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رئيس بلدية الناصرة علي
سالم ينتقد أعضاء الكنيست
من القائمة املشتركة ويقول :
"سيحصلون على  7مقاعد الى "8
من عماد غضبان مراسل صحيفة بانوراما
ص � ّرح رئيس بلدية الناصرة على س�لام  ،قائال لقناة ه�لا  ،ان��ه يتوقع
بان حتصل القائمة املشتركة في االنتخابات الوشيكة على  8-7مقاعد .
وأضاف سالم قائال " ان القيادة في الوسط العربي أخطأت حيث اعتقدت
�أن الوسط العربي مضمون وأنهم يستطيعون العمل في الشارع قبل
ب� ّ
اسبوعني من االنتخابات" .
وردا على س��ؤال  ،ق��ال س�لام لقناة ه�لا " :ان األح ��زاب األخ��رى تنتقد
القائمة املشتركة ولكن قبل أن ينتقدوا القائمة املشتركة يجب أن يطرحوا
برنامجهم ويعرفوا الناس على أنفسهم  .القائمة املشتركة
على أالقل يوجد لها عنوان ومكونة من أحزاب معروفة".
اليكم ابرز ما جاء في املقابلة مع رئيس بلدية الناصرة علي
سالم  ،على تلفزيون هال .

علي سالم

مؤسف أن وائل عمري هو من دعاهم ومن رتب الزيارة ومن يقوم بعمل
كهذا يجب أن يأخذ املسؤولية  ،ألني أقول له عبر قناة هال سنحاسبه على
ما حصل اليوم .

ما هي توقعاتك بشأن األحزاب اليهودية  ،ما هي النسبة التي ستحصل
عليها هذه األحزاب من الوسط العربي في االنتخابات الوشيكة ؟
سوف تكون مفاجأة حيث سيحصلون على الكثير من األصوات .

هناك طالب في الناصرة بلغوا اجليل القانوني للتصويت  ،فلماذا
ال ت�ت��اح لهم ال�ف��رص��ة لسماع أع�ض��اء الكنيست ال�ع��رب مب��ا يتعلق
باالنتخابات ورفع الوعي السياسي لديهم ؟
علي سالم  :قلت لك في بداية حديثي يا ليت أعضاء الكنيست العرب طلبوا
من رئيس البلدية اج��راء جولة في م��دارس الناصرة كنت س��وف أرافقهم
مع مسؤولي البلد ّية والتجول معهم  ،ولكن املؤسف
أن�ن��ا نسمع م��ن ال �ش��ارع أ ّن أع�ض��اء الكنيست العرب
س �ي��زورون م� ��دارس ال �ن��اص��رة فقمت مب�ن��ع ال��زي��ارة
وقلت ب��أ ّن ه��ذا ع��ار أن ي��زوروا امل��دارس دون علمي .
لو أعلموني كنت رافقتهم الى الثانويات ودعمتهم فهم
ال ي��رون ال�ص��ورة ب��وض��وح  .انهم ال يعون ا ّن نسبة
التصويت لن تتجاوز ال % 50وأنا مسؤول عن كالمي
 ،وأنهم سيحصلون فقط على  7أو  8مقاعد وسيعتبر
األمر بالنسبة لنا ولهم مبثابة نصر .

هال  :ماذا عن بروفيسور اسعد غامن واحلزب الذي أنشأه " الوحدة
الشعبية " ؟
مع االحترام له فهذا احلزب اذا وصل الى ألف أو الفني صوت سيكون جيدا.
األحزاب اجلديدة لن حتصل على أصوات بل األحزاب اليهودية ستحصل
عليها  .أنا على قناعة تامة بانه يجب ان نعمل بالتعاون مع حزب يهودي
ملصلحتنا في هذه البالد .
كم تقدر قوة القائمة املشتركة في الناصرة ؟
يتعلق من اليوم الى أسبوعني ماذا يكون قرار رئيس بلدية الناصرة  .ففي
الناصرة رئيس البلدية محبوب وكلمته مسموعة .

ه�لا  :مل��اذا ترفض أن يقوم أع�ض��اء الكنيست العرب
بزيارة تهنئة لطالب املدارس في الناصرة ؟
" هذه ليست اول مرة العضاء الكنيست
بداية أقول للطالب العرب الذين عادوا الى امل��دارس كل عام وأنتم
بخير مع بداية السنة الدراسية اجلديدة  ،وبعدها أجيبك على سؤالك
التي يزورون فيها مدارس الناصرة "
الهام جدا  ،ومؤسف جدا ما حدث بالناصرة  .في مدينة الناصرة
 ،عاد  27ألف طالب الى مقاعد الدراسة ونحن نفتخر ونعتز بكل
وكان وائل عمري ،رئيس جلنة أولياء أمور الطالب قد قال في وقت سابق
انت تتوقع حصول املشتركة على  7أو  8مقاعد
امل�س��ؤول�ين ف��ي بلدية ال�ن��اص��رة وب�ك��ل م ��دراء امل ��دارس أل ّن مدينة
حول قضية انتقاد رئيس البلدية لزيارة النواب العرب للمدارس  " :اعضاء
فقط ؟
الناصرة من امل��دن الوحيدة التي افتتحت السنة الدراسية بدون
الكنيست يقومون بجوالت في امل��دارس العربية  ،للتهنئة بافتتاح السنة
اذا حصلوا على  7أو  8مقاعد تعال واعمل معي لقاء ،
وائل عمري
أي مشاكل  ،زرنا اليوم  6مدارس وغدا وعلى مدار أيام األسبوع
الدراسية  .انا كناشط سياسي ُ ،طلب مني ترتيب زيارة الحد النواب العرب
سنرى على كم يحصلون  ،الوضع لن يتغير  .القيادة
سنزور جميع املدارس لنقف عن كثب على أوضاع املدارس.
إلحدى مدارس الناصرة  .رئيس البلدية يعلم بأنني لست رئيس االحتاد
�أن الوسط العربي مضمون
في الوسط العربي أخطأت حيث اعتقدت ب� ّ
أن لكل دار يوجد صاحب ولكل بلد يوجد
األن بالنسبة للسؤال  ،علّمونا ّ
احمللي للجان اولياء امور الطالب  ،وحتى لو كنت رئيس االحتاد  ،ال ميكن
وأنهم يستطيعون العمل في الشارع قبل اسبوعني من االنتخابات .
مسؤول ولكل بلدية يوجد رئيس ،وم��ن املؤسف أن أسمع أن أعضاء
اقالتي النني لست موظف بلدية " .ومضى عمري قائال  ":هذه ليست اول
كنيست يريدون زيارة املدارس وإدارة البلدية ال تعلم  ،وليس هذا املقلق
مرة العضاء الكنيست التي يزورون فيها مدارس الناصرة  ،وفي السابق
ما هو برأيك سبب الركود والبرود االنتخابي في الوسط العربي ؟
أن نواب القائمة املشتركة والتي لم أسمع عنها منذ  4و  5أشهر
بل املقلق ّ
ان��ا رتبت ع��دة ل�ق��اءات  ،وم��ن حقهم وواجبهم ان ي��زوروا امل��دارس بدون
يوجد  75أو  80رئيسا في الوسط العربي  ،ولو زاروا أولئك الرؤساء
اال خالفات على أماكن املقاعد  ،بدل أن يحاسبوا أنفسهم ويفحصوا ماذا
استئذان من احد ".
وطلبوا مساعدتهم كان الوضع اليوم بأفضل حال ،ولكنهم لم يفعلوا ذلك .
قدموا للوسط العربي الذي هو بحاجة لهم  -وهذا مؤسف ما يحدث في
الوسط العربي  -وما يحصل من حتضير لالنتخابات وأنا أيضا مستاء ملا
أن األحزاب األخرى تنتقد القائمة املشتركة
أراه أحيانا في قناة هال  ،حيث ّ
وقبل أن ينتقدوا القائمة املشتركة يجب أن يطرحوا برنامجهم ويعرفوا
الناس على أنفسهم  .القائمة املشتركة على أالقل يوجد لها عنوان ومكونة
التهجم على القائمة
من أحزاب معروفة ،وأنا أطلب من باقي األحزاب عدم
ّ
املشتركة ألنّها بالنسبة لنا القيادة والعنوان.
سمعت ب��أ ّن األخ وائ��ل عمري رئيس جلنة اآلب��اء في مدينة الناصرة والذي
انتخبناه ونحترمه هو الذي قرر أن يدعو أعضاء كنيست عرب لزيارة مدارس
الناصرة  ،كيف هذا ؟ هل يعقل أن ال تعلم إدارة البلدية بان أعضاء كنيست
أعلن املربي علي صالحلة من بيت جن  ،املرشح السابق في ميرتس  ،عن استقالته من احلزب
عرب يزورون املدارس  ،والسؤال األهم هو أنّه وعلى مدار عشرات السنني
 ،في بث حي ومباشر  ،خالل استضافته في برنامج " هذا اليوم " على قناة هال من مجموعة
لم يزر أعضاء الكنيست هؤالء مدارسنا ولم يسألوا عنا وعن مدارسنا فماذا
ب��ان��ورام��ا ،منتصف األس�ب��وع  .وق��ال املربي علي صالحلة خ�لال حديثه  ":اعلن انسحابي
حدث لكي يتذكروا الناصرة ومدارسها اليوم  ،هذا عيب وعار وهذه دعاية
من حزب ميرتس السباب عديدة  ،منها انني استطعت أن أتبوأ املكان اخلامس في ميرتس
انتخابية  ..يجب أن تعمل في البيوت وفي األحياء وليس في املدارس .
واستطعت احضار نحو  1000ص��وت درزي للحزب  ،وف��ي االنتخابات الثانية ك��ان هناك
عمل الفشالي ودحري ملكان متأخر  .كان يجب ان أكون في العشرة األوائل " .وأضاف علي
حتدثنا مع وائل عمري وقال بأ ّنه ليس رئيسا للجنة األهالي وقال
صالحلة" :أعلن عن قيام حزب جديد لالنتخابات القادمة  ،قد يكون فيه من كل االطياف ،ليس
حتى لو كنت رئيسا لهذه اللجنة  ،فانّ علي سالم ال يستطيع اقالتي
حزبا درزيا  .بل لكل من يؤمن باملساواة " .واردف صالحلة في حديثه لقناة هال  ":األحزاب
أل ّني لست موظف بلدية !.
متتص منا ما تريد وبعد ذلك تتركنا  ،مثال ذلك أيوب قرا  .بأي حق رئيس احلكومة يصرخ فيه
اذا كان لوائل عمري ما يقال فليجتمع مع رئيس البلدية ويقول ما يشاء ،
؟؟ لنا كرامة ويجب أن نحافظ على كرامتنا ".
علي صالحلة

املربي علي صالحلة من بيت جن يعلن استقالته
من حزب " ميرتس " خالل لقاء معه على قناة هال

