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أنطوان شلحت * 

إسرائيل بين المتاهة السياسية 

وفائض القوة لدى اليمين

جتد 
إسرائيل نفسها عشية االنتخابات العامة املبكرة التي ستجري يف 22 كانون الثاين/ يناير 

اإلسرائيلية  احلكومة  رئيس  تعبير  وفق  حتى  عليه"،  سد  تحُ "ال  سياسي  وضع  يف   2013

السابق إيهود أوملرت الذي اتهم رئيس احلكومة اإلسرائيلية احلالية بنيامين نتنياهو بانتهاج سياسة 

تؤدي إىل عزلة إسرائيل يف العامل )"يديعوت أحرونوت"، 2012/12/9(.

الفلسطينية، سواء قبل  السلطة  إزاء  التي ينتهجها نتنياهو  السياسة  صّب أوملرت جام غضبه على 

مصادقة اجلمعية العامة لألمم املتحدة بأغلبية ساحقة يف 29 تشرين الثاين/ نوفمبر 2012 على طلب 

االعتراف بفلسطين دولة غير عضو يف هذه املنظمة الدولية، أو بعد هذه املصادقة. واعتبر تلك السياسة 

خطرة للغاية ويمكن أن تتسبب باندالع انتفاضة فلسطينية ثالثة. وسّجل إخفاقًا لسياسة احلكومة يف 

التي  العملية  تلك  أن  إىل  مشيراً  غزة،  قطاع  على  سحاب"  "عمود  عملية  يف  ملموسة  نتائج  أي  تقيق 

استمرت 8 أيام )14 – 2012/11/22(، مل تسفر عن كبح حركة "حماس" أو حركة "اجلهاد اإلسالمي"، 

وإىل أنه عندما كان هو رئيسا للحكومة مل يجرؤ خالد مشعل )رئيس املكتب السياسي حلركة "حماس"( 

على أن يقترب من قطاع غزة، بينما دخل بعد "عمود سحاب" إىل القطاع بصفته بطاًل  منتصراً.

 أّما زعيم املعارضة ورئيس حزب كديما شاؤول موفاز فقال إن حكومة نتنياهو ارتكبت خطأين 

استراتيجيين: األول، أنها مل جتر طوال أعوام واليتها األربعة أي مفاوضات مع رئيس السلطة الفلسطينية 

حممود عباس؛ الثاين، أنها مل تقق  ردعًا يف  مواجهة "حماس". وبرأيه،  سّهل هذا على عباس  الذهاب 

إىل األمم املتحدة، األمر الذي من شأنه أن يفضي إىل حماوالت رفع دعاوى ضد جنود اجليش اإلسرائيلي 

يف احملكمة اجلنائية الدولية يف الهاي من جهة، بينما حصلت "حماس" على اعتراف بصفتها "حركة 

إرهابية لديها إقليم"، من جهة أحُخرى )"معاريف"، 2012/12/3(.

أزمة مع أوروبا والواليات املتحدة

دخلت إسرائيل يف مواجهة مع أوروبا والواليات املتحدة مل تشهد مثياًل لها منذ أعوام طويلة، بعد 

األمم  يف  عضو  دولة  مكانة  على  حصولهم  عقب  الفلسطينيين  ضد  عقابية  خطوات  سلسلة  قررت  أن 

* كاتب وباحث فلسطيني.
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املتحدة، يف 29 تشرين الثاين/ نوفمبر 2012. ووصف بعض وسائل اإلعالم اإلسرائيلية هذه املواجهة 

بـ "تسونامي سياسي". ورغم ذلك أعلنت إسرائيل، على لسان رئيس حكومتها  نتنياهو، أنها ال تعتزم 

التراجع عن خطواتها املتمثلة يف تكثيف االستيطان يف القدس الشرقية، وأنها ستعود إىل سياسة هدم 

بيوت الفلسطينيين يف املدينة، ويمكن أن جتّمد أموال الضرائب التي جتبيها ملصلحة السلطة الفلسطينية، 

بل جاهرت برفض االحتجاجات الدولية كافة.

وكان نتنياهو قرر الرد على املبادرة الفلسطينية يف األمم املتحدة بإعالن بناء 3000 وحدة سكنية 

جديدة يف املستعمرات يف القدس الشرقية والضفة الغربية. واتخذ قرار تكثيف أعمال البناء االستيطانية 

E1، الواقعة بين  خالل اجتماع لـ"طاقم الوزراء التسعة"، تقرر فيه أيضًا دفع خمطط البناء يف منطقة 

بناء  أعمال  أي  من  السابق  يف  إسرائيل  امتنعت  والتي  أدوميم"،  "معاليه  ومستمعرة  الشرقية  القدس 

فيها بسبب املعارضة األميركية الشديدة، كونها ستقطع التواصل اجلغرايف بين شمال الضفة الغربية 

وجنوبها.1 

قبل بيان صدر عن وزراء خارجية االتاد األوروبي، يدين االستيطان، بغضب شديد يف القدس.  استحُ

وأصدرت وزارة اخلارجية اإلسرائيلية بيانًا زعمت فيه أن االستيطان اليهودي يف املناطق احملتلة ال 

يشكل عقبة أمام السالم، وأن سبب عدم التوصل إىل السالم يعود إىل رفض الفلسطينيين إجراء مفاوضات 

مباشرة، ورفضهم االعتراف بإسرائيل دولة قومية للشعب اليهودي. 

وبعد يومين من صدور بيان وزراء خارجية دول االتاد األوروبي الذي هدد باتخاذ خطوات يف 

حال نفذت إسرائيل خمططها االستيطاين اجلديد، شّن وزير اخلارجية ليبرمان هجومًا حاداً على وزراء 

خارجية االتاد األوروبي، وقال إنه كان من األجدر بهؤالء الوزراء إدانة التصريحات التي أدىل بها 

مشعل خالل زيارته قطاع غزة، والتي دعا فيها إىل القضاء على إسرائيل. وأكد ليبرمان، يف سياق كلمة 

قد يف 11 كانون األول/ ديسمبر، أن عدداً من  "إسرائيل بيتنا" عحُ انتخابي حلزب  أمام اجتماع  ألقاها 

وزراء خارجية االتاد األوروبي يعتقد أن القضاء على إسرائيل مسألة يمكن املرور عليها مّر الكرام، 

وأن وزراء اخلارجية هؤالء طلبوا أاّل يتضمن البيان الصادر عن االجتماع يف بروكسل أي عبارات إدانة 

الفلسطينية حممود  السلطة  الذي تشنه حركة "حماس" على إسرائيل. كما تطّرق إىل رئيس  للتحريض 

عتبر شريكًا للسالم، وهو ماٍض يف تأييد حركة "حماس". وأضاف أن الفلسطينيين  عباس فقال إنه ال يحُ

لن يتلقوا يف غضون األشهر األربعة املقبلة فلسًا واحداً من أموال الضرائب التي جتبيها إسرائيل ملصلحة 

السلطة الفلسطينية، وسيتم استعمال هذه األموال لسّد جزء من الديون املستحقة على السلطة إلسرائيل. 

أنه يف حال  يدرك  أن  العامل  على  إن  وقال  غزة،  قطاع  "حماس" يف  إسقاط سلطة  إىل  ليبرمان  ودعا 

استئناف إطالق الصواريخ على املنطقة اجلنوبية، فإن إسرائيل ستقوم بالسيطرة على قطاع غزة كله 

بغض النظر عن الثمن الذي يتطلبه ذلك )"معاريف"، 2012/12/12(.  

وكانت احلكومة اإلسرائيلية قررت باإلجماع، يف االجتماع الذي عقدته يف 2 كانون األول/ ديسمبر، 

رفض قرار اجلمعية العامة لألمم املتحدة. 

وأعلن وزير املال اإلسرائيلي يوفال شتاينيتس يف بداية اجتماع احلكومة أن إسرائيل لن تنقل إىل 

السلطة الفلسطينية مبلغ 456 مليون شيكل تراكم لديها من الضرائب التي سبق أن جبتها ملصلحة هذه 

السلطة، وذلك عقابًا لها على مبادرتها يف األمم املتحدة. وقال إن هذا املبلغ سيحُستعمل لسّد جزء من 

ديون السلطة إلسرائيل التي تصل إىل مليارات الشواكل. 

حذرت  رفيعة،  إسرائيلية  جهات  عدة  أن   )2012/12/3( أحرونوت"  "يديعوت  صحيفة  وذكرت 

نتنياهو من مغبة تفسير القرار املتعلق بتوسيع البناء االستيطاين يف أوساط اجملتمع الدويل على أنه 
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إجراء عقابي ضد الفلسطينيين، واقترحت عليه أن يتريث كي ال يبدو القرار مرتبطًا باملبادرة الفلسطينية، 

غير أن نتنياهو قرر الرد بشكل فوري.

خطوات  عارضت  اإلسرائيلية  األمنية  املؤسسة  إن   )2012/12/3( "معاريف"  صحيفة  وقالت 

نتنياهو، ورأت أنه يجب استخدام "عقوبات" كهذه، فقط يف حال قرر الفلسطينيون التوجه إىل احملكمة 

اجلنائية الدولية يف الهاي ضد إسرائيل. 

كان  الذي  باراك،  إيهود  اإلسرائيلي  الدفاع  وزير  عن   )2012/12/3( "هآرتس"  صحيفة  ونقلت 

موجوداً يف الواليات املتحدة، قوله ملسؤولين يف اإلدارة األميركية إن اخلطوات احلكومية جاءت أساسًا 

العامة  االنتخابات  قبل  اليمين  ناخبي  وليبرمان يسعيان إلرضاء  نتنياهو  وأن  انتخابية،  العتبارات 

القريبة. وأضافت أن باراك بّلغ املسؤولين األميركيين أنه خالل االجتماع الذي تقرر فيه دفع أعمال 

البناء االستيطانية، تم طرح مقترحات متطرفة أكثر لكن مل يتم إقرارها. 

يوسي  احتياط  العميد  االستراتيجية  للشؤون  العام  املدير  عرضه  الذي  اخلاص  التقرير  يف  وجاء 

الكراهية  عبارات  تصعيد  تم  الفائتة  القليلة  األشهر  يف  أنه  اإلسرائيلية،  احلكومة  على  كوبرفاسر 

والتحريض ضد إسرائيل من جانب السلطة الفلسطينية، وأشار إىل أن اخلطابين األخيرين اللذين ألقاهما 

رئيس السلطة الفلسطينية يف األمم املتحدة تضمنا عبارات تريضية خطرة ساهمت يف تصعيد ثقافة 

الكراهية املنهجية يف السلطة الفلسطينية. كما أشار إىل عدم وجود أي برامج يف املدارس الفلسطينية 

تشجع على التعايش وعلى خلق أجواء من السالم والصلح بين الشعبين. وعّقب رئيس احلكومة على ذلك 

اإلسرائيلي( ليس صراعًا على  قائاًل: "إن هذا التقرير يشكل برهانًا آخر على أن الصراع )الفلسطيني ـ 

عتبر الرفض الفلسطيني لقبول دولة يهودية يف أي حدود  أراٍض، بل على إنكار وجود دولة إسرائيل. ويحُ

أساس هذا الصراع." 

املسؤولين  كبار  من  عدد  لدى  قناعة  ثمة  فإن   )2012/12/4( أحرونوت"  "يديعوت  وبرأي 

اإلسرائيليين، بأن االحتجاجات األوروبية املتزامنة جاءت بتشجيع من اإلدارة األميركية، وخصوصًا 

من الرئيس باراك أوباما، وبتنسيق معها. وقد شدد بعضهم على أن "واشنطن تتصّدر حملة التهديدات" 

التي تتعّرض لها احلكومة.

اليمين اإلسرائيلي ال يرى العامل من حوله

مل تنحصر األصوات التي تدعو إىل "إنقاذ" إسرائيل من سياسة اليمين يف زعماء املعارضة احلاليين 

السياسية  العلوم  أستاذ  البروفسور يحزقئيل درور،  أكاديمية، يف مقدمها  والسابقين، بل شملت نخبًا 

درور  قال   .)2006 سنة  صيف  )يف  الثانية  لبنان  حرب  وقائع  تقصت  التي  فينوغراد"  "جلنة  وعضو 

يف مقالة نشرها يف صحيفة "هآرتس" )2012/12/9( إن العميان فقط يمكنهم أن يعتقدوا أن دولة 

العسكرية رغبتها  صغيرة مثل إسرائيل، ما زال وجودها متعلقًا باآلخرين، يمكنها أن تفرض بقوتها 

على جميع احمليطين بها من قريب ومن بعيد عبر التمسك بقيم "أرض إسرائيل الكاملة". وقال إن اليسار 

املبادرة كي  زمام  إسرائيل  تستعيد  أن  وجوب  على  وشّدد  العمى.  بهذا  إسرائيل مصابان  يف  واليمين 

تخرج من املتاهة التي جتد نفسها فيها، بغض النظر عن اجلهة التي تتحمل املسؤولية عنها.  

أّما أستاذ العلوم السياسية البروفسور شلومو أفينيري، الذي شغل يف السابق منصب املدير العام 

"تقف  أنها  بين  تحُ التي  احلازمة  احلكومة  أن تشكل مواقف  املمكن جداً  إنه من  فقال  اخلارجية،  لوزارة 

يخشى  نتنياهو  أن  نفترض  أن  املنطقي  ومن  القريبة،  االنتخابات  يف  لها  معينًا  حقوقنا"  جانب  إىل 
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سّوغون قرارات  من صعود املتطرفين يف حزبه ويحاول إرضاءهم، غير أن َمن يسمع وزراء احلكومة يحُ

من  العامل  يرى  وال  أحزابه،  فروع  فقاعة  يف  يعيش  أكثرهم  بأن  يعترف  أن  يجب  الهوجاء  احلكومة 

ترك الساحة للفلسطينيين  حوله، وال يرى حاجة "دولة اليهود" احليوية إىل أن تظى بدعم دويل، وأاّل تحُ

)"هآرتس"، 2012/12/8(.

احلرب على غزة وقوة الردع اإلسرائيلية

يسود  غزة،  قطاع  على  اإلسرائيلي  اجليش  شنها  التي  سحاب"  "عمود  عملية  على  شهر  مضي  بعد 

إجماع كبير على أن أهم هدف لها كان استعادة قوة الردع اإلسرائيلية بوجه حركة "حماس"، بعدما 

تآكلت عقب عملية "الرصاص املسبوك" يف شتاء سنة 2009.

وقد أكد وزير الدفاع باراك يف حينه أن أهداف العملية هي: أواًل، تعزيز قوة الردع اإلسرائيلية؛ ثانيًا، 

إحلاق أضرار كبيرة بترسانة الصواريخ الفلسطينية؛ ثالثًا، تسديد ضربات مؤملة إىل حركة "حماس"؛ 

رابعًا، تقليص إمكان إحلاق أضرار باجلبهة الداخلية اإلسرائيلية )"يسرائيل هيوم"، 2012/11/15(. 

ومع أن باراك ورئيس احلكومة نتنياهو أكدا، بعد ساعات قليلة من بدء عملية "عمود سحاب" التي 

هلت باغتيال قائد اجلناح العسكري حلركة "حماس" أحمد اجلعبري، أن اجليش اإلسرائيلي مستعد  استحُ

لتوسيع نطاقها، من أجل توفير احلماية لسكان املنطقة اجلنوبية إزاء عمليات إطالق الصواريخ وقذائف 

الهاون، وأصدرا أوامر تقضي باستدعاء تشكيالت االحتياط )املصدر نفسه(، إاّل إن ذلك انتهى من دون 

شن عملية برية، وبتوصل إسرائيل و"حماس" إىل تفاهمات تتعلق بوقف إطالق النار بينهما بوساطة 

من مصر والواليات املتحدة.  

ويف املقابل حصلت إسرائيل على تعهد من الواليات املتحدة بتقديم مساعدات لتمويل إنتاج مزيد 

من منظومات "القبة احلديدية" املضادة للصواريخ، لزيادة عددها إىل 13 منظومة )لدى إسرائيل اآلن 

5 بطاريات من "القبة احلديدية"، تم نصب 4 منها يف املنطقة اجلنوبية يف أثناء عملية "عمود سحاب"، 

صبت البطارية اخلامسة يف منطقة غوش دان يف وسط إسرائيل(. كما أنها حصلت على تعهد  بينما نحُ

من مصر بأن تعمل على كبح عمليات تهريب األسلحة إىل القطاع، وذلك بدعم ومساعدة من الواليات 

املتحدة )"معاريف"، 2012/11/23(. 

وقال بيان صادر عن ديوان رئيس احلكومة إن نتنياهو تادث هاتفيًا يف يوم التوصل إىل هذه 

التفاهمات مع الرئيس األميركي باراك أوباما، واستجاب لتوصية هذا األخير بمنح االقتراح املصري 

احلاجة  تقتضي  أن  قبل  وتهدئتها  األوضاع  الستقرار  فرصة  منح  تحُ وبذلك  النار،  إطالق  وقف  فرصة 

ي 
َ
لوزير القاهرة  يف  مشترك  صحايف  مؤتمر  خالل  التفاهمات  هذه  إعالن  وعقب  أكبر.  قوة  ممارسة 

خارجية كل من مصر والواليات املتحدة، عقد نتنياهو مؤتمراً صحافيًا يف ديوانه يف القدس، أكد فيه 

أن إسرائيل ربما ستكون مضطرة يف يوم ما إىل شن عملية عسكرية أكثر قوة ضد القطاع، لكن اخلطوة 

مستمر  وقف  لتحقيق  املتاحة  الفرصة  استنفاد  هي  املرحلة  هذه  يف  إسرائيل  إىل  بالنسبة  الصحيحة 

إلطالق النار. 

هذه  شن  احلكومة  وقررت  سحاب".  "عمود  بعملية  إسرائيل  بدأت  أيام  ثمانية  قبل  نتنياهو:  وقال 

العملية بعد اعتداءات "إرهابية" من غزة تصاعدت وتيرتها بشدة خالل األشهر األخيرة. ولقد أعلنتحُ أننا 

سنرّد بقوة على هذه االعتداءات ويف املوعد الذي نختاره، وقلت إننا سنجبي ثمنًا باهظًا من املنظمات 

كانت  لكنها  ضدها،  حازم  عمل  على  اإلقدام  من  سنمتنع  أننا  املنظمات  هذه  وافترضت  "اإلرهابية"، 
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على خطأ. لقد أصبنا قادة كباراً يف هذه املنظمات، ودمرنا آالف الصواريخ التي وجهت إىل املنطقة 

اجلنوبية، ومعظم الصواريخ التي وجهت إىل املنطقة الوسطى، كما دمرنا مراكز قيادة تابعة لـ "حماس". 

ويجب أن أقول إننا قمنا بذلك بدعم راسخ من األطراف البارزة يف اجملتمع الدويل. ويف املكاملة التي 

ها هذا املساء مع الرئيس أوباما اتفقت معه على ضرورة إعطاء فرصة لوقف إطالق النار وذلك من  أجريتحُ

أجل تهدئة الوضع وتمكين املواطنين اإلسرائيليين من العودة إىل حياتهم الطبيعية. ومع ذلك، يجب أن 

يكون مفهومًا تمامًا أن إسرائيل لن تستطيع أن تقف مكتوفة اليدين أمام تزود عدونا املستمر بأسلحة 

"اإلرهاب"، ولذا اتفقت مع الرئيس أوباما على أن نعمل معًا ضد تهريب األسلحة التي تأتي أغلبيتها من 

إيران. 

قد  سحاب"  "عمود  عملية  أهداف  إن  فقال  باراك،  الدفاع  وزير  نفسه  الصحايف  املؤتمر  يف  وتكلم 

تققت، وتم تسديد ضربة مؤملة إىل حركَتي "حماس" و"اجلهاد اإلسالمي". 

به، وال سيما  إسرائيل  الذي حظيت  الدويل  بالتأييد  فأشاد  ليبرمان  اخلارجية  وزير  فيه  تكلم  كما 

تأييد حقها يف الدفاع عن نفسها يف مواجهة أي اعتداءات "إرهابية". وأضاف ليبرمان: "أرى من املهم 

الرئيس  أن  الذي قامت به يف هذه األزمة. كما  أبدته مصر، والدور  الذي  أن أشيد بالتصرف املسؤول 

املصري حممد مرسي يستحق كلمة شكر على ما قام به. وعلى الرغم من جميع التحفظات واالنتقادات 

التي سمعناها، إاّل إنه يف نهاية املطاف كان هناك تفهم للقيود واملعوقات، وقد أظهر قدرة على اتخاذ 

القرارات املسؤولة. ومن البديهي أن مصر هي جزء من النظام الشرق األوسطي، ومن حماوالت التوصل 

إىل استقرار يعم املنطقة بأسرها."

أيالند،  غيورا  احتياط  اللواء  وقال  الردع.  قوة  استعادة  هدف  بتحقيق  كثيرة  تليالت  شككت  وقد 

الرئيس األسبق لشعبة االستخبارات العسكرية )أمان( وجملس األمن القومي، إن ضمان ردع أكبر كان 

مرهونًا بإحلاق أضرار فادحة بقدرة حركة "حماس" على احلكم، وهو ما جتنبت العملية فعله. وأضاف: 

ال شك يف أن هذا الدرس مهم يف أي جولة حربية مقبلة، وال سيما فيما يتعلق بلبنان، ذلك بأنه إذا خضنا 

"حرب لبنان الثالثة" ضد األهداف العسكرية حلزب الله فقط، فإننا سنخسرها. بناء على ذلك يتعين على 

إسرائيل أن تنظر إىل حزب الله باعتباره جزءاً من مؤسسة الدولة اللبنانية، مثلما أن حركة "حماس" 

أحرونوت"،  )"يديعوت  كلها  اللبنانية  الدولة  وأن تخوض احلرب ضد  دولة غزة،  هي جزء من مؤسسة 

.)2012/11/26

وبالنسبة إىل الرأي العام يف إسرائيل، فقد أظهر استطالع أجرته صحيفة "معاريف" )2012/11/23( 

أن 49% من اإلسرائيليين يعتقدون أنه ما كان يتعين على إسرائيل أن تقبل اتفاق وقف إطالق النار مع 

حركة "حماس"، بل كان عليها أن تستمر يف عمليتها العسكرية ضد قطاع غزة، بينما قال 31% إنه كان 

عليها أن تقبل هذا االتفاق.

على صعيد آخر، قال رئيس ترير صحيفة "هآرتس" ألـوف بن )2012/11/22( إنه كان لعملية 

"عمود سحاب" هدفان استراتيجيان، هما جتديد وقف إطالق النار مع حركة "حماس" يف قطاع غزة، 

والذي اهتّز يف األشهر األخيرة بفعل جوالت عنف متوالية من تبادل الضربات، واحملافظة على معاهدة 

السالم مع مصر يف ظل قيادة جماعة اإلخوان املسلمين. وبرأيه، فإن التفاهمات التي جرى التوصل 

إليها بين اجلانبين تدل على أن هذين الهدفين قد تّققا إذا ما احترمت إسرائيل و"حماس" هذا االتفاق. 

وبالنسبة إىل هدف إسرائيل الثاين، وهو اختبار العالقات مع مصر بقيادة اإلخوان املسلمين يف حال 

اندالع مواجهة عسكرية مع الفلسطينيين، قال بن: لقد برهن الرئيس حممد مرسي على أنه يؤثر مصالح 

الدولة على األيديولوجيا. فمع أنه غير مستعد إلجراء اتصاالت علنية بإسرائيل، إاّل إنه يريد إقامة صالت 
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معها عبر قنوات بعيدة عن األنظار. 

االنتخابات العامة وتوّقع فوز اليمين واحلريديم

قائمة   34 أن  تبّين   ،2012/12/6 يف  إسرائيل،  يف  العامة  لالنتخابات  الترشيح  باب  إغالق  مع 

ستخوض انتخابات الكنيست املقبل )التاسع عشر( التي ستجري يف 22 كانون الثاين/ يناير 2013، 

خاض  بعضها  جديدة  قائمة  و24  واليته،  املنتهية  الكنيست  يف  وممثلة  قديمة  قوائم  عشر  بينها 

مّثل يف الكنيست.  االنتخابات السابقة لكنه مل ينجح يف جتاوز نسبة احلسم املطلوبة كي يحُ

وغداة تقديم القوائم نشرت صحيفة "معاريف" )2012/12/7( نتائج استطالع للرأي أجرته قناة 

إىل  وانضمامه  العمل  حزب  من  بيرتس  عمير  الكنيست  عضو  استقالة  بعد  الثانية  اإلسرائيلية  التلفزة 

احلزب اجلديد الذي أنشأته تسيبي ليفني ـ "هتنوعاه" )احلركة(، واستقطبت من خالله 7 أعضاء كنيست 

انشقوا عن حزب كديما، فضاًل عن الرئيس األسبق حلزب العمل عمرام متسناع. وأعلن بيرتس أنه قرر 

االنشقاق عن العمل بسبب رفض رئيسة احلزب يحيموفيتش التعهد بعدم االنضمام إىل حكومة قد يؤلفها 

نتنياهو بعد االنتخابات.

وعن  احلريدية،  واألحزاب  لليمين  ساحق  فوز  عن  ستسفر  االنتخابات  أن  النتائج  هذه  أظهرت  وقد 

استمرار نتنياهو رئيسًا للحكومة لوالية أحُخرى وذلك بفضل قوة معسكر اليمين القومي والديني، وبفضل 

االتفاق الذي تم التوصل إليه مع رئيس حزب "إسرائيل بيتنا" ليبرمان على خوض االنتخابات ضمن 

قائمة مشتركة باسم "الليكود ـ بيتنا". 

وقال 81% من املشتركين يف استطالع نشرته صحيفة "هآرتس"، يف 2012/12/9، إن نتنياهو هو 

الذي سيؤلف احلكومة اإلسرائيلية املقبلة، بينما قال 6% إن رئيسة حزب "احلركة" تسيبي ليفني ستؤلف 

احلكومة، واعتبر 4% أن رئيسة حزب العمل شيلي يحيموفيتش ستشكل احلكومة. 

كما بينت االستطالعات متانة التحالف بين احلزبين اليمينيين املتطرفين "البيت اليهودي" و"االتاد 

الوطني" بزعامة الرئيس السابق جمللس املستوطنات يف الضفة الغربية نفتايل بينيت. وقد حرص بينيت 

على أن يقوم ثالثة حاخامين، برئاسة احلاخام دوف ليئور، باختيار املرشحين يف القائمة املوحدة. 

وللعلم، فإن احلاخام ليئور هو صاحب فتوى اعتبر فيها السّفاح باروخ غولدشتاين )الذي ارتكب جمزرة 

احلرم اإلبراهيمي يف اخلليل يف سنة 1994( يف مرتبة أسمى من مرتبة الضحايا اليهود يف احملرقة 

اليهودي  اإلرهابي  "التنظيم  وراء عصابة  رابين، ووقف  قتل يتسحاق  النازية، كما أصدر فتوى جتيز 

السري" التي ارتكبت جرائم قتل ضد الفلسطينيين. ومن املتوقع أن يكون الزعيم الروحي لثاين أكبر كتلة 

يف االئتالف احلكومي املقبل لنتنياهو، بعد كتلة "الليكود ـ بيتنا".

وشكلت عودة ليفني إىل احلياة السياسية، يف معظم التحليالت اإلسرائيلية، مناسبة لتأكيد أمرين:

أواًل، أنه يمكن النظر إليها باعتبارها املرشح األفضل لتزعم معسكر الوسطـ  اليسار، وذلك خالفًا لكل 

من رئيسة العمل شيلي يحيموفيتش، ورئيس "يش عتيد" )"يوجد مستقبل"( يائير لبيد، اللذين يخوضان 

حملتهما االنتخابية من أجل هدف واحد، هو أن يكون كل منهما وزيراً يف حكومة نتنياهو املقبلة.

ثانيًا، أن ليفني تعيد املوضوع السياسي إىل مركز جدول األعمال العام يف إسرائيل، فقد أكدت يف 

املؤتمر الصحفي الذي عقدته إلعالن قرارها العودة إىل احلياة السياسية، ضرورة السعي للتوصل إىل 

سالم مع الفلسطينيين )من خالل استئناف املفاوضات ال أكثر(. 

أّما أبرز التطورات لدى معسكر اليمين، فتمثَّل يف أن قائمة مرشحي حزب الليكود لالنتخابات التي 
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أعضاء  وصول  أن  احملللون  ورأى  تطرفًا.  األكثر  اليمين  اجتاه  يف  احلزب  بهذا  دفعت  اختيارها  جرى 

األوىل  العشرة  األماكن  إىل  إلكين وتسيبي حوتوفيلي  وزئيف  ليفين  وياريف  دانون  داين  كنيست مثل 

يف القائمة هو تعبير عن املسار الذي مر به حزب الليكود خالل األعوام األربعة األخيرة، ودليل على 

توجهه املتدرج نحو اليمين املتطرف الذي أدى إىل استبعاد وزراء أساسيين من القائمة، مثل ِبني بيغن 

وميخائيل إيتان ودان مريدور. وبالنسبة إىل نتنياهو كان ثمة َمن أشار إىل أن ما حدث ليس باألمر 

السيء، إذ إنه على عكس االنتخابات املاضية التي كان مهمًا له فيها أن يصور حزبه حزبًا وسطيًا يف 

الذي  مواجهته مع حزب كديما، فإن اخلريطة السياسية اآلن ربما تبدلت بصورة كبيرة، وبات اخلطر 

يواجهه هو من جانب أحزاب اليمين التي قد تسلب الليكود عدداً من املقاعد بسبب الشعور بأن رئيسه 

ضّيع فرصة بقبوله اتفاق وقف إطالق النار بعد عملية "عمود سحاب". كما أنه يف االنتخابات السابقة 

كان مهمًا لنتنياهو احلفاظ على كتلة تستطيع أن تضمن وصوله إىل رئاسة احلكومة، لكن هذه الكتلة 

تفككت اآلن، وأصبح الصراع يدور حول َمن سيكون احلزب األكبر الذي يستطيع تأليف احلكومة، وهذا 

هو الهدف من التحالف مع ليبرمان. 

وإذا تققت التوقعات بشأن فوز اليمين واحلريديم، فإن من املنتظر أن ينعكس فائض القوة الذي 

سيكون لدى اليمين أكثر فأكثر على جوانب احلياة السياسية اإلسرائيلية الداخلية واخلارجية كافة. 

أن تنفيذ  األراضي احملتلة(  اإلنسان يف  اإلسرائيلي حلقوق  )مركز املعلومات  "بيتسيلم"  أكدت منظمة 

E1 سيؤدي إىل زيادة الفصل القسري املفروض بين الضفة الغربية والقدس  خمطط البناء يف منطقة 

اإلعالم  وسائل  نشرت  يلي:  ما  فيه  ورد  املنظمة،  هذه  عن  صادر  خاص  بيان  يف  ذلك  وجاء  الشرقية. 

يف  السكنية  الشقق  بآالف  اخلاصة  التخطيطية  اإلجراءات  دفع  قررت  اإلسرائيلية  احلكومة  أّن  مؤخرًا 

مستعمرة معاليه أدوميم يف إطار اخلطة E1، يف املنطقة التي تربط معاليه أدوميم بالقدس. وبحسب 

ما ُنشر، فإن هذا القرار صدر يف أعقاب اعتراف اجلمعية العامة لألمم املتحدة بدولة فلسطينية مراقبة 

يف األمم املتحدة. وسيؤّدي تطبيق خطة البناء E1 يف هذه املنطقة احملددة إىل خلق تواصل مبنّي بين 

مستعمرة معاليه أدوميم وبين القدس، وسيزيد من وطأة عزل القدس الشرقية عن سائر أرجاء الضفة 

الغربية، وسيؤدي إىل قطع التواصل اجلغرايف بين شمال الضفة وجنوبها، حيث سيتحّول القسمان إىل 

منطقتين منفصلتين. إن تشييد املستعمرات يف املناطق اخلاضعة لالحتالل يخالف تعليمات القانون 

اإلنساين الدويل التي حتظر نقل سكان الدولة احملتلة إىل املنطقة اخلاضعة لالحتالل، كما حتظر إجراء 

تغييرات دائمة يف داخل املنطقة اخلاضعة لالحتالل، ليست غايتها حاجات أمنية أو ملصلحة السكان 

احملليين. عالوة على ذلك فإن إقامة املستعمرات يؤدي إىل املّس بسلسلة من حقوق اإلنسان اخلاصة 

بالفلسطينيين، فمخطط طرد التجمعات البدوية التي تعيش يف هذه املنطقة اليوم يشكل انتهاكًا للمنع 

القائم يف القانون اإلنساين الدويل، بنقل "السكان احملميين" قسرًا ـ مثل هذه التجمعات ـ إاّل إذا تّم األمر 

من أجل حاجة عسكرية حيوية، وحتى عندها يجب أن يكون األمر موقتًا.

(http://www.btselem.org)
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