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جلنة الكنيست البرملانية توافق على انفصال احلركة العربية
للتغيير برئاسة د .احمد الطيبي عن القائمة املشتركة
وافقت جلنة الكنيست البرملانية خالل جلسة عقدتها أمس األول األربعاء ،
على انفصال احلركة العربية للتغيير برئاسة عضو الكنيست د .احمد الطيبي
عن القائمة املشتركة  ،وبذلك يصبح اسم القائمة اجلديدة " القائمة العربية
للتغيير برئاسة احمد الطيبي " .وك��ان رئيس احلركة العربية للتغيير د.
الطيبي  ،قد قدم مساء الثالثاء  ،طلبا للجنة الكنيست يطلب فيه االعتراف
بانسحاب احلركة العربية للتغيير من القائمة املشتركة .
وفي وقت سابق  ،أص��درت اللجنة املركزية في العربية للتغيير بيانا حول
هذا املوضوع ،جاء فيه " :منذ االعالن عن حل الكنيست العشرين واخلروج
لالنتخابات طلبنا من األح��زاب الثالث معنا في القائمة املشتركة (اجلبهة
والتجمع واالسالمية اجلنوبية) منح اجلمهور امكانية الشراكة في تركيب
القائمة املشتركة وخطاب القائمة وتوجهاتها ،واقترحنا العديد من اآلليات
والطرق لذلك  ،اال ان مطلبنا في العربية للتغيير قوبل بالرفض من البعض ،
بالرغم من شرعية هذا املطلب واعالننا عن موافقتنا املسبقة
ألي نتيجة وذهب البعض الشتراط مفتاح هو انتخابات عام
." 2013

" خلي الشعب يقرر "

وأض��اف البيان  " :املشتركة تعاني من زعزعة ثقتها في
الشارع العربي وحتتاج الى جتديد خطابها واعادة هيبتها
في الشارع  .نواب العربية للتغيير اثبتوا كفاءتهم وجدارتهم
ف��ي خدمة ال�ن��اس ومتثيلهم بشموخ  ،كان
على االح��زاب التعامل بايجابية مع التأييد
الكبير للعربية للتغيير وخطابها االجتماعي
الوطني لتعزيز املشتركة وليس محاربة هذا
الدعم اجلماهيري ".
وأختتم بيان احلركة العربية للتغيير بالقول
" :االحزاب تتحدث في االعالم عن مناقشة
ب��رن��ام��ج املشتركة وم�ش��روع�ه��ا  ،ف��ي حني
ت�ط��ال��ب ب��امل�ق��اع��د ف��ي االج�ت�م��اع��ات وبتبني
مفتاح انتخابات  2013ض��ارب�ين بعرض
احل��ائ��ط ال�ت�غ�ي��رات احل��اص�ل��ة ف��ي مجتمعنا
د .احمد الطيبي
وتوجهاته ورغ�ب��ات��ه  .ك��ل االح ��زاب طلبت
مقاعد اال نحن في العربية للتغيير طالبنا
باعطاء الشعب فرصة املشاركة في اتخاذ القرار  ،وعليه قدمنا طلبا للجنة
الكنيست مع التزامنا بكل ما طرحناه ام��ام االح��زاب االخ��رى وخاصة في
اجتماع الرباعية االخير  .العربية للتغيير ستطرح قائمة املرشحني األقوى
واألج ��در وستضم اليها ق � ًوى ج��دي��دة لتمثل شعبنا ام��ام التحديات التي
تواجهنا  .ال حلول نطرحها وال خيارات سوى " :خلي الشعب يقرر"  ،وفقط
هكذا ميكن التوجه لشعبنا وجماهيرنا وكسب ثقتها مجد ًدا ".

متوقعا "
د .مطانس شحادة  ":القرار كان ً

وفي تعقيب له على املوضوع  ،قال د .مطانس شحادة  ،االمني العام حلزب
التجمع الوطني الدميقراطي  " :قرار أحمد الطيبي ح ّل القائمة املشتركة كان
متوق ًعا  ،حتدي ًدا بعد محاوالته في االسابيع االخيرة ابتزاز مقاعد  .ك ّل هذا
اي
على الرغم من انّه وخالل عشرين عا ًما قضاها في الكنيست  ،لم يخض ّ
انتخابات بشكل مستق ّل في السابق  ،ولم يثبت ق ّوته االنتخابيّة خلوضها ".

غسان عبد الله  ":األحزاب
تُبالغ مبطالبها والقرار نهائي "

السياسي للحركة العربية للتغيير غسان
من جانب آخر  ،أكد عضو املكتب
ّ
عبد الله  ،في حديث أدل��ى به ،الثالثاء  ،للبرنامج االخباري املسائي "هذا
اليوم" على قناة هال – أكد على ان " قرار انسحاب احلركة العربية للتغيير
من القائمة املشتركة هو قرار نهائي  ،ال رجعة فيه" .وجاءت اقوال عبد الله
في اطار نقاش ساخن ،جرى في استوديو قناة الوسط العربي  -قناة هال،
مبشاركة النائب مسعود غنامي والناشط السياسي سكرتير اجلبهة في نقابة

املعلمني سعيد ياسني  .وفي ر ّده على سؤال " ملاذا توجهتم الى الكنيست ؟
وملاذا ترغبون في االنفصال عن القائمة املشتركة ؟ "  ،قال غسان عبد الله
لبرنامج " هذا اليوم " االخباري " :اوال ،حقيقة نحن ال نريد االنشقاق عن
القائمة املشتركة ،نحن منذ البداية قلنا ان القائمة هي اجناز تاريخي وهي
مشروع وطني ونحن أردن��ا ان نحافظ على هذا املشروع ،ولكن انا هنا
اريد ان اقول وان ا ّرد على التعليقات التي تقول ان احلركة العربية تشق
وحدة الصف ،وانا اقول لهم نحن لم نخرج عن وحدة الصف  .من ال يريد
أن يكون جاهزا ويقول بان احلركة العربية ضحت كثيرا وأعطت فرصة
للحوار ،يجب ان يعترف أن احلركة العربية ضحت كثيرا من أجل احلوار
للحفاظ على املشتركة ،ولكن مؤخرا  -وما سمعناه مؤخرا  -سمعنا عن
مطالب مبالغ فيها جدا  ،مثل اجلبهة التي تطالب بخمسة مقاعد ،وكذلك
االسالمية  4مقاعد  ،والتجمع  4مقاعد  ،فماذا سيتبقّى لنا ؟؟ اقولها لك

مفاضات ويجب ان مننح الفرصة الستنفاذها " .
غسان عبد الله  " :نحن لم نتكلم عن املقاعد  ،دائما قلنا يجب ان نحافظ على هذا
االجناز  ،هذه من البداية كانت ارادة الشعب وعلى هذا االساس رفعنا شعار
" خلي الشعب يقرر " ولكن الكل ارتبك وخاف من هذا الشعار .نحن نريد ان
يقرر الشعب وان يحضر في هذه املواقف
نحن لم نطلب مقاعد ابدا  .نحن اردنا اوال التفاوض حول كيفية تقييم القائمة
املشتركة  ..نحن اردنا التحدث عن املوازين التي تغي ّرت والقوى ." ..

كرامة ومساواة  " :نحن مع خوض العربية للتغيير
االنتخابات ضمن قائمة منفردة "

من جانب آخر  ،اعتبرت حركة كرامة ومساواة (حزب اإلصالح) انفصال
احل��رك��ة العربية للتغيير ع��ن القائمة املشتركة يعود ال��ى "
اخلالف حول التركيبة املستقبلية للقائمة "  .وجاء في بيان
أصدرته احلركة  " :جندد تأكيدنا أن كل ما يجري هو نتاج
خالفات حول احملاصصة وليس بجديد  ،وقد تعود املياه الى
مجاريها ويحصل التراضي كما في املرات السابقة  ،علما ً أننا
مع خوض العربية للتغيير االنتخابات ضمن قائمة منفردة
لسببني أس��اس�ي�ين  :األول مبثابة رد ق��اط��ع لكافة مركبات
املشتركة التي طاملا رددت اتهامها لهذه احلركة بأنها لم جترؤ
على خوض االنتخابات لوحدها واعتمدت على الدخول ضمن
اح��زاب اخ��رى ب��د ًء بالتجمع  ،م��رورا ً باجلبهة واإلسالمية ،
وص��والً للمشتركة  ،وق��د آن األوان لتثبت العربية للتغيير
وبشكل قاطع قوتها للجميع وتوقف هذه االتهامات .الثاني:
مل�م��ارس��ة ع�م��ل دمي �ق��راط��ي صحيح وت�ن��اف��س ص�ح��ي يفسح
امل�ج��ال لكافة جماهيرنا لالختيار ب�ين اكثر م��ن ط��رح  ،علما ً
أن كال الطرحني وجهان لعملة واح��دة ألنهم شركاء األمس
واملتخاصمني على احلصص اليوم  .وكذلك قد يساهم العمل
بأكثر من قائمة في االتفاق على فائض األصوات" .
د .احمد الطيبي يطرح طلب انفصال العربية للتغيير على جلنة الكنيست -
تصوير قسم الناطق بلسان الكنيست
 احلركة العربية  -وبصراحة  :هو انفصال وال رجعة عن ذلك  .نحنلم نخرج عن وحدة الصف .نحن لم نخرج عن ارادة الشعب " .واضاف
غسان عبد الله" :عندما نسمع من كل االح��زاب انهم ب��دأوا في تقسيم
الكعكة واحملاصصة حول املقاعد  .اجلبهة تريد  5مقاعد  ،وتريد رئاسة
القائمة  ،التجمع كذلك يريد ان ُيعزّز قوته  ،فال حاجة لهذا احل��وار وال
حاجة للمفاوضات  ..ان كان مسبقا هم يريديون ويطالبون بهذه املقاعد
 ،فماذا تبقى لنا ؟؟ وعليه نحن تق ّدمنا بالطلب للجنة الكنيست ".

" املفاوضات لم تبدأ بعد ..ولم
يقُ ل احد بان املفاوضات ُأغلقت "

وفي تعليق له على املوضوع  ،قال النائب مسعود غنامي" :أنا اعتقد بان
االخوة في احلركة العربية يتحلّون باملسؤولية ويريدون بقاء املشتركة
واجلميع يريد ذلك ،املفاوضات لم تبدأ بعد ..ولم ي ُقل احد بان املفاوضات
أُغ�ل�ق��ت  ." ..وق��د ق��اط��ع غ�س��ان عبد ال�ل��ه مقاطعا غنامي ":ولكن هناك
تصريحات في االع�لام اخ مسعود  ." ..ف��ر ّد النائب مسعود غنامي ":
بالنسبة للمفاوضات كانت هناك جلسة رباعية  ،واتُفق على خط نهائي ،
واالن هناك مفاوضات ثنائية وثالثية ورباعية ،اذا كانت هناك مسؤولية
 وهناك مسؤولية  -يجب اعطاء فرصة الستنفاذ هذه املفاوضات ..اقولمن باب املسؤولية ينبغي ان نحافظ على القائمة املشتركة ."..
غسان عبد الله  " :نحن سمعنا بان سكرتارية االحزاب اجتمعت واتفقت
على استئناف املفاوضات  ،ال يعقل ان تبدأ التصريحات بعد يوم من ذلك
 ..توزيع املناصب  ..بدأت احملاصصة  ،ويجب ان نُقيّم اداءنا ونقيّم القائمة
املشتركة وهذا النموذج الوحدوي  ..لقد اصبح اجلميع يطالب بحصته من
املقاعد ."..
مسعود غنامي  " :وأن ��ت ي��ا اس �ت��اذ غ�س��ان اال ُت�ط��ال��ب بحصتك ؟ هناك

د .منصور عباس  " :نعم لتشكيل
قائمة واحدة بانتخابات متهيدية "

من جانبه  ،ق��ال د .منصور عباس  " :االستطالع احلقيقي لرأي
الناس أن نذهب النتخابات متهيدية مفتوحة في كل بلداتنا وقرانا
العربية  ،وندعو الناس الختيار من ينوبون عنهم في انتخابات
الكنيست  ،ضمن مجموعة معايير أساسية متفق عليها لتنظيم
ه��ذه العملية الدميقراطية  .ال شك ان األح��زاب هي الشكل األمثل
لتنظيم احلياة السياسية  ،خصوصا اذا كانت هذه األحزاب حقيقية
ول�ه��ا ق��واع��د جماهيرية واس�ع��ة تنتمي لفكرها وتعمل م��ن خالل
برامجها وتنتخب مؤسساتها التمثيلية القيادية  ،وال�ت��ي تقوم
بدورها بانتخاب مرشحيها النتخابات البرملان او املجالس البلدية
 .من جهة ثانية توسيع دائرة االختيار من خالل انتخابات متهيدية
مفتوحة ام��ام جمهور الناخبني ،أيضا له وجاهته ،ويعتبر موقفا
دميقراطيا متقدما ،ويعزز دور الناس والتزامها بإجناح قائمتها
االنتخابية  ،وأيضا ميثل فرصة حقيقية أمام األح��زاب السياسية
لتعزيز صفوفها وشحذ همة كوادرها ،واالجتهاد في تقدمي أفضل
املرشحني فضال عن تقدمي برامج عمل وخطاب سياسي حقيقي ".
وتابع د .عباس  " :من جهة ثانية انتخابات متهيدية مبعايير متفق
عليها تفتح املجال لتمثيل شخصيات غير حزبية لتأخذ فرصتها في
العمل البرملاني وممارسة دور قيادي في املجتمع العربي الفلسطيني
 .اخلطوة حتتم موافقة أولية من االح��زاب للدخول في هكذا قائمة
ويتطلب تعهد والتزام ادبي أمام الناس بااللتزام بنتائج االنتخابات
واملشاركة في إجناح القائمة املنتخبة من الناس مباشرة .نحن في
احلركة االسالمية والقائمة العربية املوحدة جاهزون ومستعدون
لهذه اخلطوة املتقدمة  ،ونرى أنها ممكنة عمليا خالل النصف االول
من شهر شباط القادم " .

