهات التشريعية والقضائية ملواصلة 
وإعادته  املياه  احت��اد  عن  االنفصال  مسار 

للسلطات احمللية.
القرى  كافة  الشعبي في  احل��راك  تفعيل   *
واملدن وانضمام اجلمهور العربي للنضال 

من اجل االنفصال عن احتاد املياه
* التوجه لوزراء وأعضاء كنيست وللجنة 
الضغط  لتكثيف  الكنيست  ف��ي  ال��داخ��ل��ي��ة 

ت���������وك���������ي���������ل م�������ك�������ت�������ب م����������ح����������ام����������اة ل�������ب�������ح�������ث ال�������������ط�������������رق ال���������ق���������ان���������ون���������ي���������ة ل���������ان���������ف���������ص���������ال ع�����ن 
احت���������������������اد امل�������������ي�������������اه ف�������������ي م�������ن�������ط�������ق�������ة ش���������ف���������اع���������م���������رو وإع�����������������ادت�����������������ه ل�������ل�������س�������ل�������ط�������ات احمل������ل������ي������ة
* ال������ت������وج������ه ل�����������������وزراء وأع���������ض���������اء ك����ن����ي����س����ت ول�����ل�����ج�����ن�����ة ال������داخ������ل������ي������ة ف�������ي ال����ك����ن����ي����س����ت ول�����ل�����ج�����ن�����ة ال�����ق�����ط�����ري�����ة ل���ت���ك���ث���ي���ف 
ال�����ض�����غ�����ط وال�����ت�����ع�����ج�����ي�����ل ف��������ي اخل���������ط���������وات واالل����������ي����������ات ال�������ت�������ي مت�������ّك�������ن امل������ج������ال������س م��������ن االن�������ف�������ص�������ال ع��������ن احت�������������اد امل�����ي�����اه

في اجتماع لرؤساء السلطات احمللية في منطقة شفاعمرو:

من  املجالس  متّكن  التي  واالليات  اخلطوات  في  والتعجيل 
االنفصال عن احتاد املياه.

السلطات  في  الرؤساء  سيعمل  أع��اله  ذكر  ما  الى  إضافة 
احمللية ملتابعة املشاريع التي على احتاد املياه تنفيذها. 

طاولة  على  املوضوع  وضع  اهمية  على  الرؤساء  أكد  كما 
اللجنة القطرية ومركز احلكم احمللي)الذي يشمل السلطات 
احمللية العربية واليهودية أيضاً( وتبني املشروع كمشروع 
هام وطارئ لوضع حد آلالم ومعاناة املواطنني ألن راحة 

املواطن فوق كل اعتبار. وأجمع املشاركون على أن احلديث 
عن مسار ليس بالسهل ويحتاج الكثير من املتابعة والنضال 
والدعم  واملثابرة  واإلرادة  بااللتزام  لكن  الطويل،  والنفس 
اجلماهيري سيتحقق ما نريد.حتى حتقيق ذلك على احتاد 
معاجلة  على  ع��ام��الً  بواجبه  يقوم  أن  قائماً  دام  م��ا  امل��ي��اه 
تقدمي  لضمان  واألصعدة  املستويات  كافة  على  النواقص 
اخلدمات للمواطنني وللسلطات احمللية وتلبية االحتياجات 

بشكل أفضل من حيث وتيرة العمل وجودته.


