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  2012أهداف�نتنياهو�من�وراء�تقديم�موعد��نتخابات�العامة�إ#ى�أيلول�

وإما�بصورة�مبكرة��ي�حال�نجاح�ا%عارضة�ا%قرر�القانوني�إما��ي�موعدها��،�عادة،�ي�إسرائيل�نتخابات�العامةتجري�� 

�،لكن�هذا�ليس�الحال��ي�إسرائيل،�Bن. أو��ي�حال�وفاة�رئيس�الحكومة�=ماخ:ل�و9ي�7هارئيسطاحة�بالحكومة�أو��ي�. 

�سدة� �و9ية�حكومته،�انط:قا�من�تقديره�أنه�سيعود�إFى إذ�أن�رئيس�الحكومة،�بنيامNن�نتنياهو،�هو�الذي�قرر�إL=اء

راؤها��ي�الرابع�من�أيلول�هذا�العام،�بد�9من�تشرين�الثاني�من�العام�الحكم�بعد��نتخابات�ا%بكرة�ا%قبلة،�ا%زمع�إج

  .)2013( ا%قبل

من�bفضل�"،�إنه�)6/5/2012( وقال�نتنياهو��ي�خطاب�ألقاه�أمام�مؤتمر�حزب�الليكود��ي�تل�أبيب،�مساء�أمس�bحد

� �خ:ل �قصkNة �انتخابية �معركة ��4إجراء �شهور ��ستقرار�اليكون �إعادة �شأL=ا �". سياpqrمن �مع�"وأضاف �أتعاون لن

  ".معركة�انتخابية�عxى�مدار�سنة�ونصف�السنة�ستلحق�ضررا�بالدولة

حقق7=ا�حكومته،�خ:ل�السنوات�الث:ث�ا%اضية�" إنجازات"وألقى�نتنياهو�خطابا�انتخابيا�بارزا�عدد�فيه�ما�وصفه�بأنه�

وخاصة�رئيسة�حزب�العمل،�شيxي�يحيموفيتش،�بقوله�ووخز�نتنياهو�رؤساء�bحزاب،�. �ي�ا%جالNن�bم~�pو�قتصادي

دولة�إسرائيل��9يمك�=ا�أن�تسمح�لنفسها�برئيس�وزراء�من�دون�تجربة�سياسية�وأمنية�واقتصادية،�فهذا�هو�ا%زيج�"إن�

  ".الضروري 

كانوا�ينوون�ضربنا�بصورة�منهجية�الكثkNين�من�أولئك�الذين�"وتطرق�نتنياهو�إFى�جو9ت�التصعيد��ي�قطاع�غزة�قائ:�

�ورد �وبادرنا �إلينا، �ضربات �دتوجيه �الحديدية �القبة �بمساعدة �ضدنا، �هجوم �أي �عxى �بحزم �الصواريخ�(نا 9ع�kاض

والجدار�الحدودي��ي��الجنوب��وبخطوات�كثkNة�أخرى،�قسم�م�=ا�فقط�معروف�للجميع،�وأثبتنا�أننا�) القصkNة�ا%دى

  ".نعالج�bمن�بقوة�بالغة�وب�kجيح�الرأي

وأعدنا�اقتصاد�إسرائيل�إFى�النمو�بشكل�أك��kمن�النمو�. أعدنا�الجندي�ا%خطوف�غلعاد�شاليت�إFى�بيته�سا%ا" فوأضا

  . نجازات�حكومته��ي�مجال�التعليم�وخفض�أسعار�الشقق�الجديدة�وغkNهاوعدد�إ". وروبا�والو9يات�ا%تحدة�ي�أ

تم�بقدر�كب�kNبسبب�نشاطنا،�".يراني�عxى�bجندة�الدولية�وفيما�يتعلق�بإيران�قال�نتنياهو�إن�طرح�ا%وضوع�النووي�

  ".ح���إزالة�ال7=ديد�بشكل�حقيقي"وتعهد�بأنه�سيستمر��ي�العمل�" والعالم�مجند�ضد�ال�kنامج�النووي�.يراني

�الليكود �حزب �بفوز �تتنبأ pال�� �الرأي �باستط:عات �مستعينا �خطابه، �نتنياهو��ي �ع��kع�=ا pال�� �القوة �نشوة �ي��لكن

وا%ستوطنون�bعضاء�. عندها�برز�نفوذ�ا%ستوطنNن��ي�الليكود. �نتخابات�ا%قبلة،�انقلبت�عليه�بعد�أن�أن���الخطاب

�ي�هذا�الحزب،�ويفرضون�عxى�قوًيا�ويشكلون�جناحا�. �ي�الليكود�متطرفون�سياسيا�ومتعصبون�قوميا�وم� متون�دينيا

�فيما �السياسية �رؤي7=م �عام، �بشكل �تجاه��الليكود، �خطوات �بأية �القيام �ورفض �الغربية �الضفة kNبمص� يتعلق

   .لليكود�تصوتوا%ث��kNي�bمر�أن�غالبي7=م���9.الفلسطينيNن،�وليس�فقط�ما�يتعلق�با%فاوضات



  
  

___________________  
 

3 

 

p~عل� �تصويت �خ:ل �مؤتمر�الحزب،�من �يتوFى�رئاسة �قوطع�بالتصفيق�الحار،�طلب�نتنياهو�أن �الذي . فبعد�خطابه،

لكن��.�ي��نتخابات�القريبة�نتنياهو�يس£ى�بذلك�إFى�السيطرة�عxى�تشكيل�قائمة�الحزب�للكنيست�وقال�محللون�إن

�ا%نصب �هذا �عxى �منافسه �الذي �دانون، �داني �عضو�الكنيست �الليكود،�ب يتمتع، ��ي �ا%ستوطنNن �جناح تأث�kNكب�kNعxى

�ذلك �سرية. عارض �ا%ؤتمر�بصورة �رئيس �انتخاب �إFى �دانون �خطاب. ودعا �مؤتمر��وبعد ��ي �ا%ستوطنون �منع نتنياهو،

ووصفت�. وتأجل�انتخاب�رئيس�ا%ؤتمر�إFى�جلسة�9حقة". سرية.. سرية"الليكود�إجراء�تصويت�عل~�pوراحوا�يصرخون�

  ".لنتنياهو�لإذ9"وسائل�.ع:م�.سرائيلية�bجواء��ي�مؤتمر�الليكود�بأL=ا�

  

       "  صفقة�شاليت"نتنياهو�قرر�تقديم��نتخابات�بعد�

�.سرائيليون وأشا �ا%ا¦pq،ر�ا%حللون �الجمعة �يوم ،�� �أن �تشرين�إFى ��ي ��نتخابات �موعد �بتقديم �قراره نتنياهو�اتخذ

�حماس �وحركة �إسرائيل �بNن �bسرى �تبادل �صفقة �بعد ،pq¦ا%ا� �صحيفة�. bول ��ي �الحزبية �الشؤون �محللة وكتبت

�ماز "معاريف" �و ا، �التبادل �صفقة �منذ �أنه �معلم، �شعبية�ل �ارتفعت �شاليت، �bس�kNغلعاد �الجندي �إسرائيل استعادة

�،kNخرى نتنياهو��ي�استط:عات�الرأي�بشكل�كبbحزاب�bن�جميع�Nوأصبحت�هناك�فجوة�بينه�وب.  

وكلما�اق�kب�نتنياهو�من�حسم�قضايا�. لنتنياهو�داخل�ا%ؤسسة�السياسية�أو�خارجها�لم�ينشأ�بديل" وأضافت�معلم�أنه

الذي�يمنح�إعفاءات�وامتيازات�للحريديم��ي�الخدمة��[،�مثل�قانون�طال�]�ي�التحالف[ن�أن�تفجر�الوضع�صعبة�ويمك

�مستوطنNن] العسكرية �وإخ:ء �لوا%وازنة �بالنسبة �واضحة �النتيجة �كانت �شعبية�. ه، �تحقيق �من �يتمكن �لن �أنه وي

لنتنياهو�أ�9يبدو�كمن��اع؟�ورغم�ذلك�كان�مهمفلماذا�ينتظر�التلبكات�وفقدان�السيطرة،�إذا�أمكن�تغي�kNالوض. أفضل

     ".فلماذا�عليه�أن�يبدو�كمن�يريد�تفكيك�حكومة�بدون�سبب؟. يبتهج�من�التوجه�إFى�انتخابات

نتنياهو�بدأ�"وكتبت�أن�. ،�سيما�كدمون،�أيضا"يديعوت�أحرونوت"وأكدت�ذلك�محللة�الشؤون�الحزبية��ي�صحيفة�

  ".أي��ي�L=اية�تشرين�الثاني. رير�غلعاد�شاليت�مباشرةيفكر��ي�انتخابات�مبكرة�بعد�تح

انتخابات�داخلية��ي�القيام�بخطوة�سريعة�تتمثل�ر�نتنياهو�التفك��kNي�انتخابات�مبكرة�كان�وراء�قراووفقا�لكدمون�فإن�

الليكود،�ديما،�وليس�خصومه��ي�احزب�ك�هو مرمى�نتنياهو��ما�كان��ي أنوأضافت�. عxى�رئاسة�حزب�الليكود) برايمريز(

�هذا�الحزبديما،�وال��pسيتحطم�افقد�توقع،�وهذا�ما�حصل�فع:،�أن�ال�kايمريز��ي�الليكود�ستقود�إFى�برايمريز��ي�ك"

�أعقا°=ا �منه". �ي �أك±�kا%قربNن �سوى �عل²=ا �يطلع �ولم �هذه �نتنياهو�بخطته �احتفظ �التحال. وقد �رئيس �أن ف�وح��

قدم�مشروع�قانون�لحل�الكنيست�وإجراء�انتخابات�مبكرة،�يوم�bربعاء،�لكNن،�الذي�ال�k%اني،�عضو�الكنيست�زئيف�إ

  .عاد�قبل�ذلك�بيومNن�من�زيارة�´وكرانيا�ولم�يكن�عxى�علم�بخطة�نتنياهو
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ح���هم�لم�يكونوا�مطلعNن�عxى�جميع�القرارات��ن،�الذيونقلت�كدمون�عن�نتنياهو�قوله�لعدد�قليل�من�ا%قربNن�منه

وال��pجرت��ي�L=اية�شهر�آذار�ا%ا¦pq،�" ديما�مباشرةاسنذهب�إFى��نتخابات�بعد�ال�kايمريز��ي�ك" :ال��pتضمن7=ا�خطته

  ". bخرى �من�جهة�وتقوية�مكانته�داخل�الليكود�من�الجهةديما�اإس�kاتيجيته�كانت�تحطيم�ك"أن�كما�نقلت�تأكيده�

́مر�عارض�ذلك،�بينما�ووزير�الخار " إسرائيل�بيتنا"وأضافت�كدمون�أنه�عندما�علم�رئيس�حزب� جية�أفيغدور�لي�kمان�با

بأن�يقدم�حزب�آخر،��اكان�نتنياهو�مهتمو . قرر�نتنياهو�.ع:ن�عن�انتخابات�مبكرة�بعد�عيد�الفصح�ال²=ودي�مباشرة

  . غ�kNالليكود،�مشروع�قانون�لحل�الكنيست،�وهو�ما�فعله�حزبا�العمل�ومkNتس

ا%ا¦pq،�عندما�كشفت�أن�نتنياهو�يخطط�¹جراء�انتخابات�مبكرة��ي�أيلول��آذار �22وأشارت�كدمون�إFى�مقالها�من�يوم�

فقد�كتبت��ي�ذلك�ا%قال�أن�هناك�عدة�أسباب�من�شأL=ا�أن�. وعxى�ما�يبدو�أنه�تم�تسريب�خطة�نتنياهو�إل²=ا. ا%قبل

�وذلك�با9  �ف²=ا، �فوزه �ليضمن �العامة ��نتخابات �موعد �اتخاذ�قرار�بتقديم �نتنياهو�إFى �تدفع �أنه �إFى �مرة�"ستناد ´ول

�فقط �محللNن �وليس �انتخابات �إجراء �إFى �يقودوا �أن �بإمكاL=م �أشخاص �الوضع �بتحليل �مصادر�"يقوم �إFى �إشارة ��ي ،

�نتنياهو �أن�نتنياهو��.سياسية�مطلعة�ومقربة�من �رغم �ا%قال��ي�حينه�بداية�حراك�لتقديم��نتخابات، �أثار�هذا وقد

  . نفى�ما�جاء�فيه

�عxى�وكتبت�كدمو  �L=اية�bسبوع�ا%ا¦pq،�أن�خطة�نتنياهو�لتقديم��نتخابات�تم�إعدادها�بحرص�وأن�الدليل ن،��ي

،�وذلك�انط:قا�من�ا%عرفة�بأنه�ستجري�2013وا�بعد�بالعمل�عxى�موازنة�العام�أ�ي�وزارة�ا%الية�لم�يبد"ذلك�هو�أنه�

  ".تانتخابات�وأن��ا%وازنة�لن�تصل�إFى�الحكومة�و�9إFى�الكنيس

�bمkNكي �الرئاسة �انتخابات �مبكرة�قبل �إجراء�انتخابات �نتنياهو�يريد �فإن �.سرائيليNن �ا%حللNن � �واحتمال�ةوبحسب ،

بعد�انتخابه�لو9ية�ثالثة،�قد��اك�محللون�يشkNون�إFى�أن�نتنياهو،وهن. إعادة�انتخاب�الرئيس�باراك�أوباما،�لو9ية�ثانية

ت�bمkNكية�أو�بعدها�مباشرة�ومن�دون�التنسيق�مع�الو9يات��ا%تحدة،��ال��pتعارض�،�قبل��نتخابايقرر�مهاجمة�إيران

  .ويجمع�ا%حللون�عxى�أن�ا%وضوع�.يراني�سيكون�ماث:�بقوة��ي�ا%عركة��نتخابية�.سرائيلية. هجوما�كهذا�حاليا

  

  تكهنات�وع:قات

� �خ:ل ��نتخابات، �تقديم �وجوب �أسباب �حول �التكهنات �ا%اضيNنك±kت �. bسبوعNن �التكهنات �هذه تعلق�يوأحد

  . بلي�kمان

،�ويق¼�pqبفرض�الخدمة�العسكرية�أو�"لقانون�طال"فقد�تحدثت�تقارير�عن�أن�bخ�kNيع� م�طرح�مشروع�قانون�بديل�

� �سن �ببلوغهم ��ي�إسرائيل �جميع�الشبان �عxى �أو�ا%دنية �والحريديم. عاما�18الوطنية �فرض�الخدمة�عxى�العرب �.أي

ويرفضون�الخدمة��ي�" قانون�طال"هذا�الخصوص�ضجة�لدى�الحريديم،�الذين�يرفضون�إلغاء��ي�وأثار�إع:ن�لي�kمان�
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وبدا�أن�إقدام�". تورا¾=م�حرف7=م"من�خ:ل�مسار�) أي�ا%عاهد�الدينية(الجيش�كبديل�لدراسة�شباL=م��ي�الييشيفوت�

�ا �التحالف �حل �إFى �سيؤدي �كهذا �مشروع �طرح �عxى �لي�kمان �حزب �ينسحب �أن �إما ́نه � �بيتنا"لحكومي، أو�" إسرائيل�

  .،�من�الحكومة"À=دوت�هتوراة"bحزاب�الحريدية،�شاس�و

� �صحيفة ��ي �الشؤون�السياسية �محلل �فkN "هآرتس"لكن � pqrيو� �مطلع�ت، ��ي �سادت pال�� �للتقديرات �خ:فا �أكد�أنه ر،

� �فإن ،pq¦سبوع�ا%اb"� �أقدام �تحت �من �يسحب�البساط �لم �من7=ية�ولم�. نتنياهولي�kمان �أمام�حقائق �يضعه وهو�لم

  ".خطوا¾=ما�منذ�اللحظة�bوFى] نتنياهو�ولي�kمان[ونسق��ثنان�. يفرض�عليه�شيئا

فقد�رافق�لي�kمان�نتنياهو��ي�العمل�السياN .�pqrن�نتنياهو�ولي�kمانبوهنا��9بد�من�م:حظة�تتعلق�بالع:قات�الوثيقة�

،�بعد�L=اية�و9ية�نتنياهو�كسف¹�kNسرائيل��ي�bمم�ا%تحدة�وعودته�إFى�الب:د�والدخول�1988وكان�أمNن�سره�منذ�العام�

�للكنيست �حزب�الليكود �قائمة �. �ي ��ي�العام �الليكود �حزب �نتنياهو�برئاسة �فوز �لي�kمان�مديرا�عاما�1992وبعد ،�عNّن

�الليكود �. لحركة �العام �،�ي �للحكومة �نتنياهو�رئيسا �أصبح �أن �1996وبعد �رئيس�، �%كتب �عاما �مديرا �لي�kمان عNّن

وهناك�تقديرات�بأن�هذه��ستقالة�جاءت��ي�أعقاب�فتح�. استقال�لي�kمان�من�هذا�ا%نصب�1997و�ي�العام�. الحكومة

  . ملف�تحقيق�ضد�لي�kمان��ي�الشرطة،�وقد�تم�إغ:ق�ا%لف�بعد�ف�kة

� �لي�kمان، �اتخذها pال�� �ا%تطرفة �ا%واقف �أن �محللون �خ:ويرى �الحالية، �الحكومة �و9ية �ا%تعلقة��ل �تلك وخصوصا

كذلك�لم�تشهد� .L=ا�تع��kعن�موقف�نتنياهوإمنسقة�مع�نتنياهو،�بل�بالعملية�السياسية�بNن�إسرائيل�والفلسطينيNن،�

،��ي�السنوات�الث:ث�ا%اضية،�منذ�بدء�و9ية�نتنياهو،�ولو�مرة�واحدة،�م:حظة�وجهها�رئيس�الحكومة�إFى�وزير�خارجيته

السر�أو�العلن،��ي�أعقاب�تصريحات�أطلقها�bخ�kNوبدا�أن�من�شأL=ا�إلحاق�ضرر�سيا�pqrبإسرائيل،�أو�ح���إثارة�أزمة�

   .مع�الو9يات�ا%تحدة

فقد�بحث�مندوبون�من�قبل��.بعيد�ا%دى�Bن�ر�عن�أن�هذا�التنسيقتيق�بNن��ثنNن،�كشف�فkN وفيما�يتعلق�بالتنس

�خ: �ونتنياهو�ولي�kمان، �الليكود �حزبي �بNن �التحالف �إمكانية ،pq¦ا%ا� �bسبوع �بيتنا"ل ��نتخابات�" إسرائيل لخوض

  ". الليكود�بيتنا"تسم��و ا%قبلة��ي�قائمة�واحدة،�برئاسة�نتنياهو�ويكون�لي�kمان�الرجل�الثاني�ف²=ا،�

 kNف� �توأوضح �هو�أن �ك:�الحزبNن، �مصادر��ي �إFى �استنادا �كهذه، �لخطوة �السبب ��9يزال�ن"ر�أن �وربما تنياهو�تخوف،

الذي�أسسه�يائ�kNلبيد،��ي�قائمة�واحدة��’يوجد�مستقبل’و�ديماايسار،�العمل�وكال -يتخوف،�من�اتحاد�أحزاب�الوسط�

�الليكود�وفقا��مقعدا�42و�40ستحصل�عxى�ما�بNن� �استط:عات�الرأي�bخkNة،�بينما�سيحصل �ي�الكنيست�بموجب

س�يبkN ] شمعون [ساء�هذه�القائمة�ا%وحدة�إFى�الرئيس�وأن�يأتي�رؤ . دا��ي�الكنيستمقع�30ل:ستط:عات�نفسها�عxى�

��نتخابات �تكليفابعد �منه �ويطلبوا �كأك��kحزب�، �الحكومة، �الحالة�لن�يكون . بتشكيل �هذه �الرئيس�إ��9و�ي مفر�أمام

  ".يسار،�ح���لو�كانت�كتلة�أحزاب�اليمNن�والحريديم�أك�kال -كتلة�الوسط�تكليف�
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�تن�فkN لك �أن�هذا �الجهة�bخرى هو�ر�أشار�إFى �والخيالية�من �السيناريو�. أحد�السيناريوهات�ا%نطقية،�من�جهة، وهذا

́سباب�أخرى�تكشف�حقيقة�الع:قات�بNن�أحزاب��غ�kNأنه. منطقي�بسبب�ما�ذكر�أع:ه خياFي،�وغ��kNقابل�للتطبيق،�

ل�موفاز،�و ديما،�شاؤ ارئيس�حزب�ك�،السبب�bول�يتعلق�بمن�سkNأس�قائمة�موحدة�كهذه. يسار�ورؤساÊ=اال -الوسط�

�يحيموفيتش �شيxي �العمل، �حزب �رئيسة �لكن�. أم �سابق، �دفاع �ووزير �الجيش �أركان �رئيس �هو �موفاز �أن ورغم

يست�تقريبا،�ال��pسيحصل�ا%قاعد��ي�الكن�ي�ستط:عات�تتوقع�أن�يحصل�العمل��برئاسة�يحيموفيتش�عxى�ضعف

  . ديمااعل²=ا�ك

� �خلفية �عxى �bحزاب، �لهذه �كثkNين �مصوتNن �هروب �إFى �كهذا �تحالف �يؤدي �أن �بإمكانية �يتعلق �الثاني عدم�والسبب

́حزاب�أخرى    . كرههم�ليحيموفيتش�أو�خوفهم�من�موفاز�أو�استخفافهم�بلبيد،�والتصويت�

  . ساء�هذه�bحزاب�يريدون�الوحدةمؤكدا�أبدا�أن�رؤ س�والسبب�الثالث�هو�أنه�لي

 kNحوال�أمام�الرئيس�بتكليف�نتنياهو�بتشكيل�الحكومة�"ر�أن�توكتب��فbي�جميع���pqËليبد�يبدو�كمن�سيفضل�أن�يو

  ".أن�يو�pqËعxى�يحيموفيتشبأك±�kمن��حتمال�

 kNى�الرغم�من�أن�توأضاف�فxى�الحظاحتما9ت�تحقق�هذا�السيناريو�ضئيلة،�لكن�نتنياهو�"ر�أنه�عxففي�. لن�يعتمد�ع

�ا%هووسة،� �الخيارات �وح�� �الخيارات، �جميع �ويفكر��ي �سيناريو، �´ي �وسيستعد �يغامر، �نتنياهو�لن ��نتخابات هذه

  ".وهو�يريد�ضمان�انتصاره�ف²=ا�قبل�فتح�صناديق��ق�kاع. هذه�حرب. ووضع�رد�عxى�كل�واحد�م�=ا

  

  نصف�Bسرائيلي?ن�يريد�بقاء�نتنياهو�

�نتنياهو��ي�أظهر� �بقاء �يريدون �نصف�.سرائيليNن �حواFي �أن ،pq¦ا%ا� �الخميس �يوم �.سرائيxي، �العام �للرأي استط:ع

  . منصبه�بعد��نتخابات�العامة�ا%بكرة

من�.سرائيليNن�يعت�kون�أن�نتنياهو�هو�bنسب�%نصب�% 48ن�أاستط:عا�للرأي�تبNن�منه�" هآرتس"ونشرت�صحيفة�

إن�% 9إن�رئيسة�حزب�العمل،�شيxي�يحيموفيتش،�ي�bنسب�لهذا�ا%نصب،�وقال�% 15ما�قال�رئيس�الحكومة،�في

هو�bنسب�لرئاسة��،موفاز�لو ديما،�شاؤ ارئيس�حزب�ك�فقط�إن% 6لي�kمان�bنسب��%نصب�رئيس�الحكومة�ورأى�

  .الحكومة

،�يوفال�)الشاباك(ئيس�جهاز�bمن�العام�من�.سرائيليNن��9يوافقون�عxى�أقوال�ر % 51وتبNن�من��ستط:ع�أيضا�أن�

ديسكNن،�الذي�انتقد�بشدة�سياسة�نتنياهو�وقال�إنه��9يثق�بقدرة�bخ�kNووزير�الدفاع،�اÀ=ود�باراك،�عxى�قيادة�حرب�

� �قال �فيما �إيران، �انتقاداته% 25ضد �عxى �يوافقون �. إL=م �قال �يتغ�kNخ:ل�% 49كذلك �لم ��قتصادي �وضعهم إن
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إن�وضعهم��قتصادي�ساء�بينما�تحسن�% 30ث�ا%اضية،�منذ�بداية�و9ية�حكومة�نتنياهو،�فيما�قال�السنوات�الث: 

  %.20لـ�الوضع��قتصادي�

�استط:ع�نشرته� �من �كذلك�تبNن �أ"معاريف"صحيفة ،pq¦ا%ا� �الخميس �يحافظ�عxى�قوته، �زال �ما �الليكود �حزب ،�ن

مقعدا��ي�الكنيست�فيما�31��9خابات�اليوم�فإنه�سيحصل�عxى�وأنه��ي�حال�جرت��نت�وفقا�ل:ستط:عات�bخkNة،

  .مقعدا�18يزال�حزب�العمل��ي�ا%كان�الثاني�وسيحصل�عxى�

مقعدا،�علما�أن�هذا�الحزب��11ديما�عxى�امقعدا�وحزب�ك�12عxى�" إسرائيل�بيتنا"وتوقع��ستط:ع�أن�يحصل�حزب�

،�ديما�السابقة�تسي�pÐليف~�pقدمت�استقال7=ا�من�الكنيستارئيسة�ك�ويذكر�أن .مقعدا�28بـ�فاز��ي��نتخابات�ا%اضية�

،pq¦وأعلنت�.فازوذلك��ي�أعقاب�خسار¾=ا�رئاسة�الحزب�لصالح�مو �يوم�الث:ثاء�ا%ا�p~ا�ليف=Lستواصل�نشاطها�العام�أ 

  .ستعمل�عxى�تغي�kNحكومة�نتنياهوو 

�يحصل�حزب� مقعدا�بينما�ستحصل��11عxى��،مي�يائ�kNلبيدالذي�أسسه�.ع: �،الجديد" مستقبلجد�يو "ويتوقع�أن

À=دوت�"مقاعد�وحزب��8ووفقا�ل:ستط:ع�فإن�حزب�شاس�سيحصل�عxى� .مقاعد�b10حزاب�العربية�مجتمعة�عxى�

عxى�" الوط~p �تحاد"مقاعد�وحزب��4عxى�" ²=وديالبيت�ال"مقاعد�وحزب��5مقاعد�وحزب�مkNتس�عxى��6عxى�" هتوراه

أن�بشويظهر�من�هذا��ستط:ع��.برئاسة�باراك�نسبة�الحسم" ماؤوتسعت"توقع�أن�يتجاوز�حزب�مقاعد،�بينما��9ي�4

� �عxى �ستحصل �والحريديم �اليمNن �أحزاب �كتلة �أن �القوى �الوسط��65توازن �أحزاب �كتل �بينما �الكنيست ��ي مقعدا

  .مقعدا�55واليسار�وbحزاب�العربية�عxى�

  

  ديماااGHيار�كتوقع�

ويعت�kون�. الحكم�هو�أمر�شبه�مؤكدسدة�ائيليون�أن�فوز�حزب�الليكود�وبقاء�زعيمه،�نتنياهو،��ي�يرى�ا%حللون�.سر 

،�وح���أن�قسما�من�ا%حللNن��9يستبعد�اL=يار�هذا�الحزب�بشكل�"قصة��نتخابات�ا%قبلة"ديما�سيكون�اأن�حزب�ك

�غرار�حزب�شينوي  �عxى pqrالسيا� �ينت��pدوره �. أك��kوأن �زادت�استقالة �بلةوقد �الطNن �الكنيست �من p~ن��،ليفNتب� إذ

�ك ��ي p~ليف� �بقاء �أن �وسيمن�كان�ديماا�ستط:عات �الحزب �هذا �تدهور �أك±��kي�سيوقف �مقاعد �أو�أربعة �ث:ثة حه

  .الكنيست

لكن�. وتحدثت�وسائل�.ع:م�.سرائيلية،�خ:ل�bسابيع�القليلة�ا%اضية،�عن�احتمال�انضمام�ليف~�pإFى�حزب�لبيد

 kNكهذهإأشار�ر�تف� �إمكانية �عدم�وجود �. Fى �أنه �ا%حلل �"وكتب �لكن �لبيد، ��نضمام�إFى p~ليف� �تريد �كانت �أن�ربما طا%ا

�السابق[ �الحكومة �مغلق�إ] رئيس �الباب �هذا �فإن �ويساعده، ��ستشارة �له �يقدم �النجم، �هذا �وراء �يقف �أو%رت À=ود

�حديد �من �بس:سل �وزي. أمامها �كتاب ��ي �أو%رت �قرأ �أن �كوندوليفمنذ �السابقة، �bمkNكية �الخارجية �أن�سرة �رايس، ا
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عملت�من�وراء�ظهره�من�أجل�إحباط�اتفاق�الس:م،�الذي�حاول�التوصل�إليه�مع�أبو�مازن�] ليف~p[وزيرة�خارجيته�

  ".حرب�عا%يةب ا،�أشبهيخوض�ضدها�حربا�ضروسفإنه�،�]الرئيس�الفلسطي~�pمحمود�عباس[

وقال��ي�تصريحات�للصحف�. ديما�سيعود�بالفائدة�عليه�وعxى�الحزبا~��pي�قائمة�كلكن�موفاز�يع�kف�بأن�وجود�ليف

برئاسة�[أنا�فزت�"لكن�موفاز�أضاف�". حقيقة�أن�ليف~�pقررت�مغادرة�الكنيست��9تضيف�لنا�بكل�تأكيد"إن��الث:ث

ي�عxّي�القول�آسف�´ني�وينبÑ. هل�عxّي�أن�أعتذر؟�لقد�نشأ�وضع�ينطوي�عxى�تناقض. ،�ماذا�يمكن~�pأن�أفعل]الحزب

  ".ت؟ز ف

رغم�ذلك�شدد�موفاز�عxى�أنه�اق�kح�عxى�ليف~�pخ:ل�لقاء�بي�=ما،�مؤخرا،�أن�يتم�ضمان�ا%كان�الثاني��ي�قائمة�الحزب�

وهذا�. وهذا�منوط�°=ا�وحسب. اق�kاÒي�عxى�ليف~�pبأن�تكون�رقم�اثنNن��ي��نتخابات�ا%قبلة�ما�زال�قائما"وقال�إن�. لها

بإعادة�إسرائيل�إFى�الطريق�الصحيح�وإسقاط�نتنياهو�عن���ي�التجند�للمجهود�الوط~b�pساسبقدر¾=ا�ورغب7=ا�متعلق��

  ". و�9توجد�هنا�اعتبارات�شخصية،�وبالتأكيد�ليس�من�جانpÐ. رئاسة�الحكومة

موفاز�بذل�جهد�أك��kيتعNن�عxى�"إنه��ديما�والوزير�السابق،�تساÒي�هنغpÐ،�وهو�من�مؤيدي�ليف~p،اوقال�القيادي��ي�ك

وأنا�لست�واثقا�من�أL=ا�تريد�البقاء،�لكن�عليه�أن�يق�kح،�. من�أجل�إبقاء�ليف~��pي�القائمة�وضمان�ا%كان�الثاني�لها

  ". ديمااليف~�pهامة�لك. وبشكل�صادق

� �ك" يديعوت�أحرونوت"ونقلت ��ي �ا%ستوى �رفيع �قيادي �اعن �إن � �قوله �ك"ديما �أن �ي �اا%شكلة �هو�حزب ف��pو�9ديما

وكان�. لنا�من�أجل�إيقاف�نتنياهو�يما��ي��نتخابات��ا%اضية�صوتدامن�مصوتي�كوجزء�كب�kN. يوجد�فيه�تراث�تصويت

� �أو�بيpÐ’شعار�الحملة pÐتسي� �b. ’إما �هذه �و�ي �ثناء �قلي:اكخيب �bمل �والكثkNون�. ديما �القائمة، ��ي �ليست pÐوتسي

�لك �نصوت �ماذا �أجل �من ��وهم. ديماايسألون �إFى�’يقولون �أو�سنعود p~ليف� �أو�مع �لبيد، �الجديد �ا%سيح �مع سنذهب

́ماكن�. لقد�كانت�ليف~�pمغناطيس�أصوات. ’الليكود وعxى�موفاز�أن�يطرح�قائمة�انتخابية�جيدة�خصوصا�فيما�يتعلق�با

�bوFى �يعار . العشرة �أن �أيضا �و�9يمكنه �علنا، p~ليف� �مؤيدي �يدعم �أن ��9يمكنه �أنه �ي �مؤيديهوا%شكلة ��ي�. ض إنه

  ".ورطة

  

   �نتخاباتموعد�الحريديم�محبطون�من�تقديم�

قانون�"أحد�bسباب�الذي�دفع�نتنياهو�9تخاذ�قراره�بتقديم�موعد��نتخابات�العامة�هو�قرار�ا%حكمة�العليا�بإلغاء�

سنوات�وتم�تمديد�سريان��%دة�خمس�2002فهذا�القانون،�الذي�تم�سنه��ي�العام�. بحلول�bول�من�آب�ا%قبل" طال

و�ي�. كل�ما�يتعلق�بالخدمة�العسكرية�ي�مفعوله�لخمس�سنوات�أخرى،�ينص�عxى�منح�إعفاءات�وامتيازات�للحريديم�

�للحريديم �العسكرية �الخدمة �ينظم �جديد �قانون �سن �إFى �ا%بادرة �الحكومة �عxى �تعNن �مفعوله، �سريان �إلغاء . موازاة
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�أفكار� �طرح �bثناء �هذه ��ي �لويجري �بديلة �قوانNن �مشاريع �حول �طال"ـ �أو�" قانون �العسكرية �الخدمة �بفرض pq¼وتق

  .عاما،�وبضم�=م�الشبان�العرب�18الوطنية�أو�ا%دنية�عxى�جميع�الشبان��ي�إسرائيل�لدى�بلوغهم�سن�

ان�ادة�الحريديم�يرفضون�بشدة�ذهاب�شباL=م�إFى�الجيش�أو�أية�خدمة�أخرى،�ويعت�kون�أن�ذلك�سيمنع�الشبلكن�ق

وهذا�bمر�يع~�pأن�الحكومة�لن�تحول�ا%N انيات�. من�قضاء�أوقا¾=م��ي��دراسة�التوراة�والكتب�الدينية�ال²=ودية�bخرى 

  . الشبان�الحريديم�االهائلة�للمعاهد�الدينية�ال��pيدرس�ف²=

� �مراسل �" هآرتس"وكتب ،pq¦ا%ا� �الجمعة �يوم �يائ�kNإتينغر، �الحريديم، �ألشؤون �محب"ن ��ي�الحريديم �وي7=مون طون،

́نه�قدم��نتخابات�من�دون�أن�يتفق�معهم�عxى�تسوية�مؤقتة�أو�دفن�قانون�طال��ي�لجنة�خ�kاء وهم�. سرهم�نتنياهو�

  ". يعتقدون�أن�نتنياهو�خاL=م

�أحزاب�أخرى�ويزور�"وأضاف�إتينغر�أنه� �رؤساء شماء’عندما�ينافس�رئيس�الحكومة
ُ
�الغ قام7=ا�مجموعة�أال��p[’ خيمة

�ج �العسكريةمن �أعباء�الخدمة ��حتياط�وتدعو�إFى�تقاسم �بشأن�]نود �به �صيغة�خاصة pqrكل�سيا� �يق�kح ،�وعندما

�العسكرية�’الخدمة�للجميع’ �الخدمة �مطروحة�عxى�bجندة�العامة�مN انية�الييشيفوت،�وحصص�.عفاء�من ،�وفيما

،�فإنه�]�ي�ا%جتمعات�الحريدية[ �ضد�النساء�،�ومشاركة�الحريديم��ي�سوق�العمل�والتميN’توراته�حرفته’ضمن�تسوية�

kNشيئا�ما�قد�تغ� �يخشون�من�أن�مكانة�bحزاب�الحريدية�ستتغ�kNبعد��نتخابات. واضح�للحريديم�أن وأصبح�. وهم

  ". هناك�سيناريو�آخر،�وهو�أن�bحزاب�الحريدية�ستبقى��ي�ا%عارضة

من�دون�" لقانون�طال"تدينNن�الشرقيNن،�لن�يؤيد�قانونا�بدي:�الذي�يمثل�ال²=ود�ا%�،وأشار�إتينغر�إFى�أن�حزب�شاس

فكار�الحريديم��ي�هذه�bثناء�لن�يحدث�تغي��kNي�أو�. جمهور�الحريديم�الليتوانيNن،�وهو�أك��kجماعة�حريدية�أشكنازية

�الحاخ �لخ:فته، �وا%رشح �يحتضر، �إلياشيف، �شالوم �يوسف �الحاخام �الروÒي، �زعيمهم ́ن � �أهارون�الليتوانيNن، ام

  .9يف�شطاينمان،��ي�الثامنة�والتسعNن�من�عمره

ورغم�أن�هذا�القانون�منح�الشبان�الحريديم�لدى�بلوغهم�. أبدا" قانون�طال"إضافة�إFى�ذلك�فإن�الحريديم�لم�يؤيدوا�

� �أن�22سن �ورغم �للعمل، �للجيش�أو�الخروج �التجند ��ختيار�بNن �إمكانية �مN ا�هعاما �الحريديم �مؤسسات نيات�يمنح

  . ن و هائلة،�إ�9أنه�كان�يع�k،�حسب�إتينغر،�عن�الحد�bق��qÖالذي�يمكن�أن�يوافق�عليه�الحريديم�الليتواني

  

   Rحزاب�العربية

�ا%وحدة� �العربية �والقائمة �الج×=ة �الث:ثة، �العربية �bحزاب �عxى �بالفائدة �يعود 9� �العامة ��نتخابات �موعد تقديم

�يتوق 9� �أنه �خصوصا ��نتخاباتوالتجمع، �بعد �اليمNن �تغ�kNحكم �. ع �فإن �بتقديم�لذلك �ترحب 9� �bحزاب هذه

  . �نتخابات
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لكن��نتخابات��ي�إسرائيل،�خصوصا��ي�العقد�bخkN،�ي�موسم�للتحريض�عxى�bحزاب�العربية،�من�خ:ل�مطالبة�

�ا%وسم�. اتأحزاب�وأعضاء�كنيست�من�اليمNن�بمنع�حزب�أو�عضو�كنيست�عربي�من�خوض��نتخاب وفع:�بدأ�هذا

  .مطلع�bسبوع�الحاFي

�حنNن� �العربية �عضو�الكنيست �بمنع �الحاكم، �الليكود �حزب �من �دانون، �داني ،p~اليمي� �عضو�الكنيست �طالب فقد

�غزة �لكسر�الحصار�عن �ال�kكي �الحرية �أسطول ��ي �مشارك7=ا �بادعاء �الكنيست �لعضوية �ال�kشح �من ،pÐوذكرت�. الزع

�b "معاريف" �أمس �بمنع�، �فيه �طالب �ناؤور، �مريم �القاضية ��نتخابات، �لجنة �رئيسة �إFى �طلبا �قدم �دانون �أن حد،

  . إمكانية�ترشح�الزعpÐ،�من�حزب�التجمع�الوط~�pالديمقراطي،��ي��نتخابات�العامة�ا%قبلة

أسطول�ا%رمرة،��عضو�الكنيست�الزع�pÐاستخدمت�حصان7=ا�ال�k%انية�من�أجل�ا%شاركة��ي"وادØى�دانون��ي�طلبه�أن�

ويذكر�أن�الزع�pÐكانت�عxى�م�ن�". الذي�كانت�غايته�تأييد�.رهاب�ضد�إسرائيل�وإلحاق�bذى�بجنود�الجيش�.سرائيxي

وقتلت��2010ضمن�أسطول�الحرية�الذي�اع�kضته�قوات�البحرية�.سرائيلية��ي�L=اية�أيار�العام�" ما�ي�مرمرة"السفينة�

  .ت�آخرين�بجروحنشطاء�أتراك�وأصابت�عشرا�9

وضمن�دانون�طلبه�". �9يوجد�مكان��ي�الكنيست�لعضو�الكنيست�هذه�ومكاL=ا�ا%ناسب�هو�السجن"واعت��kدانون�أنه�

  .العديد�من�التصريحات�ال��pأطلق7=ا�الزع�pÐووصفها�بأL=ا�معادية�¹سرائيل

�الزع�pÐبالقول� ���ي�إطار�قائمة�التجمع�الوط~�pال"وعقبت pqÙللكنيست،�أع� م�ترشيح�نف� ديمقراطي�وأن�يتم�انتخابي

ن�رؤية�العرب��ي�الكنيست�لك�=م�لن�يردعوني�ولن�يردعوا�الجمهور�اوعضو�الكنيست�دانون�واليمNن�.سرائيxي��9يريد

     ". أمثلهالذي�

      

  

  

  

  

 

 

  هذا�التقرير�ممول�من�قبل��تحاد�bوروبي

 ".أن�يعكس�آراء��تحاد��وروبي ،�و��9يمكن��ي�أي�حال�من�bحوال"مدار"مركز� ون�هذا�التقرير�هو�مسؤوليةمضم"
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