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أهداف نتنياهو من وراء تقديم موعد الانتخابات العامة إ#ى أيلول 2012
تجري الانتخابات العامة ي إسرائيل ،عادة ،إما ي موعدها القانوني املقرر وإما بصورة مبكرة ي حال نجاح املعارضة
ي ٕالاطاحة بالحكومة أو رئيسها خالل والي=7ما أو ي حال وفاة رئيس الحكومة .لكن هذا ليس الحال ي إسرائيلٓ ،الان،
إذ أن رئيس الحكومة ،بنيامNن نتنياهو ،هو الذي قرر إ=Lاء والية حكومته ،انطالقا من تقديرﻩ أنه سيعود إFى سدة
الحكم بعد الانتخابات املبكرة املقبلة ،املزمع إجراؤها ي الرابع من أيلول هذا العام ،بدال من تشرين الثاني من العام
املقبل ).(2013
وقال نتنياهو ي خطاب ألقاﻩ أمام مؤتمر حزب الليكود ي تل أبيب ،مساء أمس ٔالاحد ) ،(2012/5/6إنه "من ٔالافضل
إجراء معركة انتخابية قصkNة خالل  4شهور يكون من شأ=Lا إعادة الاستقرار السيا ."pqrوأضاف "لن أتعاون مع
معركة انتخابية عxى مدار سنة ونصف السنة ستلحق ضررا بالدولة".
وألقى نتنياهو خطابا انتخابيا بارزا عدد فيه ما وصفه بأنه "إنجازات" حقق=7ا حكومته ،خالل السنوات الثالث املاضية
ي املجالNن ٔالام~ pوالاقتصادي .ووخز نتنياهو رؤساء ٔالاحزاب ،وخاصة رئيسة حزب العمل ،شيxي يحيموفيتش ،بقوله
إن "دولة إسرائيل ال يمك =ا أن تسمح لنفسها برئيس وزراء من دون تجربة سياسية وأمنية واقتصادية ،فهذا هو املزيج
الضروري".
وتطرق نتنياهو إFى جوالت التصعيد ي قطاع غزة قائال "ضربنا بصورة منهجية الكثkNين من أولئك الذين كانوا ينوون
توجيه ضربات إلينا ،وبادرنا ورددنا بحزم عxى أي هجوم ضدنا ،بمساعدة القبة الحديدية )العkاض الصواريخ
القصkNة املدى( والجدار الحدودي ي الجنوب وبخطوات كثkNة أخرى ،قسم م =ا فقط معروف للجميع ،وأثبتنا أننا
نعالج ٔالامن بقوة بالغة وبkجيح الرأي".
وأضاف "أعدنا الجندي املخطوف غلعاد شاليت إFى بيته ساملا .وأعدنا اقتصاد إسرائيل إFى النمو بشكل أك kمن النمو
ي أوروبا والواليات املتحدة" .وعدد إنجازات حكومته ي مجال التعليم وخفض أسعار الشقق الجديدة وغkNها.
وفيما يتعلق بإيران قال نتنياهو إن طرح املوضوع النووي ٕالايراني عxى ٔالاجندة الدولية "تم بقدر كب kNبسبب نشاطنا،
والعالم مجند ضد الkنامج النووي ٕالايراني" وتعهد بأنه سيستمر ي العمل "ح إزالة ال=7ديد بشكل حقيقي".
لكن نشوة القوة ال pع kع =ا نتنياهو ي خطابه ،مستعينا باستطالعات الرأي ال pتتنبأ بفوز حزب الليكود ي
الانتخابات املقبلة ،انقلبت عليه بعد أن أن الخطاب .عندها برز نفوذ املستوطنNن ي الليكود .واملستوطنون ٔالاعضاء
ي الليكود متطرفون سياسيا ومتعصبون قوميا وم متون دينيا .ويشكلون جناحا ً
قويا ي هذا الحزب ،ويفرضون عxى
الليكود ،بشكل عام ،رؤي=7م السياسية فيما يتعلق بمص kNالضفة الغربية ورفض القيام بأية خطوات تجاﻩ
الفلسطينيNن ،وليس فقط ما يتعلق باملفاوضات .واملث kNي ٔالامر أن غالبي=7م ال تصوت لليكود.
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فبعد خطابه ،الذي قوطع بالتصفيق الحار ،طلب نتنياهو أن يتوFى رئاسة مؤتمر الحزب ،من خالل تصويت عل~.p
وقال محللون إن نتنياهو يس£ى بذلك إFى السيطرة عxى تشكيل قائمة الحزب للكنيست ي الانتخابات القريبة .لكن
منافسه عxى هذا املنصب ،عضو الكنيست داني دانون ،الذي يتمتع بتأث kNكب kNعxى جناح املستوطنNن ي الليكود،
عارض ذلك .ودعا دانون إFى انتخاب رئيس املؤتمر بصورة سرية .وبعد خطاب نتنياهو ،منع املستوطنون ي مؤتمر
الليكود إجراء تصويت عل~ pوراحوا يصرخون "سرية ..سرية" .وتأجل انتخاب رئيس املؤتمر إFى جلسة الحقة .ووصفت
وسائل ٕالاعالم ٕالاسرائيلية ٔالاجواء ي مؤتمر الليكود بأ=Lا "إذالل لنتنياهو".

نتنياهو قرر تقديم الانتخابات بعد "صفقة شاليت"
وأشار املحللون ٕالاسرائيليون ،يوم الجمعة املا¦ ،pqإFى أن نتنياهو اتخذ قرارﻩ بتقديم موعد الانتخابات ي تشرين
ٔالاول املا¦ ،pqبعد صفقة تبادل ٔالاسرى بNن إسرائيل وحركة حماس .وكتبت محللة الشؤون الحزبية ي صحيفة
"معاريف" ،مازال معلم ،أنه منذ صفقة التبادل واستعادة إسرائيل الجندي ٔالاس kNغلعاد شاليت ،ارتفعت شعبية
نتنياهو ي استطالعات الرأي بشكل كب ،kNوأصبحت هناك فجوة بينه وبNن جميع ٔالاحزاب ٔالاخرى.
وأضافت معلم أنه "لم ينشأ بديل لنتنياهو داخل املؤسسة السياسية أو خارجها .وكلما اقkب نتنياهو من حسم قضايا
صعبة ويمكن أن تفجر الوضع ]ي التحالف[ ،مثل قانون طال ]الذي يمنح إعفاءات وامتيازات للحريديم ي الخدمة
العسكرية[ واملوازنة وإخالء مستوطنNن ،كانت النتيجة واضحة بالنسبة له .وي أنه لن يتمكن من تحقيق شعبية
أفضل .فلماذا ينتظر التلبكات وفقدان السيطرة ،إذا أمكن تغي kNالوضع؟ ورغم ذلك كان مهما لنتنياهو أال يبدو كمن
يبتهج من التوجه إFى انتخابات .فلماذا عليه أن يبدو كمن يريد تفكيك حكومة بدون سبب؟".
وأكدت ذلك محللة الشؤون الحزبية ي صحيفة "يديعوت أحرونوت" ،سيما كدمون ،أيضا .وكتبت أن "نتنياهو بدأ
يفكر ي انتخابات مبكرة بعد تحرير غلعاد شاليت مباشرة .أي ي =Lاية تشرين الثاني".
ووفقا لكدمون فإن التفك kNي انتخابات مبكرة كان وراء قرار نتنياهو القيام بخطوة سريعة تتمثل ي انتخابات داخلية
)برايمريز( عxى رئاسة حزب الليكود .وأضافت أن ما كان ي مرمى نتنياهو هو حزب كاديما ،وليس خصومه ي الليكود،
"فقد توقع ،وهذا ما حصل فعال ،أن الkايمريز ي الليكود ستقود إFى برايمريز ي كاديما ،وال pسيتحطم هذا الحزب
ي أعقا=°ا" .وقد احتفظ نتنياهو بخطته هذﻩ ولم يطلع عل=²ا سوى أك k±املقربNن منه .وح أن رئيس التحالف
الkملاني ،عضو الكنيست زئيف إلكNن ،الذي قدم مشروع قانون لحل الكنيست وإجراء انتخابات مبكرة ،يوم ٔالاربعاء،
عاد قبل ذلك بيومNن من زيارة ألوكرانيا ولم يكن عxى علم بخطة نتنياهو.
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ونقلت كدمون عن نتنياهو قوله لعدد قليل من املقربNن منه ،الذين ح هم لم يكونوا مطلعNن عxى جميع القرارات
ال pتضمن=7ا خطته" :سنذهب إFى الانتخابات بعد الkايمريز ي كاديما مباشرة" وال pجرت ي =Lاية شهر آذار املا¦،pq
كما نقلت تأكيدﻩ أن "إسkاتيجيته كانت تحطيم كاديما من جهة وتقوية مكانته داخل الليكود من الجهة ٔالاخرى".
وأضافت كدمون أنه عندما علم رئيس حزب "إسرائيل بيتنا" ووزير الخارجية أفيغدور ليkمان باألمر عارض ذلك ،بينما
قرر نتنياهو ٕالاعالن عن انتخابات مبكرة بعد عيد الفصح ال=²ودي مباشرة .وكان نتنياهو مهتما بأن يقدم حزب آخر،
غ kNالليكود ،مشروع قانون لحل الكنيست ،وهو ما فعله حزبا العمل ومkNتس.
وأشارت كدمون إFى مقالها من يوم  22آذار املا¦ ،pqعندما كشفت أن نتنياهو يخطط إلجراء انتخابات مبكرة ي أيلول
املقبل .وعxى ما يبدو أنه تم تسريب خطة نتنياهو إل=²ا .فقد كتبت ي ذلك املقال أن هناك عدة أسباب من شأ=Lا أن
تدفع نتنياهو إFى اتخاذ قرار بتقديم موعد الانتخابات العامة ليضمن فوزﻩ ف=²ا ،وذلك باالستناد إFى أنه "ألول مرة
يقوم بتحليل الوضع أشخاص بإمكا=Lم أن يقودوا إFى إجراء انتخابات وليس محللNن فقط" ،ي إشارة إFى مصادر
سياسية مطلعة ومقربة من نتنياهو .وقد أثار هذا املقال ي حينه بداية حراك لتقديم الانتخابات ،رغم أن نتنياهو
نفى ما جاء فيه.
وكتبت كدمون ،ي =Lاية ٔالاسبوع املا¦ ،pqأن خطة نتنياهو لتقديم الانتخابات تم إعدادها بحرص وأن الدليل عxى
ذلك هو أنه "ي وزارة املالية لم يبدأوا بعد بالعمل عxى موازنة العام  ،2013وذلك انطالقا من املعرفة بأنه ستجري
انتخابات وأن املوازنة لن تصل إFى الحكومة وال إFى الكنيست".
وبحسب املحللNن ٕالاسرائيليNن فإن نتنياهو يريد إجراء انتخابات مبكرة قبل انتخابات الرئاسة ٔالامkNكية ،واحتمال
إعادة انتخاب الرئيس باراك أوباما ،لوالية ثانية .وهناك محللون يشkNون إFى أن نتنياهو ،بعد انتخابه لوالية ثالثة ،قد
يقرر مهاجمة إيران ،قبل الانتخابات ٔالامkNكية أو بعدها مباشرة ومن دون التنسيق مع الواليات املتحدة ،ال pتعارض
هجوما كهذا حاليا .ويجمع املحللون عxى أن املوضوع ٕالايراني سيكون ماثال بقوة ي املعركة الانتخابية ٕالاسرائيلية.

تكهنات وعالقات
كk±ت التكهنات حول أسباب وجوب تقديم الانتخابات ،خالل ٔالاسبوعNن املاضيNن .وأحد هذﻩ التكهنات يتعلق
بليkمان.
فقد تحدثت تقارير عن أن ٔالاخ kNيع م طرح مشروع قانون بديل "لقانون طال" ،ويق¼ pqبفرض الخدمة العسكرية أو
الوطنية أو املدنية عxى جميع الشبان ي إسرائيل ببلوغهم سن  18عاما .أي فرض الخدمة عxى العرب والحريديم.
وأثار إعالن ليkمان ي هذا الخصوص ضجة لدى الحريديم ،الذين يرفضون إلغاء "قانون طال" ويرفضون الخدمة ي
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الجيش كبديل لدراسة شبا=Lم ي الييشيفوت )أي املعاهد الدينية( من خالل مسار "تورا¾=م حرف=7م" .وبدا أن إقدام
ليkمان عxى طرح مشروع كهذا سيؤدي إFى حل التحالف الحكومي ،ألنه إما أن ينسحب حزب "إسرائيل بيتنا" أو
ٔالاحزاب الحريدية ،شاس و"=Àدوت هتوراة" ،من الحكومة.
لكن محلل الشؤون السياسية ي صحيفة "هآرتس" ،يو pqrفkNتر ،أكد أنه خالفا للتقديرات ال pسادت ي مطلع
ٔالاسبوع املا¦ ،pqفإن "ليkمان لم يسحب البساط من تحت أقدام نتنياهو .وهو لم يضعه أمام حقائق من=7ية ولم
يفرض عليه شيئا .ونسق الاثنان ]نتنياهو وليkمان[ خطوا¾=ما منذ اللحظة ٔالاوFى".
وهنا ال بد من مالحظة تتعلق بالعالقات الوثيقة بNن نتنياهو وليkمان .فقد رافق ليkمان نتنياهو ي العمل السياpqr
وكان أمNن سرﻩ منذ العام  ،1988بعد =Lاية والية نتنياهو كسف kNإلسرائيل ي ٔالامم املتحدة وعودته إFى البالد والدخول
ي قائمة حزب الليكود للكنيست .وبعد فوز نتنياهو برئاسة حزب الليكود ي العام ّ ،1992
عNن ليkمان مديرا عاما
لحركة الليكود .وبعد أن أصبح نتنياهو رئيسا للحكومة ،ي العام ّ ،1996
عNن ليkمان مديرا عاما ملكتب رئيس
الحكومة .وي العام  1997استقال ليkمان من هذا املنصب .وهناك تقديرات بأن هذﻩ الاستقالة جاءت ي أعقاب فتح
ملف تحقيق ضد ليkمان ي الشرطة ،وقد تم إغالق امللف بعد فkة.
ويرى محللون أن املواقف املتطرفة ال pاتخذها ليkمان ،خالل والية الحكومة الحالية ،وخصوصا تلك املتعلقة
بالعملية السياسية بNن إسرائيل والفلسطينيNن ،منسقة مع نتنياهو ،بل إ=Lا تع kعن موقف نتنياهو .كذلك لم تشهد
السنوات الثالث املاضية ،منذ بدء والية نتنياهو ،ولو مرة واحدة ،مالحظة وجهها رئيس الحكومة إFى وزير خارجيته ،ي
السر أو العلن ،ي أعقاب تصريحات أطلقها ٔالاخ kNوبدا أن من شأ=Lا إلحاق ضرر سيا pqrبإسرائيل ،أو ح إثارة أزمة
مع الواليات املتحدة.
وفيما يتعلق بالتنسيق بNن الاثنNن ،كشف فkNتر عن أن هذا التنسيق بعيد املدى ٓالان .فقد بحث مندوبون من قبل
نتنياهو وليkمان ،خالل ٔالاسبوع املا¦ ،pqإمكانية التحالف بNن حزبي الليكود و"إسرائيل بيتنا" لخوض الانتخابات
املقبلة ي قائمة واحدة ،برئاسة نتنياهو ويكون ليkمان الرجل الثاني ف=²ا ،وتسم "الليكود بيتنا".
وأوضح فkNتر أن السبب لخطوة كهذﻩ ،استنادا إFى مصادر ي كال الحزبNن ،هو أن "نتنياهو تخوف ،وربما ال يزال
يتخوف ،من اتحاد أحزاب الوسط  -اليسار ،العمل وكاديما و’يوجد مستقبل’ الذي أسسه يائ kNلبيد ،ي قائمة واحدة
ستحصل عxى ما بNن  40و 42مقعدا ي الكنيست بموجب استطالعات الرأي ٔالاخkNة ،بينما سيحصل الليكود وفقا
لالستطالعات نفسها عxى  30مقعدا ي الكنيست .وأن يأتي رؤساء هذﻩ القائمة املوحدة إFى الرئيس ]شمعون[ بkNيس
بعد الانتخابات ،ويطلبوا منه تكليفا بتشكيل الحكومة ،كأك kحزب .وي هذﻩ الحالة لن يكون مفر أمام الرئيس إال
تكليف كتلة الوسط  -اليسار ،ح لو كانت كتلة أحزاب اليمNن والحريديم أك."k
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لكن فkNتر أشار إFى أن هذا هو أحد السيناريوهات املنطقية ،من جهة ،والخيالية من الجهة ٔالاخرى .وهذا السيناريو
منطقي بسبب ما ذكر أعالﻩ .غ kNأنه خياFي ،وغ kNقابل للتطبيق ،ألسباب أخرى تكشف حقيقة العالقات بNن أحزاب
الوسط  -اليسار ورؤسا=Êا .السبب ٔالاول يتعلق بمن سkNأس قائمة موحدة كهذﻩ ،رئيس حزب كاديما ،شاؤول موفاز،
أم رئيسة حزب العمل ،شيxي يحيموفيتش .ورغم أن موفاز هو رئيس أركان الجيش ووزير دفاع سابق ،لكن
الاستطالعات تتوقع أن يحصل العمل برئاسة يحيموفيتش عxى ضعفي املقاعد ي الكنيست تقريبا ،ال pسيحصل
عل=²ا كاديما.
والسبب الثاني يتعلق بإمكانية أن يؤدي تحالف كهذا إFى هروب مصوتNن كثkNين لهذﻩ ٔالاحزاب ،عxى خلفية عدم
كرههم ليحيموفيتش أو خوفهم من موفاز أو استخفافهم بلبيد ،والتصويت ألحزاب أخرى.
والسبب الثالث هو أنه ليس مؤكدا أبدا أن رؤساء هذﻩ ٔالاحزاب يريدون الوحدة.
وكتب فkNتر أن "ليبد يبدو كمن سيفضل أن يو pqËي جميع ٔالاحوال أمام الرئيس بتكليف نتنياهو بتشكيل الحكومة
أك k±من الاحتمال بأن يو pqËعxى يحيموفيتش".
وأضاف فkNتر أنه عxى الرغم من أن "احتماالت تحقق هذا السيناريو ضئيلة ،لكن نتنياهو لن يعتمد عxى الحظ .ففي
هذﻩ الانتخابات نتنياهو لن يغامر ،وسيستعد ألي سيناريو ،ويفكر ي جميع الخيارات ،وح الخيارات املهووسة،
ووضع رد عxى كل واحد م =ا .هذﻩ حرب .وهو يريد ضمان انتصارﻩ ف=²ا قبل فتح صناديق الاقkاع".

نصف ٕالاسرائيلي?ن يريد بقاء نتنياهو
أظهر استطالع للرأي العام ٕالاسرائيxي ،يوم الخميس املا¦ ،pqأن حواFي نصف ٕالاسرائيليNن يريدون بقاء نتنياهو ي
منصبه بعد الانتخابات العامة املبكرة.
ونشرت صحيفة "هآرتس" استطالعا للرأي تبNن منه أن  %48من ٕالاسرائيليNن يعتkون أن نتنياهو هو ٔالانسب ملنصب
رئيس الحكومة ،فيما قال  %15إن رئيسة حزب العمل ،شيxي يحيموفيتش ،ي ٔالانسب لهذا املنصب ،وقال  %9إن
ليkمان ٔالانسب ملنصب رئيس الحكومة ورأى  %6فقط إن رئيس حزب كاديما ،شاؤول موفاز ،هو ٔالانسب لرئاسة
الحكومة.
وتبNن من الاستطالع أيضا أن  %51من ٕالاسرائيليNن ال يوافقون عxى أقوال رئيس جهاز ٔالامن العام )الشاباك( ،يوفال
ديسكNن ،الذي انتقد بشدة سياسة نتنياهو وقال إنه ال يثق بقدرة ٔالاخ kNووزير الدفاع ،ا=Àود باراك ،عxى قيادة حرب
ضد إيران ،فيما قال  %25إ=Lم يوافقون عxى انتقاداته .كذلك قال  %49إن وضعهم الاقتصادي لم يتغ kNخالل
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السنوات الثالث املاضية ،منذ بداية والية حكومة نتنياهو ،فيما قال  %30إن وضعهم الاقتصادي ساء بينما تحسن
الوضع الاقتصادي لـ .%20
كذلك تبNن من استطالع نشرته صحيفة "معاريف" ،الخميس املا¦ ،pqأن حزب الليكود ما زال يحافظ عxى قوته،
وفقا لالستطالعات ٔالاخkNة ،وأنه ي حال جرت الانتخابات اليوم فإنه سيحصل عxى  31مقعدا ي الكنيست فيما ال
يزال حزب العمل ي املكان الثاني وسيحصل عxى  18مقعدا.
وتوقع الاستطالع أن يحصل حزب "إسرائيل بيتنا" عxى  12مقعدا وحزب كاديما عxى  11مقعدا ،علما أن هذا الحزب
فاز ي الانتخابات املاضية بـ  28مقعدا .ويذكر أن رئيسة كاديما السابقة تسي pÐليف~ pقدمت استقال=7ا من الكنيست،
يوم الثالثاء املا¦ ،pqوذلك ي أعقاب خسار¾=ا رئاسة الحزب لصالح موفاز .وأعلنت ليف~ pأ=Lا ستواصل نشاطها العام
وستعمل عxى تغي kNحكومة نتنياهو.
ويتوقع أن يحصل حزب "يوجد مستقبل" الجديد ،الذي أسسه ٕالاعالمي يائ kNلبيد ،عxى  11مقعدا بينما ستحصل
ٔالاحزاب العربية مجتمعة عxى  10مقاعد .ووفقا لالستطالع فإن حزب شاس سيحصل عxى  8مقاعد وحزب "=Àدوت
هتوراﻩ" عxى  6مقاعد وحزب مkNتس عxى  5مقاعد وحزب "البيت ال=²ودي" عxى  4مقاعد وحزب "الاتحاد الوط~ "pعxى
 4مقاعد ،بينما ال يتوقع أن يتجاوز حزب "عتسماؤوت" برئاسة باراك نسبة الحسم .ويظهر من هذا الاستطالع بشأن
توازن القوى أن كتلة أحزاب اليمNن والحريديم ستحصل عxى  65مقعدا ي الكنيست بينما كتل أحزاب الوسط
واليسار ؤالاحزاب العربية عxى  55مقعدا.

توقع اGHيار كاديما
يرى املحللون ٕالاسرائيليون أن فوز حزب الليكود وبقاء زعيمه ،نتنياهو ،ي سدة الحكم هو أمر شبه مؤكد .ويعتkون
أن حزب كاديما سيكون "قصة الانتخابات املقبلة" ،وح أن قسما من املحللNن ال يستبعد ا=Lيار هذا الحزب بشكل
أك kوأن ينت pدورﻩ السيا pqrعxى غرار حزب شينوي .وقد زادت استقالة ليف~ pمن الكنيست الطNن بلة ،إذ تبNن
الاستطالعات أن بقاء ليف~ pي كاديما كان سيوقف تدهور هذا الحزب وسيمنحه ثالثة أو أربعة مقاعد أك k±ي
الكنيست.
وتحدثت وسائل ٕالاعالم ٕالاسرائيلية ،خالل ٔالاسابيع القليلة املاضية ،عن احتمال انضمام ليف~ pإFى حزب لبيد .لكن
فkNتر أشار إFى عدم وجود إمكانية كهذﻩ .وكتب املحلل أنه "ربما كانت تريد ليف~ pالانضمام إFى لبيد ،لكن طاملا أن
]رئيس الحكومة السابق[ إ=Àود أوملرت يقف وراء هذا النجم ،يقدم له الاستشارة ويساعدﻩ ،فإن هذا الباب مغلق
أمامها بسالسل من حديد .فمنذ أن قرأ أوملرت ي كتاب وزيرة الخارجية ٔالامkNكية السابقة ،كوندوليسا رايس ،أن
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وزيرة خارجيته ]ليف~ [pعملت من وراء ظهرﻩ من أجل إحباط اتفاق السالم ،الذي حاول التوصل إليه مع أبو مازن
]الرئيس الفلسطي~ pمحمود عباس[ ،فإنه يخوض ضدها حربا ضروسا ،أشبه بحرب عاملية".
لكن موفاز يعkف بأن وجود ليف~ pي قائمة كاديما سيعود بالفائدة عليه وعxى الحزب .وقال ي تصريحات للصحف
الثالث إن "حقيقة أن ليف~ pقررت مغادرة الكنيست ال تضيف لنا بكل تأكيد" .لكن موفاز أضاف "أنا فزت ]برئاسة
عxي أن أعتذر؟ لقد نشأ وضع ينطوي عxى تناقض .وينبÑي ّ
الحزب[ ،ماذا يمكن~ pأن أفعل .هل ّ
عxي القول آسف ألني
فزت؟".
رغم ذلك شدد موفاز عxى أنه اقkح عxى ليف~ pخالل لقاء بي =ما ،مؤخرا ،أن يتم ضمان املكان الثاني ي قائمة الحزب
لها .وقال إن "اقkاÒي عxى ليف~ pبأن تكون رقم اثنNن ي الانتخابات املقبلة ما زال قائما .وهذا منوط =°ا وحسب .وهذا
متعلق بقدر¾=ا ورغب=7ا ي التجند للمجهود الوط~ٔ pالاساس بإعادة إسرائيل إFى الطريق الصحيح وإسقاط نتنياهو عن
رئاسة الحكومة .وال توجد هنا اعتبارات شخصية ،وبالتأكيد ليس من جان."pÐ
وقال القيادي ي كاديما والوزير السابق ،تساÒي هنغ ،pÐوهو من مؤيدي ليف~ ،pإنه "يتعNن عxى موفاز بذل جهد أكk
من أجل إبقاء ليف~ pي القائمة وضمان املكان الثاني لها .وأنا لست واثقا من أ=Lا تريد البقاء ،لكن عليه أن يقkح،
وبشكل صادق .ليف~ pهامة لكاديما".
ونقلت "يديعوت أحرونوت" عن قيادي رفيع املستوى ي كاديما قوله إن "املشكلة ي أن كاديما هو حزب ف pوال
يوجد فيه تراث تصويت .وجزء كب kNمن مصوتي كاديما ي الانتخابات املاضية صوت لنا من أجل إيقاف نتنياهو .وكان
شعار الحملة ’إما تسي pÐأو بي .’pÐوي هذﻩ ٔالاثناء خيب كاديما ٔالامل قليال .وتسي pÐليست ي القائمة ،والكثkNون
يسألون من أجل ماذا نصوت لكاديما .وهم يقولون ’سنذهب مع املسيح الجديد لبيد ،أو مع ليف~ pأو سنعود إFى
الليكود’ .لقد كانت ليف~ pمغناطيس أصوات .وعxى موفاز أن يطرح قائمة انتخابية جيدة خصوصا فيما يتعلق باألماكن
العشرة ٔالاوFى .واملشكلة ي أنه ال يمكنه أن يدعم مؤيدي ليف~ pعلنا ،وال يمكنه أيضا أن يعارض مؤيديه .إنه ي
ورطة".

الحريديم محبطون من تقديم موعد الانتخابات
أحد ٔالاسباب الذي دفع نتنياهو التخاذ قرارﻩ بتقديم موعد الانتخابات العامة هو قرار املحكمة العليا بإلغاء "قانون
طال" بحلول ٔالاول من آب املقبل .فهذا القانون ،الذي تم سنه ي العام  2002ملدة خمس سنوات وتم تمديد سريان
مفعوله لخمس سنوات أخرى ،ينص عxى منح إعفاءات وامتيازات للحريديم ي كل ما يتعلق بالخدمة العسكرية .وي
موازاة إلغاء سريان مفعوله ،تعNن عxى الحكومة املبادرة إFى سن قانون جديد ينظم الخدمة العسكرية للحريديم.
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ويجري ي هذﻩ ٔالاثناء طرح أفكار حول مشاريع قوانNن بديلة لـ "قانون طال" وتق¼ pqبفرض الخدمة العسكرية أو
الوطنية أو املدنية عxى جميع الشبان ي إسرائيل لدى بلوغهم سن  18عاما ،وبضم =م الشبان العرب.
لكن قادة الحريديم يرفضون بشدة ذهاب شبا=Lم إFى الجيش أو أية خدمة أخرى ،ويعتkون أن ذلك سيمنع الشبان
من قضاء أوقا¾=م ي دراسة التوراة والكتب الدينية ال=²ودية ٔالاخرى .وهذا ٔالامر يع~ pأن الحكومة لن تحول امل Nانيات
الهائلة للمعاهد الدينية ال pيدرس ف=²ا الشبان الحريديم.
وكتب مراسل "هآرتس" لشؤون الحريديم ،يائ kNإتينغر ،يوم الجمعة املا¦ ،pqأن "الحريديم محبطون ،وي=7مون ي
سرهم نتنياهو ألنه قدم الانتخابات من دون أن يتفق معهم عxى تسوية مؤقتة أو دفن قانون طال ي لجنة خkاء .وهم
يعتقدون أن نتنياهو خا=Lم".
ُ
وأضاف إتينغر أنه "عندما ينافس رئيس الحكومة رؤساء أحزاب أخرى ويزور ’خيمة الغشماء’ ]ال pأقام=7ا مجموعة
من جنود الاحتياط وتدعو إFى تقاسم أعباء الخدمة العسكرية[ ،وعندما يقkح كل سيا pqrصيغة خاصة به بشأن
’الخدمة للجميع’ ،وفيما مطروحة عxى ٔالاجندة العامة م Nانية الييشيفوت ،وحصص ٕالاعفاء من الخدمة العسكرية
ضمن تسوية ’توراته حرفته’ ،ومشاركة الحريديم ي سوق العمل والتمي Nضد النساء ]ي املجتمعات الحريدية[ ،فإنه
واضح للحريديم أن شيئا ما قد تغ .kNوهم يخشون من أن مكانة ٔالاحزاب الحريدية ستتغ kNبعد الانتخابات .وأصبح
هناك سيناريو آخر ،وهو أن ٔالاحزاب الحريدية ستبقى ي املعارضة".
وأشار إتينغر إFى أن حزب شاس ،الذي يمثل ال=²ود املتدينNن الشرقيNن ،لن يؤيد قانونا بديال "لقانون طال" من دون
جمهور الحريديم الليتوانيNن ،وهو أك kجماعة حريدية أشكنازية .وي هذﻩ ٔالاثناء لن يحدث تغي kNي أفكار الحريديم
الليتوانيNن ،ألن زعيمهم الروÒي ،الحاخام يوسف شالوم إلياشيف ،يحتضر ،واملرشح لخالفته ،الحاخام أهارون
اليف شطاينمان ،ي الثامنة والتسعNن من عمرﻩ.
إضافة إFى ذلك فإن الحريديم لم يؤيدوا "قانون طال" أبدا .ورغم أن هذا القانون منح الشبان الحريديم لدى بلوغهم
سن  22عاما إمكانية الاختيار بNن التجند للجيش أو الخروج للعمل ،ورغم أنه يمنح مؤسسات الحريديم م Nانيات
هائلة ،إال أنه كان يع ،kحسب إتينغر ،عن الحد ٔالاق qÖالذي يمكن أن يوافق عليه الحريديم الليتوانيون.

ٔالاحزاب العربية
تقديم موعد الانتخابات العامة ال يعود بالفائدة عxى ٔالاحزاب العربية الثالثة ،الج×=ة والقائمة العربية املوحدة
والتجمع ،خصوصا أنه ال يتوقع تغ kNحكم اليمNن بعد الانتخابات .لذلك فإن هذﻩ ٔالاحزاب ال ترحب بتقديم
الانتخابات.
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لكن الانتخابات ي إسرائيل ،خصوصا ي العقد ٔالاخ ،kNي موسم للتحريض عxى ٔالاحزاب العربية ،من خالل مطالبة
أحزاب وأعضاء كنيست من اليمNن بمنع حزب أو عضو كنيست عربي من خوض الانتخابات .وفعال بدأ هذا املوسم
مطلع ٔالاسبوع الحاFي.
فقد طالب عضو الكنيست اليمي~ ،pداني دانون ،من حزب الليكود الحاكم ،بمنع عضو الكنيست العربية حنNن
الزع ،pÐمن الkشح لعضوية الكنيست بادعاء مشارك=7ا ي أسطول الحرية الkكي لكسر الحصار عن غزة .وذكرت
"معاريف" ،أمس ٔالاحد ،أن دانون قدم طلبا إFى رئيسة لجنة الانتخابات ،القاضية مريم ناؤور ،طالب فيه بمنع
إمكانية ترشح الزع ،pÐمن حزب التجمع الوط~ pالديمقراطي ،ي الانتخابات العامة املقبلة.
وادØى دانون ي طلبه أن "عضو الكنيست الزع pÐاستخدمت حصان=7ا الkملانية من أجل املشاركة ي أسطول املرمرة،
الذي كانت غايته تأييد ٕالارهاب ضد إسرائيل وإلحاق ٔالاذى بجنود الجيش ٕالاسرائيxي" .ويذكر أن الزع pÐكانت عxى من
السفينة "ماي مرمرة" ضمن أسطول الحرية الذي اعkضته قوات البحرية ٕالاسرائيلية ي =Lاية أيار العام  2010وقتلت
 9نشطاء أتراك وأصابت عشرات آخرين بجروح.
واعت kدانون أنه "ال يوجد مكان ي الكنيست لعضو الكنيست هذﻩ ومكا=Lا املناسب هو السجن" .وضمن دانون طلبه
العديد من التصريحات ال pأطلق=7ا الزع pÐووصفها بأ=Lا معادية إلسرائيل.
وعقبت الزع pÐبالقول "أع م ترشيح نف pqÙي إطار قائمة التجمع الوط~ pالديمقراطي وأن يتم انتخابي للكنيست،
وعضو الكنيست دانون واليمNن ٕالاسرائيxي ال يريدان رؤية العرب ي الكنيست لك =م لن يردعوني ولن يردعوا الجمهور
الذي أمثله".

هذا التقرير ممول من قبل الاتحاد ٔالاوروبي
"مضمون هذا التقرير هو مسؤولية مركز "مدار" ،و ال يمكن ي أي حال من ٔالاحوال أن يعكس آراء الاتحاد الاوروبي".
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