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االئتالف اإلسرائيلي الحاكم يفقد األغلبية بعد استقالة غيداء زعبي…
والليكود يعتزم طرح مشروع قانون لحل الكنيست

النائبة العربية � الكنيست غيداء ريناوي زع�

الناصرة – “القدس العر�”: وجهت النائبة العربية � الكنيست غيداء ريناوي زع� اليوم ضربة

لالئتالف اإلسرائي� الحاكم بإعالنها االنسحاب منه مما يع� فقدانه األغلبية وجعل االنتخابات

البرلمانية الخامسة وشيكة جدا إضافة ا� تعميق عدم االستقرار السيا� داخل إسرائيل� وأعلنت

النائبة � حزب “ميرتس” غيداء زع� عن انسحابها من االئتالف الحكومي اليوم الخميس، حيث

أبرقت برسالة عاجلة إ� رئيس حكومة االحتالل نفتا� بينيت والرئيس البديل يائير لبيد دون أن

تطلع رئيس حزبها وزير الصحة نيتسان هوروفيتس ع� قرارها مسبقا�

وقالت � رسالتها الموجهة إ� ورئيس الوزراء البديل يائير لبيد “لقد دخلت عالم السياسة من

منطلق اإلحساس بالرسالة والمسؤولية تجاه المجتمع العر� الذي أمثله� قبل حوا� عام

انضممت إ� االئتالف آملة به وعملت بجد من أجل نجاحه وباقتناع تام بأن الشراكة اليهودية

العربية � مثل هذا االئتالف يمكن أن تكون بديال حكوميا حقيقيا وأن بإمكانها أن تؤدي ا�

مرحلة جديدة من المساواة واالحترام للمجتمع العر�”�

وعللت زع� استقالتها من االئتالف دون االستقالة من الكنيست باإلشارة لمواقف حكومة االحتالل



من القضايا السياسية المتعلقة بالشعب الفلسطي� ومن القضايا المدنية الخاصة بفلسطينيي

الداخل وقالت: “لألسف الشديد، و� األشهر األخيرة وبسبب اعتبارات سياسية ضيقة آثر قادة

الحكومة مرارا وتكرارا اتخاذ مواقف متشددة ويمينية بشأن القضايا األساسية ذات األهمية

للمجتمع العر� بأسره، األق�، قبة الصخرة، الشيخ جراح، االستيطان واالحتالل، هدم المنازل

ومصادرة األرا� � النقب وطبعا قانون المواطنة”�

باإلضافة إ� ذلك لقيت التنكيل بمجتمعنا واالستخفاف التام ومن قبل االئتالف الحكومي تجاه

االحتياجات الحقيقية للبلدات العربية خاصة � مجاالت تطوير السلطات المحلية وقضايا

اإلسكان والتوظيف والتعليم� كان الشهر الما� رمضان المبارك ال يطاق� وكانت المشاهد ال� أتت

من مسجد األق� لرجال شرطة يتعاملون بعنف غير مبرر تجاه الحشود من المصلين، ثم

تشييع جنازة الصحافية الفلسطينية شيرين أبو عاقلة، مشاهد غير محتملة� ح� وصلت إ� نتيجة

حتمية واحدة لم يعد بإمكا� دعم وجود تحالف يضيق بهذه الطريقة المشينة تجاه المجتمع

العر� الذي أتيت منه”�

وخلصت زع� للقول � مذكرة االستقالة: “آمنت وال زلت أؤمن بالشراكة اليهودية العربية �

جميع مجاالت الحياة، � األكاديمية والتطوير االقتصادي و� السياسة� لكن� كنت وما زلت

أعتقد أن الشراكة الحقيقية بين العرب واليهود يجب أن تأ� من مكان قائم ع� المساواة، بدون

غطرسة� و� ضوء ما أشرت إليه أعاله أعلن سحب ترشيحي ألي تعيين مستقب�، وإنهاء عضوي�

� االئتالف” حسب الرسالة�

يشار ا� أن زع� شغلت إدارة مركز “إنجاز” المختص بمتابعة شؤون الحكم المح� العر�

داخل أرا� 48 و� من بلدة الرينة قضاء الناصرة� وبعدما أعربت عن عدم رضاها من قبل عن

أداء االئتالف الحاكم توصل معها التفاق قبل شهور يق� باستقالتها من الكنيست مقابل تعيينها

قنصال اقتصاديا إلسرائيل � شنغهاي � الصين�

وباستقالتها يفقد ائتالف نفتا� بينيت األغلبية � البرلمان اإلسرائي� لكنه لن يسقط فورا ألن

السقوط يحتاج ألغلبية 61 يؤيدون حل البرلمان أو نزع الثقة عن هذه الحكومة وهذا غير واضح

اآلن � ظل صورة سياسية معقدة فيها تعد كتلة المعارضة 52 عضوا فيما هناك عضوان انسحبا

من االئتالف وهما عيديت سيلمان (حزب يمينا) قبل شهر وغيداء زع� أمس وهناك القائمة

المشتركة (ستة نواب) ال مع االئتالف وال مع المعارضة وموقفها من الذهاب النتخابات جديدة

مبكرة غير واضح بعد وهناك نقاشات داخلية فيها حيال هذه المسألة�

من جهته قال رئيس القائمة المشتركة النائب أيمن عودة � تغريدة تعقيبا ع� استقالة زع� إنه

ال شرعية لوجود ائتالف يهاجم جنازات ويمنح الكاهنيين تنظيم “مسيرة أعالم” داخل القدس
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ويعمق االحتالل وينكل بالمواطنين العرب�

� هذه األثناء أعلن حزب “الليكود” اليمي� المعارض، بزعامة رئيس الحكومة السابق، بنيامين

نتنياهو، انه سوف يطرح مشروع قانون لحل الكنيست للتصويت يوم األربعاء المقبل� وقالت

صحيفة “يديعوت أحرونوت” اإلسرائيلية، أمس، إنه � حال تمت الخطوة، فسيجري التصويت

بالقراءة التمهيدية، ع� أن يتم الحقا التصويت بـ 3 قراءات، قبل أن يتم حل الكنيست فعال�

وأضافت: “بعد أن أعلنت عضو الكنيست غيداء زع� استقالتها من االئتالف الذي خسر األغلبية �

مواجهة المعارضة، يخطط الليكود لطرح مشروع قانون لحل الكنيست يوم األربعاء المقبل”�

ونقلت عن رئيس كتلة “الليكود” البرلمانية، ياريف ليفين قوله: “فشلت الحكومة، وأصبحت حكومة

أقلية � الكنيست”�

نفتا� بينيتالكنيست اإلسرائي�استقالة غيداء زع�
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