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عودة،  أمين  الكنيست  عضو  ش��ارك 
ندوة  ف��ي  املشتركة  القائمة  رئ��ي��س 
مفسيرت  ب��ل��دة  ف���ي  أق��ي��م��ت  ب��ي��ت��ي��ة 
عودة  ودع��ا  ال��ق��دس.  قضاء  تسيون 
خالل ذلك الى التعاون ما بني اجلبهة 
الدميقراطية وحزب ميرتس اليساري 
وقال:"ان الهدف الذي اضعه نصب 
اعيني في األشهر القادمة، هي إقامة 
إسرائيل.  ف��ي  دمي��ق��راط��ي  معسكر 
ومعسكر  مي��ي��ن��ي  م��ع��س��ك��ر  ه��ن��ال��ك 
صهيوني، ومن املهم أن يكون هنالك 

ايًضا معسكًرا دميقراطيًا".
عودة:"أعتقد  امين  النائب  وأض��اف 
أننا ملزمون نحن وميرتس سوًيا بأن 
نقيم هذا املعسكر، وعلينا ان نفحص 
سبل التعاون الصحيحة". وفي رده 
املشاركني  م��ن  ل��ه  على س���ؤال وج��ه 
قال:"ان هنالك اتصاالت بني اجلبهة 
مركبات  باقي  مع  وليس  وميرتس، 
القائمة املشتركة، بحيث اننا نريد ان 
املشتركة  نطاق  ف��ي  ترشحنا  نكمل 

ولكن بوجود تعاون مع ميرتس".
م��ن ج��ان��ب��ه، ب���ارك ال��ن��ائ��ب عيساوي 
ف��ري��ج ع��ض��و ال��ك��ن��ي��س��ت ع���ن حزب 
وقال:"  ع��ودة  تصريحات  ميرتس 
كبير  دمي��ق��راط��ي  معسكر  إق��ام��ة  ان 
واجلبهة،  مليرتس  مشترًكا  ليكون 

ع��ودة، هو خطوة  النائب  يقترح  كما 
ضرورية وصحيحة جلميع مواطني 
سوًيا.  ويهوًدا  عرًبا  إسرائيل  دول��ة 
انا سعيد ج��ًدا بأن امين ع��ودة يرى 
هذه  ان  واثق  وانا  شريًكا،  مبيرتس 
الشراكة مع اجلبهة وجهات وتيارات 
أخرى، بإمكانها ان تتقدم، وان حترز 

إجنازات كثيرة للمعسكر كله".
القيادي  ع��بّ��اس،  منصور  د.  وعّقب 
في احلركة اإلسالمية اجلنوبية حول 
املشتركة  امل��وض��وع:" ال حديث في 
انتخابي  إق��ام��ة ج��س��م حت��ال��ف��ي  ع��ن 
م��ع م��ي��رت��س، ول��ن ي��ك��ون هنالك أي 
مع  ال��ن��وع  ه��ذا  م��ن  انتخابي  حتالف 
كان  وإن  حتى  صهيوني  ح��زب  أي 
ف��ي ال��ي��س��ار". وأض��اف:"مي��ك��ن ان 
عودة،  امين  النائب  طرحه  ما  يكون 
عبارة عن إمكانية التنسيق او جتنيد 
حزب ميرتس لصالح قضايانا، واذا 
كان األمر كذلك وفي هذا االطار، فمن 

املمكن النظر فيه وبحثه".
وأضاف:"انا أعرف رأي النائب امين 
عودة فهو ال ينظر لتحالف انتخابي 
من  نعمل  جميعنا  ألن  ميرتس،  م��ع 
اجل احملافظة على القائمة املشتركة، 
فهي وجدت من اجل ان متثل املجتمع 
العربي وتخدم قضاياه وتتفاعل مع 
السياسة اإلسرائيلية من هذا الباب، 
وعلى القائمة ان حتافظ على نفسها 

اجلماهير  مت��ث��ل  وح���دوي���ة  ك��ق��ائ��م��ة 
أي  لدينا  الداخل، وليس  العربية في 
دميقراطية  قوى  مع  بالتعاون  مانع 
مع  احل���ال  ه��و  ك��م��ا  صهيونية  غ��ي��ر 
ما نسعى  وه��ذا  النائب دوف حنني، 

اليه"
زح���ال���ق���ة  ج����م����ال  د.  ال����ن����ائ����ب  ام������ا 
امين  اس��م��ع  ل��م  ان��ا  فقال:"للحقيقة 
عودة في هذا املوضوع، كما لم اقرأ 
لم  فهي  وبالتالي  الفكرة،  عن  شيئًا 
تبحث في القائمة املشتركة، وال احد 
يستطيع ان يطرحها، ألننا مصّرون 
املشتركة  القائمة  ت��خ��وض  ان  على 
االنتخابات بشكٍل مستقل، ونريد ان 
نطرح بدياًل دميقراطيًا للنظام القائم 
في إسرائيل، وليس ان نقيم حتالفات 
استراتيجية مع تيارات صهيونية!". 
زحالقة:"بالطبع  ال��ن��ائ��ب  وأض���اف 
نحن على تعاون دائم مع الكثير من 
األح���زاب، وخ��اص��ة م��ع ميرتس في 
وخارجه،  البرملان  في  عينية  قضايا 
وعليه فإن إقامة حتالف استراتيجي 
او انتخابي هي فكرة لن يؤيدها احد، 
على  حتى  النقاش  ك��ان  املاضي  في 
مجرد وجود اتفاقية فائض أصوات 

فما بالك بتحالف؟".
ضد  قلت  كما  بالقول:"نحن  وأنهى 
اما  استراتيجيًا  التحالف  يكون  أن 
في  نتعاون  بالفعل  فنحن  تنسيقيًا 

عودة  أمين  النائب  شارك 
املشتركة  القائمة  رئيس 
باجتماع شعبي في قرية 
البقيعة. وأكد في االجتماع 
أن القائمة املشتركة بدأت 
كتحالف انتخابي وحتولت 
إل������ى حت����ال����ف ب���رمل���ان���ي، 
وواجبنا اآلني حتويلها إلى 
حتالف استراتيجي. وأكد 
الوطنية  الوحدة  أن  عودة 
هي األساس في مواجهة 
تصاعد الفاشية. كما أعاد 

أهمية  على  التأكيد  ع��ودة 
اجلماهيري  العمل  تعزيز 
ي��ه��ودي��ة مقدًما  ق��وى  م��ع 
مظاهرة تل أبيب األخيرة 
ضد هدم البيوت كنمودج. 
وقال عودة موقف اجلبهة 
واض������������ح وق����������د ص�����در 
ب��ب��ي��ان��ات ع���دة ي��دع��و إلى 
على  جتتمع  جبهة  أوس��ع 
خ����ط����وط ع���ري���ض���ة ضد 
االحتالل والتحريض ضد 
والنهش  العرب  املواطنني 

الدميقراطي  الهامش  في 
النيوليبرالية  والسياسة 
عودة  وأك��د  االقتصادية. 
العريضة  اجلبهة  هذه  أن 
الدميقراطي  املعسكر  أو 
ت�����ه�����دف إل�������ى اخل�������روج 
بنشاطات مشتركة في تل 
وغيرهما.  والقدس  أبيب 
أما انتخابيا فمن الواضح 
ب���دي���ل عن  ان�����ه ال  ط��ب��ع��ا 
وتعزيز  املشتركة  القائمة 

حتالفها

أمين عودة، رئيس القائمة املشتركة في ندوة بيتية أقيمت في بلدة مفسيرت تسيون قضاء القدس

"نحن وميرتس ملزمون سوًيا بأن نقيم معسكرا دميقراطيا"
*مركبات املشتركة: فكرة املعسكر الدميقراطي لم تطرح للتشاور واذا كانت جسًما انتخابًيا فهي مرفوضة
*النائب عيساوي فريج: "هذه خطوة ضرورية وصحيحة جلميع مواطني دولة إسرائيل عرًبا ويهوًدا"

عليها  نتفق  أم��ور  وه��ن��اك  عينية،  قضايا 
ونختلف عليها كما احلال في كل القضايا، 
وأخيًرا أشدد على ان هذه الفكرة ال متثل 
عودة  امي��ن  وال��ن��ائ��ب  املشتركة،  القائمة 

يتحدث بأسمه وليس باسم القائمة".
حيدر  علي  فقال  للتغيير،  العربية  عن  أما 
في  ومندوبها  للحركة  التنظيمي  امل��رّك��ز 
في  إال  ذلك  عن  نسمع  املتابعة:"لم  جلنة 
القائمة  في  يطرح  لم  املوضوع  اإلع��الم، 
مناقشته.  ال���ض���روري  وم���ن  امل��ش��ت��رك��ة 
ميداني  تنسيق  عن  عبارة  األم��ر  ك��ان  إذا 
أما غير  مانع،  يتم هنا وهناك وال  فاألمر 
ذلك فال علم لنا ولكن التشاور هو الطريق 

األفضل".
ومن جهته عّقب د. يوسف جبارين النائب 
مشيًرا  املشتركة،  القائمة  في  اجلبهة  عن 
ال���ى ان���ه ش��خ��ص��يً��ا ل��م ي��ك��ن ش��ري��ًك��ا بأي 
او  ميرتس  ح��زب  مع  باملوضوع  اتصال 

واحلزب  للجبهة  قائاًل:"  وأوض��ح  غيره. 
هيئات تنظيمية هي املخّولة مبناقشة مثل 
هذه القضايا وحتديد طبيعة ونوع العمل 
ي��ه��ودي��ة دميقراطية،  ق��وى  م��ع  امل��ش��ت��رك 
العربية-اليهودية  الشراكة  وان  خاصة 
هي في صلب عمل اجلبهة. باية حال، فان 
اي حديث عن تعاون مع القوى اليهودية 
اجلبهة  موقف  يعكس  ان  يجب  الواسعة 
واحلزب بأهمية بناء اوسع حراك كفاحي 
املد  ل��ص��ّد  ال��ع��رب وال��ي��ه��ود  ونضالي م��ن 
الفاشي لنتنياهو وحكومته. واملقصود هنا 
بالطبع ليس حزًبا جديًدا او حركة سياسية 
احتجاجية  نشاطات  تنسيق  ب��ل  ج��دي��دة 
مشتركة. اما بالسياق االنتخابي احلزبي 
فموقفنا في اجلبهة هو احلفاظ على القائمة 
وحدوي  كمشروع  وتعزيزها  املشتركة 
والتصعيد احلكومي  العنصرية  في وجه 

اخلطير ضدنا."

عودة:
التعاون  تعزيز  وعلينا  شعب  أرادة  املشتركة 
ية د يهو طية  ا ميقر د ى  قو مع  ي  هير جلما ا
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