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م���ن: م��ن��ى ع���رم���وش- م��راس��ل��ة موقع 
العرب وصحيفة كل العرب 

علم موقع العرب وصحيفة كل العرب من 
مصادر مطلعة وموثوقة في حزب التجمع 
التجمع  ح��زب  ف��ي  امل��رك��زي��ة  "اللجنة  أّن 
ال��وط��ن��ي ال��دمي��ق��راط��ي وامل��ك��ّون��ة م��ن 39 
عضًوا، عقدت  في مدينة الناصرة اجتماًعا 
م��ن اج��ل ان��ت��خ��اب ق��ي��ادة ج��دي��دة للمكتب 
نتائج  شكلت  وق��د  ل��ل��ح��زب".  السياسي 
اإلنتخابات صدمة كبيرة وهّزة أرضيّة في 
صفوفه، خاصًة وأّنها أسفرت عن خسارة 
واصل طه ملنصبه رئيًسا للتجمع الوطني 
الدميقراطي، ليفوز باملنصب بديًل له ملّدة 
ستة أشهر عوض عبدالفتاح الذي أشغل 
منصب السكرتير العام، والذي حّل مكانه 

منتخبًا د.امطانس شحادة.
األّول،  املكان  في  زحالقة  جمال  د.  وح��ّل 

الثاني،  امل��ك��ان  ف��ي  عنبتاوي  خالد  بينما 
وفي املكان اخلامس حنني زعبي ود. باسل 
 13 11 من أص��ل  املكان رق��م  غّطاس في 
عضًوا بحيث حلت هبة يزبك في هذا املكان، 
ولم ينجح مراد حداد والذي يعتبر من أحد 
من  احل��زب  قيادة  في  البارزين  األعضاء 

بلوغ أي مكان في اإلنتخابات.
وق��ال��ت امل���ص���ادر امل��ط��ل��ع��ة مل��وق��ع العرب 
وصحيفة كل العرب: "خسارة واصل طه 
ملنصبه كانت مبثابة صدمة كبيرة بحيث 
لم نتوقع ذلك أبًدا، علًما أن األصوات التي 
حصدها طه لم متكنه من الترشح للمنصب 
مجدًدا، فيما ترشح عبدالفتاح وحيًدا على 
مؤيًدا  ص��وًت��ا   21 على  وحصل  املنصب 
يجعلنا  م��ا  وه����ذا  م��ع��ارًض��ا،   18 م��ق��اب��ل 
نرى أّنه وكما يبدو فإن عوض عبدالفتاح 
لإلطاحة  خططا  من  هما  غّطاس  وباسل 

بواصل طه لقربهما من د. عزمي بشارة، 
وقد جنحا مبخططهما هذا".

وذّكرت املصادر ب�"اإلستقاالت املتكررة 
أن  أخيًرا  فرض  ال��ذي  عبدالفتاح  لعوض 
يترشح ملدة 6 اشهر للمكتب السياسي". 
وأضافت املصادر:"ال نعرف كيف ستكون 
خاصًة  هذه،  النتائج  عقب  األفعال  ردود 
بفروعه  احل��زب  وق��ي��ادة  نشطاء  قبل  من 
بكل  ولكن  العربي،  الوسط  في  املختلفة 
األحوال يجب احترام النتائج حتى نواصل 

مسيرتنا العملية على كافة األصعدة".
وقال مصدر اخر من التجمع:" االنتخابات 
جرت بشكل نزيه جدا، صحيح انه حصل 
ه��ن��ال��ك ج����داالت ون��ق��اش��ات ل��ك��ن اجلميع 
بهذا  بيان  اص���دار  وسيتم  النتائج  تقبل 
عن  جلمهورنا  نكشف  حتى  اخلصوص 

التغييرات التي حصلت".

ع��رم��وش مراسلة  م��ن��ى  م���ن: 
"كل  وصحيفة  العرب  موقع 

العرب"
سياسية  م����ص����ادر  ذك������رت 
مطلعة ملوقع العرب وصحيفة 
ازمة  هنالك  "أن  ال��ع��رب  ك��ل 
جدّية في فرع التجمع الوطني 
الدميقراطي في مدينة الطيرة 
في املثلث اجلنوبي، وأن هنالك 
االستقالة  ي��درس��ون  اع��ض��اء 
السباب  وذل�����ك  اجل��م��اع��ي��ة، 
حزب  ب�����ادارة  تتعلق  ع��دي��دة 
متيم  القطري".وقال  التجمع 
ن��اص��ر وه��و عضو ق��دمي في 
التجمع: "نعم هذه املعلومات 
وفي  ج��دا،  وصحيحة  دقيقة 
ستكون  ال���ق���ري���ب���ة  االي���������ام 
حزب  من  جماعية  استقاالت 
واملثلث  الطيرة  ف��رع  التجمع 
اجل���ن���وب���ي، وس��ن��خ��وض في 
االسباب الكاملة حتى نكشف 
للجميع عن الدوافع الرئيسية 
هذه  مبثل  للقيام  دفعتنا  التي 
االشارة  من  بد  وال  اخلطوة، 
اخرى  خطوات  سنتخذ  بأننا 
التي ايضا سنكشف عنها بعد 

"لقد  وأردف:  دراس��ت��ه��ا". 
حتدثنا مع قيادة التجمع بهذا 
اخلصوص، وهم على علم ملا 
سنخرج  وقريبا  ب��ه،  سنقوم 
حيز  الى  اجلماعية  االستقالة 
أن  علمنا  وق��د  ه��ذا  التنفيذ". 
اح����د أع���ض���اء ال��ت��ج��م��ع وهو 
اعلن  قد  عاما   20 منذ  ناشط 
أنه  "ال���ى  مشيرا  استقالته، 
لن يعود الى احلزب وال بأي 
ش��ك��ل م��ن االش���ك���ال". وقال 
الطيرة  جتمع  م��ن  ن��اش��ط��ون 
كل  وصحيفة  ال��ع��رب  مل��وق��ع 
نرى  احلقيقة  "ف���ي  ال��ع��رب: 
القطري  التجمع  ح���زب  ب���أن 
املثلث  م��ن��ط��ق��ة  ف����ي  م���ه���م���ل 
أكثر  قبل  رأينا  اجلنوبي، فقد 
اجلماعية  االستقالة  ع��ام  من 
بنفس  مر  ال��ذي  الطيبة  لفرع 
نعاني  نحن  وال��ي��وم  االزم���ة، 
من قضايا كثيرة التي لم تعالج 
على مدار سنوات طويلة".ثم 
ق��ال��وا: "ك��م��ا ون���ود االش���ارة 
لقيادة  االن��ت��خ��اب��ات  أن  ال���ى 
فقد  سليمة،  تكن  ل��م  احل���زب 
عوض  ب���أن  وع����ودات  تلقينا 

مهامه  سينهي  ال��ف��ت��اح  ع��ب��د 
وفوجئنا  للحزب،  كسكرتير 
م��ن ان��ت��خ��اب��ه مل��ن��ص��ب رئيس 
احلزب، كذلك انتخاب اعضاء 
القيادة،  ف��ي  م��ع��روف��ني  غ��ي��ر 
قدموا  اخرين  ناشطني  بينما 
ال��ك��ث��ي��ر وخ����س����روا ف���ي تلك 
االن���ت���خ���اب���ات". وأض����اف����وا: 
"هنالك قضية اخرى وهامة، 
ب���أن ع��زم��ي ب���ش���ارة م���ا زال 
ويسيطر  احل���زب  ف��ي  ينشط 
ع���ل���ى ش���خ���ص���ي���ات ك���ث���ي���رة، 
الكثير  وراء  ي��ق��ف  م��ن  وه���و 
احلزب،  داخل  التحركات  من 
كليا، النه  امر مرفوض  وهذا 
ع��ل��ى ح��س��اب ناشطني  ي��أت��ي 

فاعلني".
تعقيب التجمع

ه���ذا وق���د حت��دث��ن��ا م���ع حزب 
التجمع وقالوا لنا: "حتى االن 
لم تصلنا أي استقالة رسمية 
اجلنوبي،  واملثلث  الطيرة  من 
امل���ذك���ورة ال  وأن االدع�����اءات 
الصحة، وفي  لها من  اس��اس 
استقالة  ق���دم���ت  وأن  ح����ال 

فسندرس الرد عليها".

*مصدر ملوقع العرب: خسارة واصل طه كانت مبثابة صدمة كبيرة ولم نتوقعها ابًدا  *األصوات التي حصدها طه لم متكنه من الترشح 
للمنصب مجدًدا، فيما ترشح عبدالفتاح وحيًدا على املنصب وحصل على 21 صوًتا مؤيًدا مقابل 18 معارًضا.

* مصادر لكل العرب: عوض عبدالفتاح وباسل غّطاس هما من خططا لإلطاحة بواصل طه لقربهما من د. عزمي بشارة، وقد جنحا مبخططهما 
* النائب باسل غّطاس: هذه ترهات وأكاذيب صادرة إما عن جهل أو عن نفوس مريضة يزعجها جناح التجمع في مؤمتره األخير.

عبدالفتاح وغّطاس يطيحان بواصل طه في انتخابات املكتب السياسي

عوض عبدالفتاحواصل طه

ت���ع���ق���ي���ب ال����ن����ائ����ب ب���اس���ل 
غّطاس

ب��اس��ل غّطاس  ال��ن��ائ��ب  وق���ال 
موقع  ت���وج���ه  ع��ل��ى  رده  ف���ي 
ما  التعقيب على  بطلب  العرب 
ذكر في اخلبر: "هذه ترهات 
وأكاذيب صادرة إما عن جهل 
أو عن نفوس مريضة يزعجها 
مؤمتره  ف���ي  ال��ت��ج��م��ع  جن����اح 
االنتخاب  عملية  وف��ي  األخير 
للمكتب  ط����ي����ة  ل����دمي����وق����را ا
إرادة  يعكس  ال��ذي  السياسي 
القيادات.  جتديد  في  التجمع 
مؤسسي  م����ن  ط����ه  واص�������ل 
التاريخية  وق��ي��ادات��ه  احل���زب 
وهو ليس بحاجة ألي منصب 
لكي يبقى في الصفوف األولى 

لقيادة احلركة الوطنية".
وتابع: "إقحام عزمي بشارة 
وه��و مؤسس احل��زب وقائده 
حتى خروجه للمنفى القسري 
ل��ه أي دور أو  ل��م يعد  وال���ذي 
إمنا  بالتجمع  تنظيمية  علقة 
ي��ن��م ع���ن س����وء ن��ي��ة وإط����لق 
إتهامات ذات طابع مخابراتي 
بالتجمع  امل�����س  ت���س���ت���ه���دف 
وت���ش���وي���ه ص����ورت����ه. أق��ت��رح 
اجلديدة  الوجوه  رؤية  عليكم 
وزيادة  السياسي  املكتب  في 

التمثيل النسائي فيه".

ندرس االستقالة بسبب تدخل عزمي بشارة وإهمال فرعنا
أعضاء من جتمع الطيرة

العرب  م���وق���ع  وح������اول  ه����ذا 
احل���ص���ول ع��ل��ى ت��ع��ق��ي��ب من 
ك���ل م���ن واص����ل ط���ه وع���وض 
لم  منهما  أًيا  أّن  إال  عبدالفتاح 
ي���رد ع��ل��ى ت��وج��ه��ن��ا، ف��ي حني 
سنعمل على نشر الردود حال 

وصولها.
بيان حزب التجمع

وجاء في بيان صادر عن حزب 
التجمع في وقت الحق: "في 
اجتماع خاص للجنة املركزية 
الدميقراطي،  الوطني  للتجمع 
ج������������رى ع��������ق��������ده ال����س����ب����ت 
16.7.2016 في مقر احلزب 
الناصرة، بحضور جميع  في 
ومبشاركة   ،39 ال� اعضائها 
جلنة املراقبة املركزية للحزب، 
املكتب  أعضاء  انتخاب  ج��رى 
وانتخاب  للتجّمع  السياسي 
رئيس وأمني عام ونائب أمني 
عضوية  ع��ل��ى  ت��ن��اف��س  ع����ام. 
عضًوا   20 السياسي  املكتب 

وانتخب  املركزية  اللجنة  من 
وفيهم  ع��ض��ًوا   13 بينهم  م��ن 
هذه  وج��اءت  جدد.  أعضاء   6
االنتخابات تبًعا النتخاب جلنة 
م��رك��زي��ة ج��دي��دة ف��ي مؤمتر 
التجمع الذي عقد بداية الشهر 

املنصرم".
وتابع البيان: "أعضاء املكتب 
ال��س��ي��اس��ي امل��ن��ت��خ��ب��ني حسب 
الترتيب األبجدي: د. إمطانس 
د.  غّطاس،  باسل  د.  شحادة، 
جمال زحالقة، جمعة زبارقة، 
عنبتاوي،  خالد  زعبي،  حنني 
سعيد،  د.عمر  خطيب،  ط��ارق 
ع�����وض ع���ب���د ال����ف����ت����اح، ن����داء 
رحمون،  أب���و  نيفني  ن���ّص���ار، 
طاطور.  ي��وس��ف  ي��زب��ك،  هبة 
الفتاح  ع��ب��د  ع���وض  وان��تُ��خ��ب 
إمطانس  د.  للحزب، و  رئيًسا 
ويوسف  ع��اًم��ا  أمينًا  ش��ح��ادة 
العام"  ل��أم��ني  نائبًا  ط��اط��ور 

وفقا للبيان.


