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هل ين تحالف نتنياهو -موفاز ب&%اية حزب كاديمـا؟
تسود توقعات ي إسرائيل بأن الدراما ال! جرت ٔالاسبوع الفائت ،عندما نام ٕالاسرائيليون ،مساء الاثن-ن ،ع*ى وقع تقديم
الانتخابات العامة واستيقظوا ،فجر الثالثاء ،ع*ى حكومة وحدة وطنية ،لن تكون CEايCDا وفقا للسيناريو املتوقع.
وتش U-التوقعات إTى أن رئيس الحكومة ،بنيام-ن نتنياهو ،عندما اتفق مع رئيس حزب كاديما ،شاؤول موفاز ،بعد منتصف
ليل الاثن-ن  -الثالثاء ،ع*ى تشكيل حكومة وحدة ،إنما أراد ،ي الواقع ،أن يستبدل حكومة بأخرى ،وأن يغ U-تركيبة
حكومته ،أي أن الحديث ال يدور فقط ع*ى إقامة تحالف واسع مؤلف من  94نائبا من ب-ن نواب الكنيست الـ .120
وهناك مؤشرات إTى أن سيناريو هذﻩ الدراما ال يتجه نحو حكومة وحدة واسعة ،كما تبدو الصورة ٓالان ،وأن تعديالت
ستدخل عليه ،ع*ى شكل انسحابات من التحالف الحكومي.
املؤشر ٔالاول يتعلق بحزب كاديما نفسه .فقد أخذ هذا الحزبٔ ،الاك{ Uي إسرائيل ويمثله  28نائبا ي الكنيست ،بالتفتت ،إذ
لم يشارك ي جلسة التصويت ع*ى املصادقة ع*ى هذﻩ الحكومة سوى  12نائبا من كاديما ،وجميعهم من معسكر موفاز.
ووجه عضو الكنيست روبرت طيفاييف ،من كاديما ،انتقادات ملوفاز من ع*ى منصة الكنيست .كذلك فإن رئيس مجلس
كاديما وأحد مؤس هذا الحزب ،حاييم رامون ،استقال من الحزب .وهناك توقعات بحدوث انشقاق ي كاديما وأن يعود
عدد من نوابه إTى صفوف املعارضة.
وقال رامون إلذاعة الجيش ٕالاسرائي*ي ،يوم الخميس ،إن "كاديما تحﻄم .وكان الاختيار ب-ن الاCEيار ي الانتخابات أو الابتالع
داخل الليكود .وقد قرر الرفاق أن من ٔالافضل أال نذهب إTى انتخابات وأنا أتفهمهم" .وكشف أنه "ح! خالل والية
الكنيست أجرى الكثU-ون من أعضاء كاديما اتصاالت مع الليكود وأرادوا الانضمام إTى هذا الحزب ،وهذا لم ينجح ألسباب
تقنية .وواضح أن كاديما كحزب وسط أن طريقه".
واملؤشر الثاني يتعلق بأحزاب مشاركة ي حكومة نتنياهو منذ تشكيلها .فقد أعلن رئيس حزب "إسرائيل بيتنا" ووزير
الخارجية ،أفيغدور لي{Uمانٔ ،الاربعاء ،أن امتحان حكومة الوحدة يكمن ي نجاحها بسن قانون بديل لقانون طال ،الذي
يمنح الحريديم امتيازات وإعفاءات من الخدمة العسكرية .واعUض لي{Uمان ع*ى صيغة مشروع قانون بديل لهذا القانون،
تﻄرحها الحكومة ويؤيدها موفاز .وأوضح أنه يرفض أية إعفاءات أو امتيازات للحريديم ي هذا املوضوع.
واملؤشر الثالث يتعلق بالبؤرة الاستيﻄانية "غفعات هأولبانا" ،ال! أصدرت املحكمة العليا قرارا Cدم خمسة مبان فCا،
وأمهلت الحكومة ح! مﻄلع تموز املقبل لتنفيذ هذا القرار .وذكرت صحيفة "هآرتس"ٔ ،الاربعاء ،أن التقديرات تش U-إTى أن
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نتنياهو يستعد الحتمال انسحاب "إسرائيل بيتنا" والكتل الحريدية ،شاس و"C£دوت هتوراة" و"البيت الCودي" ،ع*ى خلفية
إخالء وهدم املباني الخمسة ي هذﻩ البؤرة )وع*ى خلفية انعدام التوافق بشأن قانون بديل لقانون طال أيضا(.
ّأما املؤشر الرابع فيتعلق باتفاق سري وغ U-مكتوب ب-ن نتنياهو وموفاز .ويق§ هذا الاتفاق بتعي-ن أعضاء كنيست من
حزب كاديما ي مناصب وزارية وبرملانية ،مثل إعﻄاء رئاسة لجنة القانون والدستور ال{Uملانية لكاديما ،بينما رئاسCDا
موجودة ٓالان بيد "إسرائيل بيتنا".
وامللفت ي اتفاق حكومة الوحدة هذا أنه يكاد ال يتﻄرق إTى عملية السالم املجمدة ب-ن إسرائيل والفلسﻄيني-ن ،إال
بعبارات فضفاضة ال تع{ Uأبدا عن وجود نية بتحريك هذﻩ العملية .ومن الجهة الثانية تسود تقديرات داخل حكومة
إسرائيل ،وح! ب-ن هيئة الوزراء الثمانية ،ال! تم ضم موفاز إلCا وستصبح هيئة الوزراء التسعة ،أن موفاز سU-جح كفة
نتنياهو ووزير الدفاع ،اC£ود باراك ،بشأن هجوم عسكري إسرائي*ي محتمل ضد إيران ،ما سيحول حكومة نتنياهو – باراك
– موفاز إTى حكومة حرب.

إلغاء الانتخابات املبكرة
توصل نتنياهو وموفاز ،ليلة الاثن-ن  -الثالثاء املا¬  ،إTى اتفاق يق§ بتشكيل حكومة وحدة قومية وقررا إلغاء إجراء
انتخابات عامة مبكرة ي العام الحاTي وإجراؤها ي CEاية العام  2013املقبل.
وجاء هذا الاتفاق املفا¯ئ بعد أن كانت الحكومة ٕالاسرائيلية قد صادقت ،يوم الاثن-ن املا¬  ،ع*ى مشروع قانون لحل
الكنيست .وي ساعة متأخرة من مساء اليوم نفسه صوتت الهيئة العامة للكنيست ع*ى حل الكنيست وتقديم الانتخابات
العامة إTى  4أيلول املقبل ،وأقر الكنيست مشروع القانون هذا بالقراءة ٔالاوTى بتأييد  109نواب ومعارضة نائب واحد.
وينص اتفاق حكومة الوحدة ب-ن حزبي الليكود وكاديما ،الذي صادقت عليه كتلتا الحزب-ن ي الكنيست ،ي الليلة نفسها،
ع*ى أن ينضم كاديما إTى حكومة وحدة ويمنح الحكومة شبكة أمان فيما يتعلق بقراراC±ا ي املستقبل.
واشUط حزب كاديما اتفاق تشكيل حكومة وحدة بتمرير قانون بديل ،طرحه حزب كاديما لقانون طال ،الذي ألغت
املحكمة العليا سريان مفعوله بحلول ٔالاول من آب املقبل .وتعهد الحزبان بالعمل ع*ى سن القانون البديل ح! CEاية تموز
املقبل.
كذلك اتفقا ع*ى طرح مشروع قانون لتغي U-طريقة الحكم ح! CEاية العام الحاTي وأن تجري الانتخابات العامة املقبلة  -أي
ي شهر تشرين الثاني من العام  - 2013وفقا لﻄريقة الحكم الجديدة.
وبموجب الاتفاق سيتوTى موفاز منصب النائب ٔالاول لرئيس الحكومة وسيكون القائم بأعماله بصورة دائمة وسيتم تعيينه
وزيرا بال حقيبة ،وسيكون عضوا ي املجلس الوزاري املصغر للشؤون السياسية ؤالامنية وسيشارك ي اجتماعات أي هيئة
مصغرة يشارك فCا نتنياهو وتبحث ي قضايا سياسية وأمنية واجتماعية واقتصادية .وسيحصل كاديما ع*ى رئاسة لجنت-ن
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ي الكنيست هما لجنة املالية ولجنة أخرى سيتم الاتفاق علCا ب-ن الجانب-ن ،وذلك إضافة إTى رئاسة لجنة الخارجية
ؤالامن ،ال! يرأسها موفاز وسU-أسها نائب آخر من كاديما.
وقالت وسائل إعالم إسرائيلية إن شعورا باالرتياح ساد ب-ن أعضاء الكنيست ،خصوصا ي حزب كاديما ،إذ أن قسما كبU-ا
مCµم لم يكن يتوقع إعادة انتخابه للكنيست ي انتخابات مبكرة .ورحب الرئيس ٕالاسرائي*ي ،شمعون بU-يس ،باتفاق حكومة
الوحدة وقال إن "الوحدة ¶ي ٔالامر املﻄلوب".

نتنياهو خاف من املستوطن@ن
يرجح سياسيون ومحللون إسرائيليون أن ما دفع نتنياهو وموفاز إTى ٕالاقدام ع*ى تشكيل حكومة وحدة هو مشهد
املستوطن-ن املتﻄرف-ن ي الجلسة الافتتاحية ملؤتمر حزب الليكود ،يوم ٔالاحد املا¬  ،واستﻄالعات الرأي العام ال! ما
زالت تتوقع اCEيار حزب كاديما.
ونقلت إذاعة الجيش ٕالاسرائي*ي ،يوم الثالثاء املا¬  ،عن قيادي-ن ي حزب الليكود قولهم إن "رئيس الحكومة نتنياهو قرر
تسريع الخﻄى إللغاء الانتخابات املبكرة بعد إحباط تعيينه رئيسا ملؤتمر الليكود ،فقد شاهد نتنياهو التﻄرف ي مؤسسات
الليكود وبدأ يخاف".
وقال الوزير وعضو الكنيست السابق ،روني ميلو ،إن "رئيس الحكومة ال يريد تشكيل قائمة انتخابية مؤلفة من فايغل-ن
وأنصارﻩ" ي إشارة إTى زعيم الجناح الاستيﻄاني املتﻄرف ي الليكود ،موشيه فايغل-ن .ومنع املستوطنون ٔالاعضاء ي مؤتمر
الليكود إجراء انتخابات علنية لرئاسة مؤتمر هذا الحزب ،كما طالب نتنياهو ،وفرضوا انتخابات سرية.
رغم ذلك قال رئيس التحالف الحكومي ي الكنيست ،زئيف إلك-ن ،إلذاعة الجيش ٕالاسرائي*ي إن موفاز هو الذي بادر بداية
إTى إلغاء الانتخابات املبكرة وأن "املبادرة ٔالاوTى جاءت من جانب أشخاص مقرب-ن من موفاز" .وأضاف أنه "طورنا خالل
محادثات مشUكة رافعة أيديولوجية تسمح ،ليس بتوسيع التحالف وزيادة الاستقرار وحسب ،وإنما تسمح أيضا بمواجهة
عدد من التحديات ٔالاساسية املاثلة أمام الجمهور ٕالاسرائي*ي".
وذكر موقع "يديعوت أحرونوت" الالكUوني أن أحد مهند» الاتفاق هو باراك ،الذي كان يتوقع أن يختفي عن الساحة
السياسية ي أعقاب انتخابات مبكرة.
وأثارت التﻄورات بشأن إلغاء الانتخابات املبكرة وتوسيع الحكومة بشكل كب U-استياء وغضبا واسع-ن ي صفوف ٔالاحزاب
املتبقية ي املعارضة وخصوصا حزبي العمل ومU-تس ،كما ع{ Uمؤسس حزب "يوجد مستقبل" الجديد يائ U-لبيد ،عن
استيائه من إلغاء تقديم الانتخابات.
ووصفت رئيسة حزب العمل ،شي*ي يحيموفيتش ،الاتفاق ب-ن الليكود وكاديما بأنه "أسخف تقلب مواقف شهدته
السياسة ٕالاسرائيلية ي تاريخها" وأن "هذا هو اتفاق ب-ن جبناء يحاولون الCDرب من حكم الناخب" .وأضافت أCEا كانت
تريد تقديم الانتخابات ،ال! أظهرت الاستﻄالعات زيادة قوة حزب العمل من  8أعضاء كنيست إTى  18عضوا ،وأنه "بعد
هذﻩ املراوغة فإنه لم يعد هناك احتمال أبدا بأن يثق الجمهور بكلمة واحدة تخرج من فم موفاز .وهذﻩ الخﻄوة ستلحق
ضررا باملؤسسة السياسية كلها وبشكل عميق".
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من جانبه حذر عضو الكنيست دوف حن-ن من الج¿Cة الديمقراطية للسالم واملساواة من أن تشكيل حكومة الوحدة غايCDا
التمهيد لحرب ضد إيران وأنه "لم يتم تشكيل حكومة  90عضو كنيست من أجل تحقيق العدالة الاجتماعية أو دفع
السالم".
واعت{ Uعضو الكنيست اليمي Àاملتﻄرف ميخائيل بن أري ،من حزب "الاتحاد الوط ،" Àأن استمرار والية الحكومة مع
كاديما هو "أمر » ء لشعب إسرائيل وسيمس باالستيﻄان".
وانتقدت الاتفاق رئيسة حزب كاديما السابقة ،تسي Âليف ، Àال! استقالت من الكنيست ٔالاسبوع املا¬  ،وكتبت ي
صفحCDا ع*ى الشبكة الاجتماعية "فيسبوك" أنه "ي هذا الصباح أريد أن اقول جملة واحدة لكل واحد وواحدة منكم ،و¶ي
أن Àأعرف تماما املشاعر ال! تغرقكم بعد أحداث الليلة ،لكن تذكروا أنه يوجد نهج سيا» آخر وهو الذي سينتصر".
كذلك كتب لبيد ي صفحته ع*ى "فيسبوك" أن "ما شاهدتموﻩ هو بالضبط السياسة البشعة ال! حان الوقت القتالعها
من حياتنا ،و¶ي سياسة الكرا» بدال من املبادئ .وهذا التحالف السيا» سيدفن جميع املشارك-ن فيه".
وعقد نتنياهو وموفاز مؤتمرا صحافيا مشUكا ي الكنيست ،الثالثاء ،قاال خالله إن اتفاق التحالف سU-كز ع*ى إحداث
تغي U-ي قضايا إسرائيلية داخلية.
وقال نتنياهو إن التحالف املوسع ،الذي سيضم  94نائبا ي الكنيست من أصل  120نائبا ،سU-كز ع*ى "تمرير بديل عادل
ونزيه ومتساو لقانون طال وتمرير موازنة مسؤولة تجمع ب-ن الاحتياجات ٔالامنية والاقتصادية والاجتماعية ،وتغي U-طريقة
الحكم ودفع عملية سالم مسؤولة" .وأضاف "لدينا فرصة تاريخية .فحكومة الوحدة جيدة لألمن والاقتصاد واملجتمع و¶ي
جيدة إلسرائيل".
وي ردﻩ ع*ى سؤال حول املفاوضات ٕالاسرائيلية  -الفلسﻄينية املتوقفة ي هذﻩ ٔالاثناء ،قال نتنياهو إن الفلسﻄيني-ن هم
الذين يرفضون املÇيء إTى املفاوضات ،ما يش U-إTى أنه لم يغ U-موقفه الرافض لوقف الاستيﻄان.
وأضاف نتنياهو أن "دولة إسرائيل بحاجة إTى الاستقرار ،ولقد أردت منذ البداية أن نستمر ح! الانتخابات ي موعدها
الرسم  ،وعندما رأيت أن الاستقرار يتقوض ذهبت إTى الانتخابات" املبكرة .وتابع أنه عندما تب-ن له أنه باإلمكان تشكيل
حكومة ¶ي ٔالاوسع ي تاريخ إسرائيل فإنه لم يUدد ي اغتنام الفرصة.
من جانبه قال موفاز إنه "حان الوقت لتغي U-الحال ي إسرائيل ،وهذﻩ الخﻄوة ]أي انضمامه إTى الحكومة[ ¶ي خﻄوة
تاريخية للوحدة الوطنية و¶ي هامة ملستقبل دولة إسرائيل ،والتحالف الكب U-سيعرف كيف يواجه تحديات إسرائيل
املستقبلية و¶ي ليست تحديات هينة".
وأضاف أن "حزب كاديما ُيقدم ع*ى هذﻩ الخﻄوة الهامة من أجل قيادة تغيU-ات لم تنجح دولة إسرائيل ي إجراCÍا ح!
ٓالان .واليوم اتخذت قرارا يضع مصلحة إسرائيل ي املركز".
وتﻄرق موفاز إTى تصريحات أطلقها ضد نتنياهو ي املا¬ وقال "حول وصفي لنتنياهو بالكاذب ،فقد تحدثنا حول هذا
وقررنا أن نضع هذا وراءنا وقررنا أن نم§ إTى ٔالامام من أجل مستقبل إسرائيل".
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وقاطع عضو الكنيست نيتسان هوروفيتس من حزب مU-تس أقوال نتنياهو ي بداية املؤتمر الصحاي ،وقال موجها كالمه
إTى نتنياهو وموفاز "أنتما جزء من زمرة فاسدين ،وقد كسرتما حاجز العار ،وهذا فساد بكل مع Àالكلمة ،وأنتما ال
تخجالن" ،وذلك قبل أن يخرجه حرس الكنيست من القاعة.

"بعت روحك للشيطان"!
وصادقت الهيئة العامة للكنيست ،مساء ٔالاربعاء ،ع*ى حكومة الوحدة وانضمام حزب كاديما إلCا وسط تململ وعالمات
عدم رضا داخل كاديما من هذﻩ الخﻄوة فيما وجهت املعارضة انتقادات شديدة إTى موفاز .وصادق الكنيست ع*ى حكومة
الوحدة بأغلبية  71صوتا ومعارضة  23صوتا وبعد ذلك أقسم موفاز يم-ن الوالء بعد تعيينه وزيرا بال حقيبة ونائبا أول
لنتنياهو.
كذلك أقسمت رئيسة حزب العمل ،شي*ي يحيموفيتش ،يم-ن الوالء بعد تعييCµا رئيسة للمعارضة خلفا ملوفاز.
وتم إيقاف جلسة الكنيست لفUة قصU-ة بعد أن اضﻄر نتنياهو إTى إجراء مشاورات مع خ{Uاء قانوني-ن ي أعقاب مﻄالب
من املعارضة بكشف تعهدات غ U-خﻄية منحها ملوفاز ،وبعد ذلك قال نتنياهو أنه تم الحديث عن تعي-ن وزراء آخرين من
كاديما وأنه عندما يتم الاتفاق ع*ى ذلك سيﻄرح الاتفاق ع*ى الكنيست.
وقبل ذلك شن عضو الكنيست بنيام-ن بن إليعازر ،من حزب العمل ،هجوما شديدا ضد موفاز بسبب اتفاقه املفا¯ئ مع
نتنياهو .وقال بن اليعازر ،وهو أك{ Uأعضاء الكنيست سنا" ،لقد رأيت كل  Ñء ،لك Àلم أر ح! ٓالان أمرا كهذا .وموفاز
خدم تح! )كرئيس ألركان الجيش( عندما كنت وزيرا للدفاع ،وقد كان رجال شجاعا وبعد ذلك توTى منصب وزير الدفاع
وكان شجاعا .لكن ٓالان ستضﻄر أن تكون شجاعا من أجل أن تنظر ي أع-ن شعب إسرائيل".
وأضاف بن اليعازر مخاطبا موفاز "إن Àأعرف آراءك من لجنة الخارجية ؤالامن .كم مرة كررت ي أذني أن رئيس الوزراء
كاذب ،كاذب ،كاذب ...ؤالامر ٔالاخﻄر ،ولو أنك لم تقصد ذلك ،هو أن الجمهور ي دولة إسرائيل فقد ثقته بشكل مﻄلق
باملؤسسة السياسية ،واملؤسسة السياسية اليوم ،بسببك¶ ،ي زبالة بنظر الجمهور" .وقال "لقد بعت روحك للشيﻄان"
لكنه اعتذر عن هذا التعب U-وطلب شﻄبه من محضر الجلسة.
وذكرت وسائل ٕالاعالم ٕالاسرائيلية أنه إضافة إTى انتقادات املعارضة برزت مؤشرات إTى عدم ارتياح داخل حزب كاديما.
وقال عضو الكنيست عن كاديما روبرت طيفاييف ،خالل خﻄاب ألقاﻩ ي الكنيست ،إن "نتنياهو هو سيا» عظيم ،وقد
قال بكل بساطة ’أنا صاحب البيت هنا وستجري انتخابات عندما أريد ،وعندما ال أريد فإCEا لن تجري’ .ومشكلتنا ¶ي ي
شروط انضمامنا إTى الحكومة .إننا ننضم إTى التحالف من دون بحث ،ومع أربعة بنود ي اتفاق التحالف .وأنا ال أعتقد أنه
حدث مرة ي التاريخ إبرام اتفاق تحالف مؤلف من أربعة بنود ومن دون أمور جوهرية ،أهذا ما حققناﻩ مع  28نائبا؟".
وقال إنه كان باإلمكان إجراء هذا التغي U-من خارج الحكومة ولم تكن هناك حاجة لتشكيل حكومة وحدة وأعلن أنه لن
يشارك ي التصويت ع*ى تنصيب موفاز.
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مصالح سياسية ضيقة
ُ
أظهر استﻄالعان للرأي نشرا يوم ٔالاربعاء ،أن تشكيل حكومة وحدة نابع من مصالح سياسية ومن الرغبة ي البقاء ي
الحياة السياسية .وقال  %63من املشارك-ن ي استﻄالع صحيفة "هآرتس" و %70.6من املشارك-ن ي استﻄالع صحيفة
"معاريف" إن اتفاق تشكيل حكومة وحدة نابع من مصالح نتنياهو وموفاز السياسية.
ورأى نصف ٕالاسرائيلي-ن تقريبا %51 ،ي "هآرتس" و %46.7ي "معاريف" ،أن حكومة الوحدة لن تنفذ تعهد نتنياهو
وموفاز بﻄرح قانون جديد بدال من قانون طال وأCEما لن ينجحا ي تغي U-طريقة الحكم أيضا .رغم ذلك اعت{ %50.9 Uي
استﻄالع "معاريف" أن تشكيل حكومة الوحدة ¶ي خﻄوة م{Uرة بينما عارضها .%34.8
وقال  %45إن تشكيل هذﻩ الحكومة يساعد إسرائيل ي صراعها ضد ال{Uنامج النووي ٕالايراني لكن  %39.5قالوا إن
تشكيلها ال يساعد ي هذﻩ الناحية.
وتوقع  %57.4أن تصمد حكومة الوحدة ح! املوعد الرسم لالنتخابات العامة املقبلة ي تشرين الثاني من العام املقبل.
وي ردهم ع*ى سؤال حول من هو الرابح ٔالاول من تشكيل حكومة الوحدة ،قال  %54إنه موفاز ،بينما قال  %53إنه
نتنياهو ،وقال  %18إنه باراك .وحول الخاسر ٔالاك{ Uمن تشكيل حكومة الوحدة وإجراء الانتخابات ي موعدها الرسم  ،قال
 %46.6إنه مؤسس حزب "يوجد مستقبل" الجديد يائ U-لبيد ،بينما رأى  %35.8أCEا رئيسة حزب العمل شي*ي يحيموفيتش،
وقال  %13.9إنه الرئيس السابق لحزب شاس ،أرييه درØي ،الذي كان ينوي خوض الانتخابات املبكرة بحزب جديد.
وتب-ن من الاستﻄالع-ن أن شعبية حزب العمل ارتفعت من  18مقعدا ي الكنيست بموجب الاستﻄالعات السابقة إTى 19
مقعدا ي استﻄالع "هآرتس" وإTى  20مقعدا ي استﻄالع "معاريف".
وأظهر استﻄالع "هآرتس" أن شعبية حزب الليكود بزعامة نتنياهو قد ارتفعت بعد تشكيل حكومة الوحدة إTى  33مقعدا ي
الكنيست بدال من  32مقعدا ي الاستﻄالع الذي نشر مﻄلع الشهر الحاTي ،بينما تب-ن من استﻄالع "معاريف" أن الليكود
يحافظ ع*ى قوته وسيفوز بثالث-ن مقعدا.
ووفقا الستﻄالع "هآرتس" فإن شعبية حزب كاديما بقيت كما ¶ي بعد تشكيل حكومة الوحدة وتوقع أن يحصل ع*ى 11
مقعدا ي الكنيست بينما سيحصل بحسب استﻄالع "معاريف" ع*ى  10مقاعد .وتوقع استﻄالع "هآرتس" حصول حزب
"إسرائيل بيتنا" بزعامة وزير الخارجية أفيغدور لي{Uمان ع*ى  15مقعدا ي الكنيست بينما توقع استﻄالع "معاريف" أن
يحصل هذا الحزب ع*ى  12مقعدا.
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تفاهم بشأن إيران
تش U-التقديرات ي إسرائيل إTى وجود تفاهم ب-ن نتنياهو وحليفه الجديد موفاز بشأن املوضوع النووي ٕالايراني.
ونقلت صحيفة "معاريف"ٔ ،الاربعاء ،عن مصدر سيا» رفيع املستوى ومﻄلع ع*ى املحادثات ب-ن الاثن-ن قوله إن "تفكU-
موفاز مﻄابق لتفك U-نتنياهو".
وقالت الصحيفة إنه خالل ثالثة اجتماعات عقدها نتنياهو مع موفاز ،لبحث اتفاق تشكيل حكومة الوحدة ،تم تناول
املوضوع ٕالايراني بتوسع ،وأن نتنياهو سÚى الستيضاح موقف موفاز حول الﻄريقة ال! ينبÛي أن تتبعها إسرائيل من أجل
وقف تﻄوير ال{Uنامج النووي ٕالايراني.
ووفقا للصحيفة فإن أقوال املصدر السيا» تع Àأن موقف موفاز من املوضوع ٕالايراني يشكل دعما قويا ملوقف نتنياهو
وباراك لجهة احتمال شن هجوم عسكري إسرائي*ي ضد املنشآت النووية ٕالايرانية .وأشارت الصحيفة إTى أن نتنياهو أوضح
للرئيس ٔالامU-كي ،باراك أوباما ،أنه قد ال ينتظر ح! انتخابات الرئاسة ٔالامU-كية ي تشرين الثاني املقبل ليشن هجوما ضد
إيران.
من جهة ثانية فإنه توجد معارضة داخل هيئة الوزراء الثمانية ملوقف نتنياهو وباراك ،ويؤيدهما الوزيران يوفال شتاينيتس
وأفيغدور لي{Uمان ،بمهاجمة إيران وتتمثل املعارضة ي الوزراء بي Àبيغن ودان مريدور وموشيه يعلون ومعهم الوزير إي*ي
يشاي ،ولذلك فإنه ستكون ملوقف موفاز أهمية كبU-ة.
وكان موفاز قد صرح ي املا¬ أنه يعارض مهاجمة إيران طاملا أCEا ليست ع*ى عتبة صنع قنبلة نووية وأن الخيار
العسكري ينبÛي أن يكون الخيار ٔالاخ U-وحذر من تصريحات نتنياهو وباراك حول هذﻩ القضية .لكن "معاريف" أشارت إTى
أن نتنياهو كان يعرف ع*ى ما يبدو أن انتقادات موفاز Cذا الخصوص لم تكن تعكس بالضرورة موقفه الحقيقي وأنه كان
ملزما بإظهار قدراته القيادية خالل املنافسة بينه وب-ن ليف Àع*ى رئاسة كاديما.
ولفتت الصحيفة إTى العالقات الحميمة ب-ن نتنياهو وموفاز منذ سنوات طويلة ،فقد كان موفاز ضمن فرقة الكوماندوس
ُ
ال! حررت الرهائن ي مﻄار العاصمة ٔالانغولية ،عينتي ، Âال! قادها شقيق نتنياهو ،يوني ،وقتل فCا .كما أن نتنياهو ي
واليته ٔالاوTى ي رئاسة الحكومة هو الذي ّ
ع-ن موفاز رئيسا ألركان الجيش ٕالاسرائي*ي.
من جان¿Cا كتبت محللة الشؤون الحزبية ي صحيفة "يديعوت أحرونوت" ،سيما كدمون ،أن "موفاز الذي كان بإمكانه أن
يكون معارضا شرسا فيما يتعلق بمهاجمة إيران ،وهكذا هو صرح ع*ى الاقل ،سيكون ٓالان جزءا من الهيئة ٔالاكUÜ
حساسية ،أي التاسع ي هيئة الوزراء الثمانية ،ولUÝاﻩ ]يجرؤ ع*ى أن[ يعارض عندها".
ورأت املحللة نفسها أن تشكيل حكومة الوحدة ٕالاسرائيلية ينﻄوي ع*ى رسالة إTى الرئيس ٔالامU-كي باراك أوباما ،أيضا،
مؤداها أن كل الدولة تقف خلفه ،وكذلك وكل الكنيست ،وأنه ملك إسرائيل.
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لكن املحلل العسكري ي صحيفة "هآرتس" عاموس هارئيل استبعد أن يكون املوضوع ٕالايراني أحد أبعاد تشكيل حكومة
الوحدة ،ورأى أن انضمام موفاز إTى هيئة الوزراء الثمانية سيكون عامل كبح ،ولذلك فإن تصويته ي هذﻩ الهيئة سينﻄوي
ع*ى أهمية كبU-ة .وأضاف أن موقف موفاز من املوضوع ٕالايراني مشابه ملوقف رئيس املوساد السابق ،مئ U-داغان ،وموقف
رئيس الشاباك السابق ،يوفال ديسك-ن ،اللذين حذرا من إقدام إسرائيل ع*ى مهاجمة إيران .ولذلك رأى هارئيل أن "إيران،
وح! يثبت العكس ،ال تبدو أCEا الاعتبار ٔالاسا» للوحدة".
كذلك استبعد محلل الشؤون العربية ي "هآرتس" ،تسفي بارئيل ،هجوما إسرائيليا ضد إيران جراء تشكيل حكومة
ً
أساسا من رغبة أطرافها ي البقاء السيا»  ،وأن "السياسي-ن الذين يرغبون
الوحدة معت{Uا أن تشكيل هذﻩ الحكومة نابع
ي هذا البقاء ال يشنون الحروب".
ولفت بارئيل إTى وجود عامل آخر سيمنع حربا ضد إيران وهو النفط وكتب يقول "إذا كان ال{Uنامج النووي ٕالايراني يشكل
C±ديدا وجوديا ع*ى إسرائيل فإن النفط هو C±ديد إسUاتيÇي ع*ى اقتصاد أوروبا ،ال! ستتوقع من أوباما أن C£دئ حليفته
]إسرائيل[ ،فالحديث ال يدور ع*ى أمور أقل أهمية مثل عملية سياسية أو وقف البناء ي املستوطنات".
وأضاف بارئيل أن "استقرار العالم ،أي بورصاته ،متعلق ٓالان بما ستقوله إيران وبما ستفعله إسرائيل ،وهرمية هذﻩ
الاعتبارات ¶ي ال! ستﻄرح أمام إسرائيل أصعب املعضالت ،و¶ي عدم مهاجمة إيران وعدم القضاء ع*ى جزء من الCDديد
الوجودي ،الذي يختلف حوله قياديون ]ي إسرائيل[ ،أو شن هجوم وعندها تصبح إسرائيل نفسها عدوة العالم".
وخلص بارئيل إTى أن إسرائيل ستضﻄر إTى إرجاء اتخاذ قرار بشأن هجوم كهذا إTى صيف العام املقبل ،بعد أن صرح
باراك بأنه ال ينبÛي مهاجمة إيران قبل الانتخابات ٔالامU-كية" ،ولكن إذا تقرر التأجيل ،فربما ال يوجد C±ديد وجودي داهم؟
أو ربما أن هذا ]الحديث حول الCDديد الوجودي[ هو مجرد تضليل؟".

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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