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***
" .1تنفيذية منظمة التحرير" تشكل لجنة لبحث إجراء االنتخابات ...وعباس يقو إن االنتخابات
"تأخرت كثي اًر"

نشرت وكالة األنباء والمعلومات الفلسطينية (وفا) ،2019/10/3 ،من رام هللا ،أن رئيس السلطة

الفلسطينية محمود عباس قال إن "موعد إجراء االنتخابات العامة تأخر كثي ار ،بعد محاولتنا ذلك
كثي ار ،لكن لألسف الشديد لم ننجح ،لكننا سنبقى نحاول إلى أن ننجح" .وأضاف عباس ،في مستهل
اجتماع اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية ،الذي عقد في مقر الرئاسة ،في رام هللا ،يوم

الخميس  ،2019/10/3أن جملة من القضايا الملحة التي ستتم مناقشتها خالل االجتماع ،وأبرزها
الدعوة إلجراء انتخابات عامة.

وتابع عباس قائال" :هناك نشاطات ولقاءات كثيرة ومفيدة قمنا بها في األمم المتحدة مع عديد من
زعماء العالم والدول العربية ،وشخصيات سياسية دولية ،إضافة إلى األمين العام لألمم المتحدة

أنطونيو غوتيرش" .وحول العالقة مع الواليات المتحدة األمريكية ،أكد عباس أن "العالقة معهم لم
تتغير ،ولم يحصل بيننا وبينهم أي لقاءات أو اتصاالت ألننا قلنا إنه يجب أن تقولوا كلمة على األقل

في رؤية الدولتين ،والقدس الشرقية ،والشرعية الدولية ،ودون هذا ال ضرورة للحديث ألن موقفهم لم
يتغير وموقفنا كذلك ،وأرسلنا هذا أكثر من مرة مع الذين تحدثوا إلينا في هذا الموضوع".
وتطرق عباس للحديث عن قرصنة االحتالل لعائدات الضرائب للشهر السابع.

وفي سياق آخر ،قال عباس إن "ما حصل قبل يومين في البرلمان األوروبي من تصويت على

قضية مهمة جدا ،وهي قضية األونروا ،وكنا نخشى أن تصوت بعض الدول األوروبية أو النواب

األوروبيين ضدها ،لكن من حسن الحظ جرى التصويت وكان ممتا از ،هذا يعني أن العالم يقف إلى
جانب الحق أحيانا ،لذلك سنبقى نعمل حتى يعترف العالم بالحق بشكل كامل دائما وليس أحيانا".

وأضافت الشرق األوسط ،لندن ،2019/10/4 ،نقال عن مراسلها في رام هللا كفاح زبون ،أن منظمة
التحرير شكلت لجنة خاصة باالنتخابات ،في اجتماعها أمس .وقالت اللجنة التنفيذية للمنظمة ،في
بيان لها ،إنها ناقشت ما أعلنه عباس في كلمته أمام األمم المتحدة عن إجراء االنتخابات ،حيث

قررت اللجنة التنفيذية تشكيل لجنة من بين أعضائها لمتابعة تنفيذ عملية االنتخابات مع القوى
والفعاليات والفصائل والمؤسسات المعنية كافة ،وفي مقدمتها لجنة االنتخابات المركزية ،التي سبق

أن كلفت من قبل الرئيس ببدء التحضيرات إلجراء االنتخابات في األراضي الفلسطينية كافة ،بما فيها

مدينة "القدس الشرقية" ،وفق القوانين المعمول بها.
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 .2قيادة السلطة الفلسطينية تجتمع األحد لبحث إجراء االنتخابات
الوكاالت :كشف واصل أبو يوسف عضو اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير ،أمس ،عن اجتماع
موسع للقيادة الفلسطينية ،بعد غد األحد؛ لبحث موعد إجراء االنتخابات العامة في البالد .وحسب

"العين اإلخبارية" ،فقد قال أبو يوسف :إن هناك  4مسائل بحاجة إلى حسم عاجل قبل تحديد موعد

االنتخابات العامة في األراضي الفلسطينية .وأوضح :إن "الشرط األول هو استكمال اجتماعات
المؤسسات القيادية الفلسطينية؛ بما فيها القيادة واللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية واللجنة

المركزية لحركة فتح حول االنتخابات" .ولفت النظر إلى أن المسألة الثانية هي أنه "بدون القدس

وغزة لن تجرى انتخابات" ،أما األمر الثالث فهو "ضرورة التوافق بين الفصائل الفلسطينية بما فيها
حركة حماس على موعد إلجراء االنتخابات" .وأكد أبو يوسف أن "الشرط الرابع لقيام االنتخابات هو

االتفاق على قانون االنتخابات".

الخليج ،الشارقة2019/10/4 ،

 .3اشتية يثمن مواقف ألمانيا ويؤكد أن جدار الفصل العنصري سينهار كما انهار جدار برلين
رام هللا :قال رئيس الوزراء الفلسطيني محمد اشتية :إن "جدار برلين الذي فصل الشعب األلماني عن
بعضه البعض انهار بإرادتهم وعزيمتهم ،وجدار الفصل والتوسع الذي أقامته إسرائيل على أرضنا

ليس جدا ار أمنيا بل جدار سياسي استعماري ،وسينهار كما انهار جدار برلين" .ونقل اشتية ،خالل

مشاركته في يوم الوحدة األلماني ،يوم الخميس  2019/10/3في رام هللا ،بحضور ممثل ألمانيا لدى
فلسطين كريستان جالكس ،وعدد من السفراء والقناصل والشخصيات الرسمية واالعتبارية ،تحيات

الرئيس محمود عباس ،للجمهورية األلمانية بمناسبة احتفالها بيوم الوحدة األلماني .وأشاد اشتية

بموقف ألمانيا الثابت من حقوق الشعب الفلسطيني وتأكيدها عدم شرعية االستيطان ووجوب إزالته

فيما ينسجم مع القانون الدولي ،في الوقت الذي تحاول فيه بعض الدول تجاوز اإلجماع الدولي.

وكالة األنباء والمعلومات الفلسطينية (وفا)2019/10/3 ،

 .4عباس يستقبل وفداً من الفاتيكان

رام هللا :استقبل رئيس السلطة الفلسطينية محمود عباس ،مساء يوم الخميس  ،2019/10/3وفدا من
الفاتيكان برئاسة ممثل البابا الكاردينال ليوناردو ساندري .ورحب عباس بالوفد ،معربا عن شكره
وتقديره للزيارة الهامة التي قام بها ممثل البابا للمسجد األقصى المبارك .وقال عباس" :إن شعبنا
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يسعى لتحقيق السالم ونريد صنع السالم لتحقيق السالم واألمن في هذه المنطقة" .وأضاف قائال" :إن

شعبنا الفلسطيني بمسلميه ومسيحييه يعيشون سويا على هذه األرض كما كنا وسنبقى".

وكالة األنباء والمعلومات الفلسطينية (وفا)2019/10/3 ،

" .5الخارجية الفلسطينية" :رسائل حو األسير سامر العربيد للمقررين الخاصين باألمم المتحدة
رام هللا :أكد وزير الخارجية والمغتربين الفلسطيني رياض المالكي ،يوم الخميس  ،2019/10/3إرسال
مجموعة من الرسائل المتطابقة إلى المقررين الخاصين واإلجراءات الخاصة لحقوق اإلنسان في

األمم المتحدة ،الطالعهم فيها على ما تعرض له األسير سامر العربيد ،الذي يقبع بين الحياة
والموت بسبب التعذيب ومحاولة قتله ،وحرمانه من الحق في الحياة بشكل تعسفي.

وأشار المالكي ،في بيان لو ازرة الخارجية الفلسطينية ،إلى أن تلك الرسائل وجهت من خالل بعثة
دولة فلسطين في جنيف ،إلى المقرر الخاص بالتعذيب ،والمقرر الخاص بالحق في الصحة،

ومجموعة العمل الخاصة باالعتقال التعسفي ،والمقرر الخاص بالعدالة ،والمقرر الخاص بحالة

حقوق اإلنسان في األرض الفلسطينية المحتلة.

وأشارت الخارجية في رسائلها إلى الممارسات والسياسات ،والجرائم التعسفية الممنهجة وواسعة

النطاق التي ترتكبها "إسرائيل" ،السلطة القائمة باالحتالل.

وطالب المالكي ،المقررين الخاصين بالعمل على كشف وفضح جرائم االحتالل اإلسرائيلي ،وإيجاد
آليات لمساءلة ومحاسبة المجرمين المسؤولين عن جريمة تعذيب األسير العربيد ،التي تمت بالتنسيق

والقبول الكامل من الجهات الحكومية بما فيها القضاء المنحاز وإحدى أدوات االحتالل.

العربي الجديد ،لندن2019/10/3 ،

 .6غزة 13 :ألف تقدموا لوظيفة الة  1000عسكري
غزة :أعلنت هيئة التنظيم واإلدارة في و ازرة الداخلية واألمن الوطني في قطاع غزة ،يوم الخميس

 ،2019/10/3أن عدد المتقدمين لوظيفة أفراد للعمل في قوى األمن الفلسطينية لسنة  ،2019بلغ

 13,607متقدما .وكانت الهيئة أعلنت عن حاجتها فقط لـ  1000عسكري ،سيتم اختيارهم ضمن
معايير كانت حددتها في إعالنها للوظيفة.
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 .7الحكومة توقع اتفاقية دعم مع البنك الدولي بقيمة  13مليون دوالر
رام هللا  -القدس دوت كوم ،ووكالة شينخوا :وقعت الحكومة الفلسطينية ،يوم الخميس ،2019/10/3
اتفاقية مع البنك الدولي بقيمة  13مليون دوالر لتنفيذ مشروع تطوير ودعم االبتكارات في القطاع

الخاص .ووقع االتفاقية عن الجانب الفلسطيني وزير االقتصاد الفلسطيني خالد العسيلي وعن البنك
الدولي المدير اإلقليمي لشركة البدائل التطويرية ( )DAIسعيد أبو حجلة بحضور مدير البنك الدولي

في فلسطين كانثان شانكار .وجرى توقيع االتفاقية في مقر و ازرة االقتصاد الفلسطيني في مدينة رام
هللا بحسب بيان صدر عنها ،تلقت وكالة أنباء "شينخوا" نسخة منه.

القدس ،القدس2019/10/3 ،

 .8فلسطين تفوز بعضوية لجنة حقوق اإلنسان بالجامعة العربية

القاهرة :فازت دولة فلسطين ،يوم الخميس  ،2019/10/3بعضوية لجنة حقوق اإلنسان "لجنة الميثاق"
في الجامعة العربية ،بعد حصولها على  9أصوات ،وسيمثل دولة فلسطين في هذه اللجنة المستشار

مجدي حردان .وبناء على هذه العضوية سيطلب من فلسطين تقديم تقارير عن حالة حقوق اإلنسان،
خاصة انتهاكات سلطات االحتالل لحقوق اإلنسان ،وستبدأ والية األعضاء المنتخبين في لجنة حقوق

اإلنسان اعتبا ار من يوم الجمعة ،لمدة أربع سنوات.

وكالة الرأي الفلسطينية لإلعالم2019/10/3 ،

 .9بدران :حماس أبلغت كل األطراف أنها مع االنتخابات الشاملة
الضفة المحتلة :نفى عضو المكتب السياسي لحركة حماس حسام بدران ،تقديم حركته لمصر أي
أوراق تتعلق بالمصالحة منذ فترة طويلة.

جاء ذلك في حديث إذاعي لبدران مع راديو "علم" بالخليل ردا على اتهام عضو اللجنة المركزية

لحركة فتح عزام األحمد التي قال فيها إن" :بنود مبادرة الفصائل الثمانية هي نفس البنود التي

جاءتهم عبر المصريين من قبل حماس".

وقال بدران "إن حماس أبلغت كل األطراف أنها مع االنتخابات الشاملة ومع شراكة وطنية قبل

االنتخابات وأثناءها وبعدها" ،مضيفا" :نحن ال نعلم ماذا يقصد أبو مازن (الرئيس محمود عباس)
باالنتخابات العامة" .وأشار بدران إلى أن حماس درست مبادرة الفصائل على مدار أسبوع" ،وخرجنا
بقرار الموافقة بعد أن وحدناها خرجت من نبض الشارع وليس لها أجندات خاصة" .وأبدى استغرابه
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من رفض حركة فتح للمبادرة "رغم أنها منبثقة عن االتفاقات السابقة" ،مضيفا" :إذا كانت فتح تريد
االنتخابات فاالنتخابات أساسية في هذه المبادرة".

وكالة الرأي الفلسطينية لإلعالم2019/10/3 ،

 .10االحتال يعتقل  13فلسطينياً في الضفة ...وضبط أسلحة غير مرخصة في نابلس
تل أبيب ( -د ب أ) :أفاد تقرير إخباري إسرائيلي ،يوم الخميس  ،2019/10/3بأن قوات االحتالل

اعتقلت الليلة الماضية  13فلسطينيا بالضفة الغربية .وادعت صحيفة يديعوت أحرونوت ،على

موقعها اإللكتروني ،أنه تم أيضا ضبط أسلحة غير مرخصة في مداهمات بمدينة نابلس .ولم تذكر
الصحيفة ما إذا كان ألي من الموقوفين انتماءات تنظيمية.

القدس العربي ،لندن2019/10/3 ،

 .11نقل ممثل حماس بالسعودية من المستشفى إلى السجن مجدداً

أكدت صفحة "معتقلي الرأي" في تغريدة على تويتر إعادة مسؤول العالقات بين حركة حماس

والسعودية محمد الخضري (أبو هاني) مجددا إلى سجن ذهبان ،بعد أن قضى فترة في المستشفى
إثر تدهور وضعه الصحي بسبب اإلهمال الطبي الذي تعرض له منذ اعتقاله .وأضافت الصفحة في

تغريدة ثانية أن محمد الخضري من بين المعتقلين الفلسطينيين الذين خضعوا للتعذيب الجسدي في

بداية اعتقالهم .وأوضحت صفحة "معتقلي الرأي" أن بعض المعتقلين أصيبوا بفشل كلوي حاد بعد
تعذيبهم بطريقة مهينة.

الجزيرة نت ،الدوحة2019/10/3 ،

 .12الشعبية :نرفض المساس بحقوق الالجئين والوالية القانونية لة"األونروا"

غزة :قالت الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين إنها ترفض المساس بحقوق الالجئين والوالية القانونية

لوكالة األونروا وتفويضها الممنوح تعبي ار عن التزام المجتمع الدولي بقضية الالجئين وخدماتهم لحين

عودتهم لديارهم وممتلكاتهم التي هجروا منها عام  .1948وأكدت ،في بيان صحفي ،تمسكها المطلق

بحق العودة المقدس دون شروط أو مقايضة أو مساومة عليه ،داعية في هذا السياق لرفض
محاوالت المساس بالمكانة والوالية القانونية ألونروا باعتبار وكالة الغوث أنشأت بقرار أممي بعد نكبة

عام  1948بهدف ووظيفة تقديم الخدمات لالجئين الفلسطينيين في جميع أماكن وجودهم وخاصة في

األقاليم الخمسة التي يتوزع عليها الالجئين الفلسطينيين .وأكدت تمسكها بحقوق شعبنا كاملة وحقه
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بإقامة دولة مستقلة ذات سيادة والقدس عاصمة أبدية لها ،وضمان حق الالجئين بالعودة وتقرير

المصير والعمل على تحرير األسرى ومواجهة محاوالت استهداف أبناء المخيمات الفلسطينية
ومصالحهم وحقهم بالعيش الكريم وحرية العمل والتنقل والتملك.

المركز الفلسطيني لإلعالم2019/10/3 ،

 .13عرض عسكري لة"سرايا القدس" في غزة بذكرى انطالقتها
غزة :نظمت سرايا القدس ،الجناح المسلح لحركة الجهاد اإلسالمي ،يوم الخميس  ،2018/10/3عرضا

عسكريا في قطاع غزة ،بمناسبة الذكرى السنوية الـ  32النطالقة الحركة .وأفادت مصادر محلية أن

المئات من مقاتلي سرايا القدس الملثمين ،جابوا شوارع مخيم النصيرات وسط قطاع غزة .وحمل عناصر
"السرايا" أنواعا مختلفة من األسلحة كالرشاشات الثقيلة ،وقذائف الهاون والمضادة للدروع ،وأسلحة

القناصة .كما رافق المقاتلين ،عربات تحمل صواريخ كبيرة وصغيرة الحجم ،وراجمات للصواريخ.

المركز الفلسطيني لإلعالم2019/10/3 ،

 .14رأفت مرة يدعو لحملة للدفاع عن األقصى بكل الوسائل
بيروت :دعا رئيس الدائرة اإلعالمية لحركة حماس في الخارج رأفت مرة إلى حملة للدفاع عن
المسجد األقصى المبارك ضد ممارسات االحتالل واعتداءاته .وشدد مرة ،في تصريح صحفي يوم

الخميس  ،2019/10/3على ضرورة الدفاع عن المسجد األقصى المبارك بكل الوسائل ،والتصدي
لالحتالل ولجماعات المستوطنين اإلرهابية وعصاباتهم.

ونبه لوجود مؤشرات ميدانية على تخطيط االحتالل اإلسرائيلي لتنفيذ اقتحامات واعتداءات جديدة في

األيام واألسابيع القادمة تستهدف هوية المسجد األقصى المبارك وطابعه الديني والحضاري .وأكد مرة
أه مية المسجد األقصى المبارك الدينية والحضارية ورمزيته وهويته ومكانته لدى شعبنا الفلسطيني

واألمة .كما ثمن الجهود النوعية الشجاعة التي يبذلها أهلنا داخل مدينة القدس وجميع المؤسسات
والهيئات وخاصة الشباب والشابات في الدفاع عن المسجد األقصى المبارك والتصدي لالحتالل.

المركز الفلسطيني لإلعالم2019/10/3 ،

 .15دودين :األسرى لن يكونوا وحدهم في أي معركة ...وصفقة تباد جديدة تصطدم بتعنت االحتال

غزة ،الدوحة  -يحيى اليعقوبي :أكد مسؤول ملف األسرى في حركة حماس موسى دودين أن األسرى
لن يكونوا وحدهم في أي معركة مع االحتالل اإلس ارئيلي ،مشددا على أن الشعب الفلسطيني لديه
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مسؤولية كبيرة بكل فصائله وأطيافه في تبني قضية األسرى وحمل همهم اليومي ،وااللتفاف حول
مطالبهم .وقال دودين ،في حوار خاص مع صحيفة فلسطين :إن الشعب الفلسطيني بكل أطيافه
سيكون خلفهم لتحقيق مطالبهم العادلة كافة في الحرية واالنعتاق من القيد" ،وهذه مسؤولية المقاومة

التي ستتحملها وتقف خلفها حتى تحقيقه".

وعن دور السلطة تجاه ما يتعرض له األسرى ،قال دودين :إن "السلطة تمثل جهة رسمية تستطيع

التحدث مع الدول ،وتحمل قضية األسرى أمام الهيئات الدولية" ،مستدركا" :من المؤسف أن ردات فعل

السلطة حول إجراءات االحتالل بحق األسرى ضعيفة ولم يكن هناك أداء بالمستوى المطلوب" .ودعا

السلطة إلعطاء اهتمام تجاه قضية األسرى الفلسطينيين وعدم التخلي عنهم في أصعب اللحظات،
وخاصة أن قضية األسرى أصبحت قضية رأي عام ومناكفات سياسية بين األحزاب اإلسرائيلية.

وبشأن قضية الجنود اإلسرائيليين ألسرى لدى المقاومة في قطاع غزة ،أكد دودين أن الجهد لم يتوقف

في موضوع إنجاز صفقة تبادل أسرى" ،لكنه باستمرار يصطدم بتعنت حكومة االحتالل التي تمارس
نوعا من الخداع والتضليل مع عوائل األسرى اإلسرائيليين".

وحول المعتقلين الفلسطينيين في السعودية ،أكد دودين أن هؤالء المعتقلين في غالبيتهم باستثناء

محمد الخضري الذي كان يشغل ممثل حماس بالمملكة ،ليس لهم عالقة تنظيمية في حماس ،وهم
معتقلون على قضايا لها عالقة بالقضية الفلسطينية ودعم الشعب الفلسطيني .وأوضح أنه تمت هناك

بعض الجهود من أجل اإلف ارج عن المعتقلين من منطلق أنهم فلسطينيون ولديهم إسهامات بخدمة

القضية الفلسطينية ،معربا عن أمله أن تتكلل هذه الجهود بالنجاح.

وأكمل دودين فيما يتعلق بالمالحقة التي تتعرض لها حماس في الخارج ،قائال :إن" هذه جزء من
المالحقة التي يتعرض لها كل الشعب الفلسطيني من أمريكا ودول غريبة ودول بالمنطقة وأعوان
االحتالل ،لكنها مالحقة في إطار االستهداف لكل الشعب الفلسطيني ولقضيته وثوابته فندفع الثمن

الذي يدفعه أبناء شعبنا في كل مكان" .وشدد على أن حماس معنية بعالقة حسنة وطيبة مع كل
الدول واألحزاب والجهات التي تدعم مقاومة الشعب الفلسطيني وتحارب المشروع اإلسرائيلي ،قائال:
"نجد أنفسنا في خندق واحد وفي جبهة واحدة مع كل األطراف التي تحارب المشروع الصهيوني في

المنطقة ولسنا معنيين بكسب عداءات والتدخل بأزمات ،في المنطقة حتى وإن لم يدعمنا البعض".

"بوصلتنا هي القضية الفلسطينية وتركيزنا باتجاه فلسطين والقدس وثوابت شعبنا ،وعلى هذا األساس

نرتب عالقتنا ونديرها بالمنطقة" كما قال دودين.
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 .16نتنياهو :التحديات التي تواجهها "إسرائيل" تتطلب تشكيل حكومة وحدة وطنية

تل ابيب" -القدس" دوت كوم(-د ب أ) -دعا رئيس الوزراء اإلسرائيلي بنيامين نتنياهو مرة أخرى

اليوم الخميس إلى تشكيل "حكومة وحدة وطنية واسعة" للحيلولة دون اجراء جولة ثالثة من االنتخابات

في أقل من عام  ،قائال إن التحديات األمنية في البالد تتطلب االستقرار السياسي وحكومة ذات
قاعدة عريضة.

في كلمة له أمام الكنيست الـ  22بعد أدائه اليمين الدستورية ،تمسك نتنياهو بدعواته لتشكيل حكومة
وحدة تحت قيادته بالنظر إلى ما وصفه بالتحديات األمنية الرهيبة التي تواجه الدولة ،بحسب صحيفة

"تايمز أو إسرائيل" في موقعها اإللكتروني.

خطير من إيران ،وهو تحد يدعو إلى تشكيل حكومة
ا
وحذر نتنياهو من أن إسرائيل تواجه تحديا

واسعة.

وأضاف نتنياهو "أي شخص يعرف الوضع يعرف أن إيران تزداد قوة وتشن هجمات في جميع أنحاء

العالم ،ويقولون (اإليرانيون) بوضوح إسرائيل ستختفي .إنهم يعتقدون ذلك ،إنهم يعملون من أجله،
نحتاج أن نأخذهم على محمل الجد .هذه الحقيقة تلزمنا بالعمل".

من جانبه ،أكد رئيس إسرائيل رؤوفين ريفلين في خطابه أمام الكنيست أن هناك حاجة اقتصادية

امنية تلزم جميع األطراف بالعمل على اقامة حكومة وحدة وطنية ،مشي ار الى ان مسالة اقامة حكومة

كهذه ال تعتبر امنية اجتماعية فحسب بل هي حاجة ملحة.

القدس ،القدس2019/10/3 ،

" .17الكنيست" يؤدي اليمين الدستورية بدون " القائمة المشتركة "وتعثر تشكيل الحكومة

القدس" -القدس" دوت كوم -أدى أعضاء الكنيست اإلسرائيلي المنتخبون في  17أيلول/سبتمبر
المنصرم اليمين الدستورية الخميس فيما يسعى رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو المنتهية واليته من أجل

البقاء في السلطة بالرغم من عدم نجاحه في تشكيل الحكومة الجديدة بعد.

ويستثنى النواب العرب في الكنيست والذين حصلوا على  13مقعدا في االنتخابات األخيرة من

حضور مراسم أداء اليمين بسبب اإلضراب الشامل الذي يعم المدن العربية في إسرائيل.

القدس ،القدس2019/10/3 ،
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 .18نتنياهو يدرس إجراء انتخابات تمهيدية في حزب الليكود
تل أبيب" -القدس" دوت كوم( -د ب أ) -أفادت صحيفة "يديعوت أحرونوت" اإلسرائيلية بأن رئيس
الوزراء بنيامين نتنياهو يدرس إجراء انتخابات تمهيدية داخل حزبه "ليكود".

ونقلت الصحيفة عن الحزب القول ،في بيان ،إن "الهدف من هذا اإلجراء هو تفنيد خدعة وجود

/عصيان /داخل الحزب ،والتي تكررها األحزاب األخرى وتمنعهم من الدخول في حكومة وحدة" مع

حزب الليكود.

القدس ،القدس2019/10/3 ،

 .19انتهاء اجتماع نتنياهو وليبرمان بدون أي تقدم
رام هللا" -القدس" دوت كوم -ترجمة خاصة -انتهى اجتماع بنيامين نتنياهو زعيم حزب الليكود ،مع

أفيغدور ليبرمان زعيم حزب "إسرائيل بيتنا" ،اليوم الخميس ،بدون أي نتائج .واستمر االجتماع بحسب

قناة "  13العبرية " لنحو ساعة .فيما ذكرت قناة  12أنه كان قصيرا.

وقال حزب الليكود إن االجتماع لم يحدث أي تقدم في مباحثات إمكانية انضمام "إسرائيل بيتنا"

لحكومة االحتالل التي ينوي نتنياهو تشكيلها.

ووفقا لقناة  ،13فإن نتنياهو اقترح أن ينضم ليبرمان للحكومة في أسرع وقت ممكن لإلسهام في
تشكيل حكومة وحدة ،إال أنه لم يتم تحقيق أي تقدم بهذا الشأن.

وسيضع نتنياهو في وقت الحق رؤساء أحزاب الكتلة اليمينية في اجتماعهم الرئيسي اليوم في صورة

ما تم الحديث فيه مع ليبرمان .وكان ليبرمان قال إنه لن ينضم لحكومة بدون وجود الليكود وأزرق-

أبيض معا.

القدس ،القدس2019/10/3 ،

 .20بعد احتجاجات فلسطينيي  48بسبب القتل :اجتماع طارئ للشرطة ووزارة األمن الداخلي
اإلسرائيليتين

في محاولة متأخرة للتغطية على تواطؤ الحكومة اإلسرائيلية وأجهزتها مع الجريمة المنظمة التي
تضرب في المجتمع العربي في الداخل الفلسطيني ،وفي ظل غياب اإلرادة والقرار السياسي الواضح

لوضع حد لتفشي العنف وفوضى السالح ،اجتمع وزير األمن الداخلي ،غلعاد إردان ،مساء اليوم،
الخميس ،مع القائم بأعمال المفوض العام لشرطة إسرائيل ،موتي كوهين ،وقيادة الشرطة ،بادعاء
"بحث تفاقم أحداث العنف والقتل في المجتمع العربي في اآلونة األخيرة".
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وذكر بيان مشترك صدر عن و ازرة األمن الداخلي والشرطة اإلسرائيلية ،أنه خالل الجلسة التي
وصفت بـ"الطارئة" ،عرض قادة الشرطة على إردان" ،جهوزية شرطة إسرائيل للتعامل مع األحداث
واتخاذ إجراءات فورية لتعزيز شعور اآلمان واألمن في المجتمع العربي".

وادعى البيان أن الجلسة خلص إلى قرار بـ"تعزيز المنظومات الميدانية التي تعمل في المناطق

المعدة للعنف بالمئات من أفراد الشرطة" ،باإلضافة إلى "تعزيز نشاط الشرطة الميدانية على مستوى

قطري بواسطة وحدات الهف ( 433وحدة محاربة الجريمة واإلجرام المنظم) ،بما في ذلك مالءمة
األهداف للوحدات الخاصة لمعالجة مهمات في قضايا تتعلق باألمن الشخصي لدى الجمهور

العربي".

وذكر البيان أنه "سيتم توجيه مجال المعالجة من قبل وحدة ‘إتغار‘ لمعالجة قضايا السالح غير

المرخص .كذلك ،سيتم توجيه ‘وحدة  ‘33للعمل بشكل مركز بقضايا الجريمة الخطيرة في المجتمع

العربي على مستوى قطري ،وسيتركز نشاطها الميداني في المناطق التي تعاني من ارتفاع مستوى
العنف بشكل خاص".

وأضاف البيان أن "وحدة مكافحة الجرائم االقتصادية ‘ياالك‘ ستقود فرض تطبيق قانوني إداري
ومدني مكثف ضد مصادر ومسببات الجريمة في المجتمع العربي بهدف منع الجرائم".

وتابع أنه "سيتم تجنيد فرق احتياط من حرس الحدود وفقا إلمكانية التجنيد ،لتعزيز المنظومات

العاملة في الميدان ،ومعالجة مركزة لمخالفات السير الخطيرة في بلدات الوسط العربي وبشكل خاص
مرتكبي المخالفات بشكل متكرر".

وأشار إلى أنه سيتم "تعزيز الوسائل االستخبارية إلفشال الجرائم وفك رموز الجرائم التي تم ارتكابها،

وتعزيز المجهود االستخباراتي إلحباط أحداث أخرى وفك رموز الجرائم التي وقعت في المجتمع

العربي".

عرب 2019/10/3 ،48

 .21لبيد يتناز عن التناوب مع غانتس :لن نجلس تحت نتنياهو
أعلن المرشح الثاني في كتلة "كاحول الفان" ،يائير لبيد ،خالل اجتماع الكتلة في الكنيست ،اليوم

الخميس ،أنه يتنازل على التناوب مع رئيس الكتلة ،بيني غانتس ،مشترطا ذلك بتشكيل حكومة
وحدة .وقال لبيد إنه "من أجل حكومة وحدة سأتنازل عن التناوب .ووحدة في الشعب أهم بالنسبة لي.

وأال تجري انتخابات .وأن تبدأ هذه الدولة عملية إشفاء .وألم الجراح .وأن يتم تغيير سلم األولويات".
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وفي إشارة إلى رئيس الحكومة اإلسرائيلية ،بنيامين نتنياهو ،قال لبيد إن "شخصا واحدا مع ثالثة
لوائح اتهام يفصل بيننا وبين حكومة وحدة قومية .وهذه الدولة بحاجة إلى حكومة وحدة برئاسة
كاحول الفان ،مع الليكود ،ومع أفيغدور ليبرمان وحزب العمل .ونحن لن نجلس تحت رئيس حكومة

مع الئحة شبهات أو الئحة اتهام .ويستحق مواطني دولة إسرائيل أكثر من ذلك .وهم يستحقون

حكومة وحدة مستقرة ،مع رئيس حكومة من دون لوائح اتهام .وهم يستحقون حكومة تنشغل بالصحة
والتعليم واألمن ،وليس بالرشوة واالحتيال وخيانة األمانة" وهي التهم التي يرجح توجيهها ضد نتنياهو.

عرب 2019/10/3 ،48

 .22تصدع صف اليمين اإلسرائيلي في ظل عجز نتنياهو عن تشكيل الحكومة
صالح النعامي :مع بدء اليوم الثاني لجلسات االستماع في قضايا الفساد المتهم بها رئيس الوزراء
اإلسرائيلي بنيامين نتنياهو ،ظهر المزيد من التصدعات في صف األحزاب الدينية واليمينية التي

تدعم ترشحه لرئاسة الوزراء.

وذكر موقع صحيفة "يديعوت أحرنوت" ،يوم الخميس ،أن ممثلي أحزاب "شاس" و"يهودوت هتوراة"
و"يمينا" رفضوا االلتزام بدعم تكليف نتنياهو مجددا في حال فشل منافسه بني غانتس في تشكيل

الحكومة ،إذا ما قام الرئيس بتكليفه.

وأشارت الصحيفة إلى أن ممثلي حزبي "شاس" و"يهدوت هتوراة" و"يمينا" رفضوا االلتزام بأن تواصل

المشاركة في الكتلة اليمينية المانعة التي يحول تماسكها دون تمكن أي منافس غير نتنياهو من
تشكيل الحكومة ،في حال فشل هو وغانتس بتشكيل الحكومة المقبلة.

العربي الجديد ،لندن2019/10/3 ،

 .23جلسة االستماع الثانية لنتنياهو
بدأت ،يوم الخميس ،جلسة االستماع الثانية في ديوان المستشار القضائي للحكومة أفيحاي
مندلبليت ،والتي في إطارها سيعرض محامو نتنياهو طعونهم في االتهامات الموجهة له ،بشأن

محاولته التوصل لصفقة مع نوني موزيس محرر صحيفة "يديعوت أحرونوت" ،والتي تدعي النيابة

العامة بأن نتنياهو التزم بموجبها بالتدخل لدى صديقه الملياردير اليهودي شيلدون أدلسون إلقناعه
بعدم إصدار ملحق لصحيفة "يسرائيل هيوم" التي يملكها ،والتي تعد منافسا قويا لـ"يديعوت أحرونوت"

في سوق اإلعالم ،مقابل التزام الصحيفة بتبني خط تغطية مهادن لنتنياهو.

العربي الجديد ،لندن2019/10/3 ،
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 .24إدلشتاين يستبعد مرشحا غير نتنياهو :ليبرمان يرفض الحريديين مجددا
استبعد رئيس الكنيست ،يولي إدلشتاين ،من حزب الليكود ،أن يطرح حزبه مرشحا آخر لتشكيل

الحكومة ،في أعقاب المأزق السياسي الحاصل في أعقاب االنتخابات األخيرة ،وفشل زعيم الليكود
ورئيس الحكومة ،بنيامين نتنياهو ،بتشكيل حكومة جديدة .كما اتهم كتلة "كاحول الفان" بالوضع
الحاصل بسبب خالفات داخل هذه الكتلة ،وأن ذلك سيؤدي إلى التوجه إلى انتخابات ثالثة في

غضون تشعة أشهر.

وقال إدلشتاين في مقابلتين لإلذاعة العامة "كان" وإلذاعة الجيش اإلسرائيلي ،اليوم الخميس ،إن "من
رفض التناوب ("كاحول الفان") مع نتنياهو لن يوافق على التناوب مع شخص آخر .والزعماء

ُينتَخبون عندنا .ولم أسمع بوجود انتخابات داخلية في الليكود ،الذي يفعل كل شيء كي ال تكون

هناك انتخابات أخرى .و 32نائبا (لليكود) ليس فشال .ونحن في حالة تعادل كالسيكية".

وأضاف إدلشتاين أنه "إذا نافست نتنياهو (كمرشح لتشكيل الحكومة) فإنني سأمس باحتماالت تشكيل

الحكومة .ونظرية أن أحدا من الليكود سينهض ويحرك نتنياهو (جانبا) ليس موجودة في الواقع...
نتنياهو وافق على خطة التعذر عن القيام بمهامه (بحال تقديم الئحة اتهام ضده التي قدمها الرئيس

اإلسرائيلي رؤوفين) ريفلين" .وقال إدلشتاين إنه سيوافق على التناوب على رئاسة الكنيست.

عرب 2019/10/3 ،48

 .25عودة يهاجم أردان :يشعر باالرتياح لعمليات قتل العرب
رام هللا" -القدس" دوت كوم -ترجمة خاصة -هاجم أيمن عودة رئيس القائمة العربية المشتركة ،اليوم
الخميس ،وزير األمن الداخلي لالحتالل جلعاد أردان ،على خلفية جرائم القتل المنتشرة في الوسط

العربي في مناطق الـ 48مؤخرا ،وسط تقاعس شرطة االحتالل في منعها.

وقال عودة  -كما نقلت عنه قناة  12العبرية" -في بلد آخر خاضعة للقانون والعدل ،مثله (أردان)

كان سيستقيل من منصبه" ،مضيفا "إنه يشعر باالرتياح لمجرد سماعه أن هناك عملية قتل في

الوسط العربي".

وأكد عودة ضرورة أن تتدخل شرطة االحتالل بحزم لمحاربة الجريمة المنظمة ،متهما إياها باإلهمال

الناتج عن العنصرية ضد العرب.

التاريخ :الجمعة 2019/10/4

العدد5051 :

ص

15

وأشار إلى أن أعضاء القائمة المشتركة رفضوا مسبقا االجتماع مع أردان قبل بدء اإلضراب الشامل

ألنهم ال يرغبون في لقائه بمثل هذا الوقت ،بينما كان يتجاهل ذلك خالل السنوات األربع الماضية،

مرجحا أن يتم اللقاء في وقت الحق من األسبوع الجاري.

وبشأن مقاطعة احتقال الكنيست ،قال عودة" :ال يمكنني االحتفال وهناك  14قتيال عربيا في شهر

واحد".

القدس ،القدس2019/10/3 ،

 .26عضو كنيست يشبه اليمين اإلسرائيلي بالنازيين
شبه عضو الكنيست يائير غوالن ،من كتلة "المعسكر الديمقراطي" ،اليمين المتطرف اإلسرائيلي

بالنازيين ،وقال في مقابلة إذاعية اليوم ،الخميس ،إنه "أذكر بأن النازيين صعدوا إلى الحكم بصورة
ديمقراطية .ولذلك علينا أن نحاذر بداخلنا ،أن نحاذر جيدا ،من أن جهات متطرفة ذات توجهات

خالصية تستغل الديمقراطية اإلسرائيلية من أجل إحداث واقع حكم مختلف".

عرب 2019/10/3 ،48

" .27األوقاف الفلسطينية" 24 :اعتداء على األقصى ومنع األذان  52مرة بالمسجد اإلبراهيمي الشهر
الماضي

قالت و ازرة األوقاف والشؤون الدينية الفلسطينية الخميس :إن االعتداءات «اإلسرائيلية» على المسجد

األقصى خالل الشهر الماضي بلغت  24اعتداء ،فيما منع األذان بالمسجد اإلبراهيمي في الخليل 52

مرة.

وأضافت الو ازرة في تقرير لها أن شهر سبتمبر الماضي شهد حملة غير مسبوقة على المسجدين

بلغت ذروتها في المسجد اإلبراهيمي بتدنيسه من قبل رئيس الحكومة «اإلسرائيلية» بنيامين نتنياهو
ورئيس دولة االحتالل.

وأشارت إلى أن الشهر الماضي شهد مطالبات من المتطرفين بالسماح ببناء حي يهودي في مجمع

السوق اليهودي بالخليل وتصريحات نتنياهو عندما قال «سنبقى في الخليل لألبد ونحن نعالج أمو ار
أخرى في ذات الوقت مثل كيفية الوصول إلى الحرم اإلبراهيمي واستعادة الحقوق التاريخية على

الممتلكات اليهودية».

ورصد التقرير أيضا تصريحات وزيرة القضاء اإلسرائيلي السابقة أييلت شاكيد التي طالبت نتنياهو

بالعمل على بناء «حي يهودي» جديد في مدينة الخليل.
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وقال وكيل الو ازرة حسام ابوالرب إن سياسة االحتالل التهويدية بالمسجدين تزداد خاصة مع الوعود
التي قدمها نتنياهو بخصوص مدينة الخليل ومسجدها اإلبراهيمي وتعالي األصوات المنادية بتمديد

فترة االقتحامات للمسجد األقصى.

الخليج ،الشارقة2019/1/4 ،

 .28هدم مناز ومنشآت بالضفة والقدس ..واقتحامات مستوطنين لألقصى ..واعتقاالت
اقتحم العشرات من المستوطنين ،أمس ،ساحات المسجد األقصى من جهة باب المغاربة بحراسة

مشددة من قبل شرطة االحتالل ،التي واصلت فرض إجراءات مشددة على دخول الفلسطينيين

للمسجد.

ويأتي تكثيف االقتحامات لليوم الثالث على التوالي؛ احتفاال بما ُيسمى عيد «رأس السنة العبرية»،
فيما دعت جماعات «منظمات الهيكل» إلى تصعيد وتيرة االقتحامات في األسبوع المقبل؛ بمناسبة

ما ُيسمى «يوم الغفران» ،وعيد «البواكير-المظلة».
وشددت شرطة االحتالل من إجراءاتها المفروضة على دخول الفلسطينيين للمسجد ،وفتشت حقائبهم،
واحتجزت بطاقاتهم الشخصية عند بواباته الخارجية.

وهدمت سلطات االحتالل 3 ،منازل والعديد من المنشآت الزراعية والتجارية في القدس والضفة

المحتلتين ،بحجة البناء دون تراخيص .ففي محافظة الخليل ،هدمت قوات االحتالل ،منزال قيد
اإلنشاء في بلدة بيت أمر .وفي القدس ،هدمت جرافات بلدية االحتالل ،منزلين وتسوية (منزل بسيط)

وبركسات وحظيرة أغنام لعائلة عبيدات ،وأسوا ار لعائالت في حي الصلعة بجبل المكبر ومنشآت

زراعية وتجارية ،كما هدمت جرافات االحتالل ،منزال قيد اإلنشاء في قرية الطيبة المحاذية لجدار

الضم والتوسع العنصري المقام على أراضي المواطنين غربي مدينة جنين؛ بحجة عدم الترخيص،
فيما اعتقل االحتالل  13فلسطينيا في الضفة.

الخليج ،الشارقة2019/1/4 ،

 .29قوة إسرائيلية خاصة تختطف  3فلسطينيين بالضفة الغربية
رام هللا(-األناضول) :اختطفت قوة اسرائيلية خاصة ،الخميس ،ثالثة شبان فلسطينيين ،من بلدة،
وسط الضفة الغربية ،وفق شهود عيان.
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وذكر الشهود لألناضول أن القوة اإلسرائيلية “مستعربين” تسللت لبلدة كوبر متخفية في مركبتين
تجاريتين ،ثم اختطفت األشقاء وعد وقسم وأصيل البرغوثي ،في العشرينات من العمر ،من وسط

البلدة ،قبل أن تنسحب سريعا.

القدس العربي ،لندن2019/10/3 ،

 .30عنوسة الشباب ترتفع في غزة
غزة ـ عالء الحلو :دفعت الظروف التي تمر بها غزة ،شريحة من الشباب إلى العزوف عن الزواج،

الذي يرون أنه مشروع "التكاليف المتسلسلة" التي ال طاقة لهم بها ،خاصة في ظل عدم توفر الشقق
السكنية ،وفرص العمل التي من شأنها توفير أدنى مقومات الحياة.

واعتادت العائالت الفلسطينية تزويج األبناء في ُعمر العشرينيات – غالبا – إال أن الظروف العامة،
أجبرت شريحة منهم على كسر تلك العادة انصياعا للواقع الذي يشهد أعلى نسب في الفقر والبطالة،
إذ وصلت نسبة البطالة وفق بيانات حكومية وحقوقية إلى  52في المائة ،حتى نهاية عام ،2018

وتخطت نسبة  65في المائة بين فئة الشباب ،فيما زادت نسبة الفقر عن  80في المائة.

ويقول رئيس المجلس األعلى للقضاء الشرعي في قطاع غزة ،حسن الجوجو ،إن انخفاض نسب
الزواج في قطاع غزة يرجع إلى عدة أسباب سياسية أبرزها االحتالل اإلسرائيلي والحصار المفروض

على قطاع غزة ،إلى جانب األسباب المجتمعية واالقتصادية.

ويوضح الجوجو في تصريحات لـ"العربي الجديد" أن انخفاض نسب الزواج بفارق  5,000حالة بين

عامي  2015و  ،2018حيث شهد عام  2016نحو  20,000حالة زواج ،بينما وصلت وفق
إحصائيات عام  2018إلى  ،15,392وُقدرت عام  2017بنحو  ،17,367مبينا أن األوضاع العامة
ساهمت باالنخفاض المتواصل إلقبال الشبان على الزواج.

ويبين أنه وعلى الرغم من انخفاض معدالت الطالق مقارنة باألعوام السابقة ،إال أن نسب انخفاض

تعداد الزواج ما زالت مرتفعة ،مضيفا" :ال يمكن للشاب التقدم للزواج بفعل التكاليف العالية ،واألعباء

والمسؤوليات المتالحقة ،مع انعدام مصدر الدخل".

العربي الجديد ،لندن2019/10/3 ،

 .31المحكمة العسكرية اإلسرائيلية تمدد توقيف األسير سامر العربيد رغم وضعه الصحي

رام هللا ـ محمود السعدي ،جهاد بركات :قالت مؤسسة الضمير لرعاية األسير وحقوق اإلنسان في
بيان مقتضب مساء اليوم الخميس ،إن "المحكمة العسكرية اإلسرائيلية والتي عقدت في مركز تحقيق
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المسكوبية قامت بتمديد توقيف المعتقل سامر عربيد لمدة خمسة أيام حتى السابع من الشهر الجاري،
وذلك على الرغم من وضعه الصحي".

وأشارت الضمير إلى أنه ال تغير على وضع عربيد الصحي سوى تحسن طفيف ،وعليه قررت

المحكمة اإلسرائيلية فحص إمكانية إجراء جلسة تمديد التوقيف لسامر بتاريخ السابع من الشهر

الجاري ،ربما في مستشفى هداسا جبل الزيتون بالقدس المحتلة.

العربي الجديد ،لندن2019/10/3 ،

 .32احتجاجات ضد قرار الزراعة الفلسطينية استيراد الزيتون اإلسرائيلي
البيرة  -جهاد بركات :منذ أيام لم تتوقف االنتقادات لنشطاء فلسطينيين على مواقع التواصل

االجتماعي على قرار نشرته و ازرة الزراعة الفلسطينية حول السماح باستيراد ثمار زيتون من نوع
خاص للتخليل من االحتالل والخارج ،ووصلت االحتجاجات إلى تنظيم اعتصام احتجاجي ،اليوم

الخميس ،أمام و ازرة الزراعة الفلسطينية في مدينة البيرة وسط الضفة الغربية.

وحمل النشطاء شعارات عديدة تطالب و ازرة الزراعة الفلسطينية بالتراجع عن قرارها ،تحت شعار:
"عنا رصيع وعنا زيت ،استيراده خراب بيت" ،وسلم النشطاء وكيل و ازرة الزراعة عبد هللا لحلوح رسالة

موجهة لوزير الزراعة رياض العطاري ،إذ عزت الرسالة أسباب رفض االستيراد إلى رفض شراء أي
منتج إسرائيلي من حيث المبدأ ،إضافة إلى أن الموسم الحالي يعتبر ماسيا من ناحية كمية اإلنتاج

وما ينتظره المزارع كما تورد الرسالة تسويق منتجه وحمايته في السوق.

العربي الجديد ،لندن2019/10/3 ،

 .33وفد للفرنسيسكان يزور األقصى ويحذر من تغيير الوضع القائم في القدس
الناصرة :زارت مجموعة من رجال الدين الفرنسيسكان الخميس المسجد األقصى المبارك برئاسة
الكاردينال ساندي ممثال لقداسة بابا الفاتيكان ،وحذروا من تغيير الوضع الراهن في الحرم القدسي

الشريف.

وعقد الوفد لقاء مع مدير عام أوقاف القدس وشؤون المسجد األقصى المبارك ونائب رئيس مجلس
األوقاف الشيخ عزام الخطيب التميمي ومع مجلس األوقاف ،ومدير المسجد األقصى المبارك،

ومدراء األوقاف وشخصيات مقدسية.

ونشرت أوقاف القدس بيانا ختاميا مشتركا أكد المشاركون فيه تمسكهم بمبادئ العهدة العمرية التي

أرست شكل العالقة اإلسالمية المسيحية على قاعدة أن المسجد األقصى الـمبارك للمسلمين وحدهم،
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مثلما أن كنيسة القيامة للمسيحيين وحدهم .مشددين على ان هذه هي القاعدة التي وضعها الخليفة
العادل عمر بن الخطاب حينما دخل المدينة المقدسة ورفض أن يصلي في كنيسة القيامة فصلى

خارجها حيث يقع اليوم مسجد عمر.

القدس العربي ،لندن2019/10/3 ،

متورطة بمخطّط الغتيا قائد "قوة القدس" قاسم سليماني
 .34الحرس الثوري :أجهزة إسرائيلية وعربية ّ
كشف رئيس جهاز االستخبارات في الحرس الثوري اإليراني حسين طائب ،عن إحباط مخطط ألجهزة

استخبارات إسرائيلية وعربية الغتيال قائد "قوة القدس" في الحرس الجنرال قاسم سليماني .موضحا،

أن المخطط "استهدف إثارة حرب طائفية لإليحاء بأنها تصفية حسابات داخلية" ،مستدركا بأن
المهمة قبل تنفيذها.
استخبارات الحرس تمكنت من إبطال َ

االخبار ،بيروت2019/10/4 ،

 .35ضجة بتونس بعد الكشف عن تدخل ضابط استخبارات إسرائيلي سابق لدعم مرشح رئاسي
أثار نشر السلطات األمريكية نسخة من عقد يظهر تلقي وكالة متخصصة في ترتيب لقاءات مع

شخصيات سياسية دولية واسعة النفوذ مبلغا ماليا كبي ار مقابل أداء خدمات لمرشح الدورة الرئاسية

الثانية في تونس نبيل القروي ،جدال واسعا في البالد ،خصوصا بعد أن تبين أن آري بن ميناش

الذي ُوصف بأنه ضابط سابق في االستخبارات اإلسرائيلية متورط في الملف .وقد سارعت حملة
القروي إلى نفي هذه "الشائعات" وأكدت أنه "ال توجد أي عالقة" بين المرشح وطرفي العقد المشار
إليه ،ومحتواه.

الجزيرة نت ،الدوحة2019/10/3 ،

 .36المنتخب السعودي لكرة القدم يالقي نظيره الفلسطيني في رام هللا ألو مرة عبر التاريخ
الرياض  -فهد العيسى :وافق االتحاد السعودي لكرة القدم على لعب مباراة المنتخب األول أمام

نظيره منتخب فلسطين على استاد الشهيد فيصل الحسيني بمدينة رام هللا في فلسطين ،ألول مرة في

التاريخ .وسيأتي ذلك ضمن التصفيات اآلسيوية المؤهلة لمونديال  2022ونهائيات كأس آسيا .2023

الشرق األوسط ،لندن2019/10/4 ،
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 .37األمم المتحدة تبدي استعدادها لإلشراف على االنتخابات الفلسطينية

رام هللا  -كفاح زبون :قال مبعوث األمم المتحدة للشرق األوسط نيكوالي ميالدينوف ،أمس ،إن األمم
المتحدة مستعدة لإلشراف على االنتخابات الفلسطينية وتقديم كل ما يلزم إلنجاحها .وكان ذلك ردا
على دعوة نائب رئيس الوزراء الفلسطيني زياد أبو عمرو ،إلى األمم المتحدة وجهات دولية أخرى

لإلشراف على هذه االنتخابات.

الشرق األوسط ،لندن2019/10/4 ،

 .38مختصون بقضايا الالجئين :القرار األوروبي بعدم وقف تمويل األونروا َّ
عطل مساعي تصفيتها

غزة  -فاطمة الزهراء العويني :ذكر خالد السراج ومعين أبو عوكل المختصان بشؤون الالجئين في

قطاع غزة ،أن قرار برلمان االتحاد األوروبي القاضي بعدم وقف تمويله لوكالة األونروا ،داعم
وإيجابي ،وربما َّ
عطل المساعي اإلسرائيلية األمريكية لتصفيتها لكنه لم ُي ْن ِهها ،إ ْذ سيبقى وجود
المؤسسة األممية مثار قلق بالنسبة لالحتالل اإلسرائيلي؛ لكونها شاهدا أصيال على نكبة الشعب
الفلسطيني ،األمر الذي يعرقل خطوات "إسرائيل" لتصفية القضية الفلسطينية.

فلسطين أون الين2019/10/3 ،

 .39اللجنة الدولية للصليب األحمر في فلسطين تؤكد على دورها في متابعة قضايا األسرى

الممارس عليها في قضية متابعة
رام هللا :أبدت اللجنة الدولية للصليب األحمر ،أسفها بسبب الضغط ُ
ووجه نحو
ما يجري بحق األسير الفلسطيني سامر العربيد ،واعتبرت أن الضغط جاء في غير محلهُ ،
مكاتبها وموظفيها على مدار األيام الماضية ،مما أدى إلى إلغاء عدد من األنشطة بما في ذلك

الزيارات العائلية للمعتقلين عموما .وقال مدير بعثة اللجنة الدولية في القدس ،دافيد كين" :بينما نتفهم
غضب الشارع وإحباطاته فيما يتعلق بقضية سامر العربيد ،فإننا نؤكد للجميع أننا تابعنا القضية مع

السلطات اإلسرائيلية منذ اللحظة التي علمنا فيها بإدخاله إلى المستشفى ،وبفضل هذه المتابعة أجرى
طبيب اللجنة الدولية زيارة إلى سامر في مستشفى هداسا أمس ،كما أُبلغت زوجة سامر بذلك".

العربي الجديد ،لندن2019/10/3 ،
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 .40مفاصل قوة الدولة الصهيونية
د .اسعد عبدالرحمن
تقوم قوة الدول على جملة من العوامل واألسباب واالعتبارات ،والتي قد تتغير من وقت آلخر تبعا
للظروف المحيطة بها .وبات معروفا أن نجاح الدول ،سياسيا وعسكريا واقتصاديا ،يكمن في مدى

قدرتها على التعاطي مع المتغيرات وإدارة األزمات ،ووضع الخطط المستقبلية ،وإعداد المستطاع من

أنواع القوة.

لقد أدركت الدولة الصهيونية في أعماقها حقيقة ما جاءت به من ظلم ضد الشعب الفلسطيني فخلقت

"إيمانها" بأنه في منطقة الشرق األوسط ال وجود للضعيف .لذا ،عندما أنشئت الدولة الصهيونية

ترسخ في ذهنها أنه من أجل بقائها قوية هي بحاجة إلى قوة عسكرية التي بدونها ال وجود ألي دولة

بل قوة عسكرية متنامية كما ونوعا .كما أدركت أنه لكي يكون لديها قوة عسكرية متفوقة هي بحاجة
ألحدث المعدات والتكنولوجيا العسكرية ناهيك عن األسلحة والصواريخ والطائرات بل والقنابل الذرية.

وبما أن هذه األمور مكلفة للغاية والشيء المشترك فيما بينها هو المال ،لم ترفع الدولة الصهيونية
الضرائب على الناس لمستويات أكثر من الالزم ،األمر الذي كان سيؤثر حال تطبيقه سلبا على

االستثمار.

تعلم الدولة الصهيونية أن الحل يكمن في إنجاز قوة اقتصادية من أجل أن تصرف على القوة
العسكرية .وها هي قوتها وتأثيرها يتعاظمان بمساعدة دول العالم الغربي والواليات المتحدة األمريكية،
حيث نجحت في "مشروعها" كدولة من خالل التكامل بين السياسة واالقتصاد فال يضع أي منهما

قيودا على اآلخر ،بل يقوم بتكميله وتطويره ودعمه :فالسياسة تذلل العقبات أمام نمو االقتصاد،

واالقتصاد يهيئ البيئة المالئمة لتحقيق األهداف مثلما يهيئ لرفع سقف األهداف السياسية.

القوة االقتصادية تحصل عليها فقط عبر االقتصاد الحر لكن المنضبط .وقد ظهرت صدقية هذا

الطرح مع ما واجهه االتحاد السوفييتي السابق الذي امتلك المبدعين والعلم والتكنولوجيا إال أنه وصل
قبل انهياره إلى حد اإلفالس لعدم وجود االقتصاد الحر ،الحامي للمبدعين والداعم للعلم والتكنولوجيا.

لذلك ،أوال وقبل أي شيء سعت الدولة الصهيونية إلى جلب المال من أجل تمويل قوتها االقتصادية،

فطورت اقتصادها ،وبهذا حصلت على القوتين الكبيرتين :األولى القوة االقتصادية ذات التميز
التكنولوجي التي يسعى وراءها اليوم العالم أجمع ويريد أن يستفيد منها ،والقوة الثانية القوة العسكرية

بتكنولوجيا متقدمة أيضا والتي تخيف كل من يفكر في مواجهتها و /أو يسعى لرضاها وتعاونها،

حتى بات للدولة الصهيونية رأيا وتأثي ار في كل حدث في منطقة الشرق األوسط.
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ومع االعتبارات األمنية التي تعد القضية المركزية لدى الدولة الصهيونية والتي لطالما خدمها
االقتصاد العتبارات تأسيس الدولة في محيط معارض ،أصبحت الصناعات العسكرية مصدر دخل

اقتصادي وتأثير سياسي دولي .فبحسب تقرير معهد "ستوكهولم" الدولي ألبحاث السالم "سيبري"
للعام  ،2018عززت الدولة الصهيونية مكانتها "كأكبر دولة مصدرة لألسلحة لجميع أنحاء العالم،
حيث احتلت المرتبة السابعة عالميا في تصدير األسلحة ،فيما ارتفعت صادرات الشركات اإلسرائيلية

لصناعات األسلحة بحوالي  %55على مدار الخمس سنوات الماضية" .في السياق ،أكد تقرير

مشترك للصحفيين (توفا كوهين) و(آري رابينوفيتش) إنه "من الطائرات دون طيار إلى األقمار
الصناعية وأنظمة الدفاع الصاروخي إلى الحرب اإللكترونية ،تقود إسرائيل العالم في مجال

التكنولوجيا الجديدة ،خاصة في المجال العسكري" .ويضيف التقرير "تتوقع دراسة أبحاث السوق
الخاصة بأسلحة الحرب العسكرية السيبرانية أن تصعد هذه األسلحة على قائمة المشتريات العسكرية

الدولية ،وكواحدة من أكثر القطاعات العسكرية ربحية بالتوازي مع االمتداد اإلقليمي لهذه الصناعة.
وتبرز إسرائيل كواحدة من أبرز رواد الصناعات العسكرية السيبرانية وهي تعمل على اكتساح السوق
عبر مواجهة القواعد المفروضة على تصدير هذه األسلحة ومعدات التسلل اإللكتروني وبيعها في

الخارج".

وكنتيجة لهاتين القوتين ،حصلت الدولة الصهيونية على القوة الثالثة في معادلة الدولة الناجحة ،أال

وهي القوة السياسية .فاليوم ،إلسرائيل عالقات دبلوماسية مع أكثر من  160دولة ،وبات العالم وعلى

رأسه الدول الصناعية الكبرى يأتي إليها .وإضافة للواليات المتحدة األمريكية الداعم األكبر ومن
ورائها دول االتحاد األوروبي ،ها هي الصين والهند واليابان ،ودول جنوب أمريكا ،كذلك ،دول

إسالمية على رأسها كازاخستان وأذربيجان ،ودول إفريقية (مع مالحظة أن رئيس الوزراء بنيامين

نتنياهو زار وفي غضون عامين فقط القارة السمراء  4مرات) تلهث جميعها لعقد الصفقات مع الدول

الصهيونية.

ومع انتعاش هذه القوى الثالث وعلى رأسها السياسية حصلت الدولة الصهيونية على موقع قدم قوي
في العالم العربي .فعالقات إسرائيل تزداد وتكبر يوما بعد يوم مع تقارب متفاوت – كما أعلن عنه

(نتنياهو) نفسه – "مع كل الدول العربية(!!!) الذين باتوا يرون في الدولة الصهيونية ثروة مضاعفة
يمكن االستفادة منها".

لكن هناك قوة رابعة ،تستغلها الدولة الصهيونية لتثبيت دعائمها ،أال وهي القوة الروحانية التي تتمثل
في استثمارها /استغاللها أسطورة الوعد اإللهي المزعوم بأن أرض فلسطين المقدسة "أرض كنعان"

اختارها هللا لبني صهيون "الشعب المختار" ليسكنوا إليها ،فقد وعد هللا ،حسب توراتهم ،سيدنا إبراهيم
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وعاهده على أن تكون هذه األرض لنسله ،فهي "أرض الميعاد" التي سيعود إليها اليهود تحت قيادة

المسيح المخلص ،واألرض التي ستشهد نهاية التاريخ! وها نحن نرى األثر الكبير لهذه المقوالت
"الروحية" التوراتية ليس في تعزيز "اللحمة اليهودية" في أوساط واسعة لدى يهود إسرائيل والعالم ،بل

وأثرها على قوى متهورة متمسيحة (األفلنجيكيون) على امتداد العالم وبخاصة في الواليات المتحدة

األمريكية.

القدس ،القدس2019/10/4 ،

 .41مبادرة الفصائل وجدية االنتخابات الفلسطينية
د .محمد السعيد إدريس

التحديات الراهنة باتت تفرض حتمية صوغ استراتيجية وطنية للمواجهة يأتي في مقدمة أولوياتها
إسقاط مشروع أوسلو بكامله.

قبل أيام قليلة من توجه رئيس السلطة الفلسطينية محمود عباس إلى نيويورك إللقاء كلمة فلسطين

أمام الجمعية العامة لألمم المتحدة ،عقدت ثماني فصائل فلسطينية مؤتم ار صحفيا في مدينة غزة
أعلنت فيه مبادرة تتضمن «رؤية وطنية شاملة إلنهاء االنقسام وتحقيق الوحدة الوطنية» ،وفي اليوم
التالي كان الرئيس عباس يقف على منصة الجمعية العامة يعلن أنه سيدعو فور عودته إلى

انتخابات عامة في الضفة الغربية ،بما فيها القدس ،وقطاع غزة .وفو ار انطلقت التساؤالت
واالستفسارات حول العالقة بين الدعوة إلى االنتخابات على لسان الرئيس الفلسطيني ومبادرة

الفصائل ،وخصوصا أن حركة المقاومة اإلسالمية (حماس) كانت قد أعلنت «موافقتها بال شروط
على مبادرة الفصائل الفلسطينية».

أبرز األسئلة واالستفسارات التي طرحت كانت بخصوص قبول أو رفض الرئيس الفلسطيني مبادرة
الفصائل ،وهل الدعوة إلى االنتخابات يمكن اعتبارها قفزة إلى األمام لتجاوز االستحقاقات الواردة في

مبادرة الفصائل ،خصوصا أن هذه المبادرة تضمنت حض حركتي «فتح» و«حماس» على استئناف
جهود تحقيق المصالحة الوطنية الداخلية ،وتشكيل حكومة وحدة وطنية انتقالية ،كما تضمنت الدعوة

إلى عقد اجتماع لجنة تفعيل وتطوير منظمة التحرير الفلسطينية على مستوى األمناء العامين
للفصائل في القاهرة شهر أكتوبر  /تشرين األول الجاري ،بحضور الرئيس عباس ،بهدف «االتفاق
على رؤية وبرنامج واستراتيجية وطنية مشتركة وتشكيل حكومة وحدة وطنية انتقالية والرقابة على

عملها وفق القانون إلى حين إجراء االنتخابات الشاملة».
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طرح هذا السؤال فرض سؤاال آخر حول مدى جدية الرئيس الفلسطيني في إجراء االنتخابات ،وهو:
هل يريد فعال إجراء انتخابات أم أن حديثه عن االنتخابات أمام الجمعية العامة لألمم المتحدة كان

«مجرد حديث إعالمي» يستهدف به لفت أنظار العالم إلى أن هناك دولة تحظى باالعتراف الدولي
اسمها «فلسطين» ،ورفض القرار األمريكي بضم القدس الشرقية إلى االحتالل ،وأن ال نية لديه
إلجراء انتخابات ،ألنه غير مستعد أو غير مهيأ لمتطلباتها واستحقاقاتها؟

وإذا كان الرئيس جادا في إجراء انتخابات ،فما الهدف من إجرائها؟ هل تكريس سلطة الحكم الذاتي

التي أصبحت بال سلطة؟ وهل ستكون انتخابات رئاسية وتشريعية ومجلس وطني ،أم ستكون فقط
رئاسية وتشريعية متزامنة أو غير متزامنة في الضفة وغزة والقدس كما تحدث ،أم يمكن أن تقتصر

على إجراء انتخابات تشريعية فقط في الضفة دون غزة على ضوء عمق الخالف بينه وبين قيادة

حركة «حماس»؟

أسئلة كثيرة وشديدة األهمية تتعلق بمدى جدية السلطة ورئيسها في مواجهة التحديات والمأزق
التاريخي الذي يهدد القضية الفلسطينية في ظل مشروع ترامب لتصفيتها الذي يحمل اسم «صفقة

القرن» بعد ضم القدس بقرار أمريكي إلى الكيان ،وفي ظل مشروع نتنياهو لضم الضفة الغربية

وغور األردن أيضا ،وفي ظل ما يفرضه االلتزام بما يسمى «قانون القومية» اليهودي من إجراءات
تعني كلها إلغاء فلسطين تماما من على الخريطة لمصلحة ما يسعون إلى تحقيقه من «دولة يهودية»

لما يسمونه ب «الشعب اليهودي» على كل أرض فلسطين.

التحسب لهذا كله يفرضه تزامن إعالن الرئيس الفلسطيني دعوته إلى إجراء االنتخابات مع إعالن

المبادرة المهمة للفصائل الثمانية ،فهذا التزامن يعني في مضمونه رفض هذه المبادرة واستحقاقاتها،
خصوصا بعد أن أعلنت حركة «حماس» قبولها ،والتأكيد على أن إجراء االنتخابات يفترض مسبقا
وحدة المؤسسات ،كما تحتاج إلى الحد األدنى من التوافق القانوني والسياسي غير المتوفر كليا اآلن.

يعرف الرئيس الفلسطيني تماما أن إجراء أي انتخابات جادة يفترض مسبقا إنهاء االنقسام وتحقيق
الوحدة الوطنية ،والتوافق على مشروع وطني لمواجهة مخاطر تصفية القضية الفلسطينية ،وبعدها

تُجرى االنتخابات ،وهذا ما استهدفته مبادرة الفصائل الثماني ،لذلك فإن الرئيس عباس ال يريد
المبادرة وال يريد االنتخابات ،وهذا ما يجب أن تعيه كافة الفصائل الفلسطينية التي صاغت تلك

المبادرة وتوافقت عليها.

مطلوب من هذه المنظمات أن تعي أن التحديات الراهنة باتت تفرض حتمية صوغ استراتيجية وطنية

للمواجهة يأتي في مقدمة أولوياتها إسقاط مشروع أوسلو بكامله الذي أسقطته ممارسات سلطات
االحتالل ،وسحب االعتراف الفلسطيني بالكيان ،ووقف كل أشكال التنسيق األمني معه ،والعودة إلى
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خيار المقاومة الوطنية في كافة أرجاء الوطن الفلسطيني ،وهذا كله خارج حسابات الرئيس عباس
الذي ما زال متمسكا باتفاق أوسلو ،ومتشبثا بالتنسيق األمني مع االحتالل بكل ما يعنيه هذا من

اعتداء على كل الحقوق الفلسطينية.

الخليج ،الشارقة2019/10/4 ،

« .42فتح» و«حماس» ...القطبية المتراجعة
نبيل عمرو

في مقالة سابقة نشرت في «الشرق األوسط» ،تحدثت عن الرسائل التونسية التي أفرزتها المرحلة
األولى لالنتخابات الرئاسية ،والتي تقدم فيها مرشحان خارج إطار القطبية التي نشأت بعد اإلطاحة

بالرئيس زين العابدين بن علي ،والتي هي لمجرد التذكير قطبية «النهضة» و«نداء تونس».

لم أقل صراحة إن الرسائل التونسية بدت لي موجهة لقطبي الساحة الفلسطينية «فتح» و«حماس»
اللذين ما زاال ينامان على حرير الوالء الشعبي التلقائي لهما مناصفة ،وإلى األبد .التراجع الملحوظ

رغم ادعاءات نفيه اعترى القطبين اللذين يسيطران على الحياة السياسية الفلسطينية« :فتح» في
الضفة ،و«حماس» في غزة.

«فتح» مؤسسة الحركة الوطنية الفلسطينية الحديثة ،وصانعة التمثيل الفلسطيني الوحيد والذي ال

يناقش ،عبر «منظمة التحرير» ،تعاني من ظواهر أضعفت وبصورة ملحوظة حضورها الجماهيري

داخل الوطن ،مع بروز لظاهرة لم تكن موجودة من قبل ،وهي المنافسة المتعددة األوجه على التمثيل

الفلسطيني داخليا وخارجيا ،من خالل مؤتمرات حاشدة ترفع شعار إصالح «منظمة التحرير» ،بينما

إن لم يكن معلنا ،هو إقصاء «فتح» عنها ،واستبدال تشكيل مختلف بها ،تكون
هدفها المباشر ،و ْ
«حماس» ومن يدور في فلكها عموده الفقاري.
تدرك قواعد «فتح» ومعظم كادرها ،بمن في ذلك من يحتلون مواقع متقدمة ،أن أحد أسباب تراجع

نفوذ «فتح» هو اشتداد الصراع الداخلي فيها ،وهو صراع تعمق وانتشر في زمن السلطة ووظائفها
وامتيازاتها على نحو ال سياسة فيه ،وهذا كما بدا جليا هو آخر أنواع الصراعات الداخلية.

في بداية التراجع ،أظهرت االنتخابات األخيرة التباسا في أمر النفوذ؛ إذ وفق نظام النسبية ،أي

القوائم ،توازت «فتح» و«حماس» في األصوات ،مع فوارق ضئيلة ،ال تكاد تذكر ،غير أن الكارثة
الماحقة حلت بـ«فتح» في انتخابات الدوائر؛ حيث وبفعل صراعها الداخلي الشرس ،وتنافسها مع
ذاتها ،خسرت دوائر بكاملها ،باستثناء اختراقات محدودة لم تؤثر على أغلبية «حماس» المتفوقة في
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المجلس التشريعي .ويا للمفارقة! فالمجلس الذي خسرته «فتح» هي من أسسته ورعت انتخاباته
األولى والثانية.

إن لم أقل
لقد أهدرت «فتح» فرصا ثمينة لتحسين أوضاعها وترميم بنيانها ،منها مؤتمران عامانْ ،
أسهمت نتائجهما في تراجع المكانة والنفوذ ،فلم تقدم جديدا إيجابيا على صعيد بنية الحركة
ومؤسساتها وحضورها ،كما أضاعت فرصة انعقاد المجلس الوطني بدعوة منها ورعاية مباشرة لكل

شؤونه جملة وتفصيال؛ إذ يجمع أعضاؤه قبل المراقبين ،أثناء انعقاده وبعد انفضاضه ،على أنه لم
يقدم شيئا على صعيد تطوير النفوذ أو وقف تراجعه .وتكرست ظاهرة أن الخارجين من إطار

«المنظمة» أكبر وأفعل من الباقين فيها ،هذه الحال ال بد أن تتغير.

أما «حماس» ،فحدث وال حرج .لقد دخلت الحركة اإلسالمية تجربة السلطة من بوابة أوسلو التي
رفضتها ،وخونت «فتح» التي أقدمت عليها ،وكان أن ثبَّتت «حماس» سلطة مطلقة على جزء من

الوطن ،وال أخالها بقادرة على الدفاع عما فعلت خالل فترة هذه السلطة الطويلة األمد؛ حيث تكرس

انقسام الوطن ،وتراجعت الحياة من كل جوانبها ومستوياتها في غزة .وال مغاالة حين يقال إن حياة

الغزيين في عهد حكم «حماس» كانت أسوأ مما مر على القطاع منذ األزل .ورغم ذلك فإن ثقة ،ال

أراها في محلها ،يظهرها قادة «حماس» بشأن حتمية إعادة انتخابهم ،كقطب ال غنى عنه في الحياة
الفلسطينية .فعلى ماذا يعاد انتخابهم؟!

تجربة جديدة يمكن أن تطور النظام السياسي الفلسطيني ،هي فتح االنتخابات القادمة دون االعتماد

المطلق على االستقطاب الحزبي .فتحها ترشحا وانتخابا لكل الفلسطينيين ،ومن يفوز بثقة الشعب هو
األجدر بقيادته .وبالتأكيد سيفوز فتحاويون كثر ،وحمساويون كذلك ،ومستقلون أكثر.

إن االعتماد على المؤسسات الحزبية الحتكار تشكيل القوائم وإصدار األوامر لماليين الناخبين

للتصويت ،كما لو أنهم خلية حزبية ،هو أمر لم يعد واقعيا ،وال الناس في وارد االستجابة ألوامر
وتوجيهات قادة تنظيمات يعتبرون الجمهور مجرد رصيد جاهز لتلقي أوامرهم ،والتصويت دون نقاش

لهم.

إن حدثت ،وأضع خطوطا تحت «إن حدثت» ،ستفضي إما إلى تجديد في
االنتخابات القادمةْ ،
النظام السياسي الفلسطيني ،وهذا ما يحتاجه الوطن والمواطن والقضية الوطنية ،وإما أن تكون
استنساخا لقطبية متراجعة ،يكفي إلقاء نظرة على ما أنجزت خالل العقود الماضية لمعاقبتها في

صندوق االقتراع.
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 .43خروجاً من األزمة السياسية :انتخابات رئاسية عاجلة في إسرائيل

د .ايتان لسري

من اللحظة التي كلف فيها رئيس الدولة بنيامين نتنياهو تشكيل الحكومة ،كان واضحا أن
المفاوضات االئتالفية بين كل األح ازب ستعلق في طريق مسدود .ومن المتوقع لهذه الوضعية أن

تبقى على حالها الحقا أيضا ،ويحتمل أن يجر أيضا إلى جولة انتخابات ثالثة.

قسم كبير من األزمة ينبع من تحول حزبي الليكود و”أزرق أبيض” إلى حزبين متوسطين ،وحزب

حاكم متوسط بحاجة إلى العبين كثيرين كي يقيم الحكم .وكثرة الالعبين تؤدي إلى ارتفاع األسعار

السياسية المطلوب إرضاؤهم ،ومن شأن األمر أن يشل عملية اتخاذ الق اررات في الحكومة المتشكلة.

لقد أثارت هذه المشاكل البنيوية في السنوات األخيرة الدعوة إلى إجراء إصالحات في مبنى الحكومة

في إسرائيل ،وذلك لضمان االستقرار السياسي ومنع “العقد” من النوع الذي نشهده اآلن .ضمن أمور

أخرى ،طرح اقتراح إلحياء طريقة االنتخاب المباشر لرئاسة الوزراء ،التي تقررت في قانون أساس
للحكومة في عام  .1992هذه الطريقة التي انتخب بموجبها لرئاسة الوزراء بنيامين نتنياهو (،)1996

وإيهود باراك ( ،)1999وارئيل شارون ( ،)2001كانت بعيدة عن الكمال ،وألغيت عام  2003بأمر من

رئيس الوزراء شارون.

لقد كانت اآلراء عن نجاعة االنتخاب المباشر منقسمة حتى قبل تطبيقها ،وتبينت المشاكل الكامنة
فيها صحيحة في بعضها بعد تنفيذها .فإمكانية التصويت ببطاقة واحدة لرئاسة الوزراء وبالبطاقة

الثانية للحزب الذي يعد مالئما أكثر لمواقف الناخبين األيديولوجية وتوقعاتهم السياسية ،ساهمت في
ميل التقليص في قوة وحجم األحزاب الحاكمة الكبيرة ،وزادت تعلق رؤساء الوزراء المنتخبين

باألحزاب األخرى .لقد أدى توزيع التصويت إلى أن عدد المقاعد القليلة نسبيا لألحزاب الحاكمة،
قلص جدا قدرتها على المساومة.

وفي النقطة التي نحن فيها اآلن ،في ضوء األزمة السياسية الراهنة ،يمكن لالنتخاب المباشر لرئاسة

الوزراء أن يكون المخرج المناسب .لو كنت نتنياهو ،لدعوت إلى عقد لقاء مع بني غانتس لدى

رئيس الدولة واقترحت مخططا لجولة انتخابات بين مرشحي األحزاب الكبرى في غضون شهر .تبقى
صورة األحزاب على حالها ،بالضبط مثلما جرت المنافسة على رئاسة الوزراء في  .2001ويقوم

المنتصر بتشكيل الحكومة ويقود الدولة وفقا إلرادة الجمهور ،سواء في إطار حكومة ضيقة أم في

إطار حكومة موحدة وواسعة.
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مفهوم م ن تلقاء ذاته أن النواقص المنسوبة لطريقة االنتخاب المباشر لن تختفي .وستبقى هشاشة
االئتالفات وضعف الحكومات تهدد االستقرار السياسي .وفضال عن ذلك ،ثمة تخوف من أن تعكس
تشكيلة الحكومة إرادة الناخبين بقدر أقل ،فيما تعكس بقدر أكبر قدرة ابتزاز األحزاب الصغيرة .هذه

مخاوف مبررة في قسم منها.

ولكن رغم ذلك ،فإن الشلل الذي علقت فيه الساحة السياسية ضار وإشكالي أكثر بأضعاف من

مواضع الخلل والنواقص المنسوبة لطريقة االنتخاب المباشر .عمليا ،يمكن أن يتقرر قانون عاجل
لغرض الحسم في موضوع تشكيل الحكومة التالية ،إلقامة لجنة تنظيمية لعمل الكنيست في
المواضيع العاجلة ،وهكذا تحل العقدة التي علقنا بها .كل قرار يقصر الزمن الذي تراوح فيه الدولة

في المكان ،حتى من خالل جولة انتخابات ثالثة سريعة وموضعية ،أفضل من األزمة الحالية ،التي

تدهورنا إلى هوة أعمق وعقدة دستورية معقدة تقرب إسرائيل من عدم االستقرار الذي يميز إيطاليا.

إسرائيل اليوم 2019/10/3
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