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افتتاحية العدد

مل يكن ممكنا لنتنياهو أن يبقى عىل قمة السلطة ىف إرسائيل أكثر من عقد من الزمن، مسجال رقام قياسيا 
السياسية  الساحة  افتقار  هو  األول  أساسيني،  عاملني  بسبب  إال  إرسائيل،  ىف  الوزراء  رئيس  بقاء  فرتة  ىف 
اإلرسائيلية للقيادات التارخيية أو الشخصيات الكاريزمية التى بإمكاهنا جتاوز حدود االختالفات السياسية 
يتيح  الذى  الربملانى  النظام  هو  الثانى  العامل  احلزبية.  اخلريطة  رشذمة  عىل  وتداعياهتا  واأليديولوجية 
للحزب، األكثر قدرة عىل تكوين حتالفات مع أحزاب أخرى، أًيا كانت تلك األحزاب، وأًيا كانت توجهاهتا 
بكل ما يعنيه ذلك من تقديم تنازالت لألحزاب املشاركة ىف التحالف، تشكيل احلكومة، حتى لو مل يكن 
صاحب العدد األكرب من مقاعد الربملان ىف االنتخابات. غياب القيادات التارخيية عرفته إرسائيل منذ أواسط 
تسعينيات القرن املاىض برحيل اسحاق رابني، وبدء اليسار اإلرسائيىل مسرية تدهوره حتى كاد خيرج اآلن 
املاضية  الثالثة  العقود  أنه خالل  يكن غريبا  مل  ثم،  املتطرف ومن  لليمني  إياها  تاركا  السياسية  الساحة  من 
السمة  املبكرة  االنتخابات  وأصبحت  سنوات،  بأربع  املحددة  القانونية  مدهتا  إكامل  من  حكومة  تتمكن  مل 
الرئيسية للحياة السياسية ىف إرسائيل، وصوال إىل الوضع الراهن بإجراء انتخابات مبكرة مرتني، خالل أقل 
من عام، بل األمر مفتوحا إلجراء انتخابات مبكرة ثالثة، ىف سابقة مل تعرفها إرسائيل من قبل. حزب الليكود 
كاد يموت بالرضبة القاضية، التى وجهها له زعيمه رئيس الوزراء اإلرسائيىل األسبق أرئيل شارون، عندما 
تركه ليؤسس حزب كاديام، خاض االنتخابات للمرة األوىل ىف عام 2006. ورغم غياب شارون عنه حصل 
كاديام عىل النسبة األكرب من املقاعد )29 من أصل 120 مقعدا هى عدد مقاعد الكنيست( بني كل األحزاب، 

نتنياهو يقود إرسائيل بربع إرادهتا
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بينام حيصل الليكود عىل 12 مقعدا فقط، مقابل 38 مقعدا كان قد حصل عليها ىف انتخابات 2003 بقيادة 
شارون، وهو العدد الذى مل يستطع احلزب مالمسته مرة أخرى. 

لقد نجح نتنياهو ىف أن جيعل من نفسه، ومن حزبه قائدا لليمني اإلرسائييل، واألهم أن ذلك اليمني نفسه 
بات مقتنعا بأنه ال مستقبل له ىف احلياة السياسية اإلرسائيلية بعيدا عن حزب الليكود األمر الذى أدى إىل 
حالة من التامهى بني نتنياهو واليمني الذى بات القبلة الرئيسية للرأى العام اإلرسائييل. وصارت املعادلة 
أن هزيمة نتنياهو أو إبعاده عن الساحة تعنى هزيمة اليمني، وفتح املجال لتيارات أخرى بكل ما يعنيه ذلك 
من احتامالت تصدع جبهة اليمني، وتصدع العالقة املتينة بينه وبني السلطة التى يرتبع عليها خالل العقدين 
نتنياهو  بني  وطنية  وحدة  حكومة  تشكيل  دون  حتول  التى  العقبة  تفهم  يمكن  السياق،  هذا  ىف  األخريين. 
وجانتس، زعيم حزب اجلنراالت )أزرق أبيض(. فاألخري دائام ما اشرتط لقبول الدخول ىف تلك احلكومة 
أن يدخلها الليكود منفردا، أى بعيدا عن كتلة اليمني، التى حازت ىف االنتخابات األخرية 55 مقعدا، فيام 
يدرك أن اهلدف احلقيقى هو فصله عن قيادة اليمني، وأنه حني يوافق عىل ذلك يكون قد بدأ ىف قيد شهادة 
وفاته سياسيا مقابل عامني -عىل أقىص تقدير- ىف رئاسة وزراء إرسائيل، سيكون اليمني خالهلام مزعجا له، 
وربام يدفع به إىل غياهب السجن، عىل خلفية قضايا الفساد املاىل، عقابا له عىل فساده السياسى، وختليه عن 

اليمني. 
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