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هلسنكي

الـــقــدس (أ ف ب) - يـــبـــلغ عــدد
الناخب في اسرائيل نحو 6,3
ماليـ شـخـص سـتـتم دعـوتـهم
الــيـوم الـثالثـاء النـتـخـاب نـواب
ــان في عــمــلــيــة اقــتــراع الـــبــر
ستـحـدد اخـتيـار رئـيس الوزراء
ــقــبل. واليــة الــنــواب مــحـددة ا
بـأربع سنـوات لكن االنـتخـابات
بـكرة جتـري بشـكل متـكرر في ا

إسرائيل.
في مــا يـلي الــعـنــاوين الــكـبـرى
للنظام االنتخابي في هذا البلد.
ويـزيـد نـظـام األقـتـراع الـنـسـبي
من فــرص األحــزاب الــصــغــيـرة

للدخول إلى الكنيست.
ــقـاعـد لـكـل قـائـمـة يــبـقى عـدد ا
وقـفا على نـسبـة األصوات التي
جـمعـتـها. وكـمـثال إذا فـاز أحد
األحــزاب بــنــســبــة  %12,5 من
األصــوات فـســيــحــصل أول 15
مـرشـحـا في قـائـمـته عـلى مـقـعد

ان. من أصل  120 في البر
ومع ذلـك يــجب عـــلى كل حــزب
أن يــحــصل عــلى مــا ال يــقل عن
 %3,25 من األصوات لدخول
الكنيست واحلصول على أربعة
مـــقــاعــد. يــشــجع هــذا الــنــظــام
اجملـــمــوعــات الــصـــغــيــرة عــلى
تـوحــيــد صــفــوفــهـا مـع أطـراف

اخرى.
تــتـنــافس  41 قــائــمــة أو حـزب
على نـيل أصـوات النـاخـب في

عام .2019
وفي عـام  2015 بــلـغـت نـســبـة

شاركة .72,3% ا
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يـــــؤدي وجـــــود الــــــعـــــديـــــد من
األحزاب إلى اسـتـحالـة حـصول
ـطـلـقـة أحـدهـا عـلى الـغـالـبـيـة ا
الــــبـــالـــغـــة  61 مـــقــــعـــدا وهي
ضــروريــة لـتــشـكــيل احلـكــومـة.
ـــجــرد فـــرز األصـــوات تـــبــدأ

فاوضات لتشكيل ائتالف. ا
يـقـوم الـرئـيس رئـوفـ ريـفـلـ
حــالـيـا بـالـتـشـاور مع األحـزاب
ــعـــرفــة من تـــريــده أن يــحــاول

تشكيل احلكومة.
ثم يع الـرئيس الشخص الذي
حسـب رأيه أفضل فـرصة لـديه 
لتشكيل ائتالف. قد ال يكون هذا
الــــشـــخص بـــالـــضـــرورة زعـــيم
احلــــزب األكــــثــــر تـــمــــثــــيال في

ان. البر
فـي عــــــام  2009 فـــــــاز حـــــــزب
ا" الوسطي بأكبر عدد من "كاد
ــقـــاعــد لـــكــنه لـم يــتـــمــكن من ا

تــشـــكــيـل ائــتالف. لـــذا أوكــلت
مهمة تشكـيل احلكومة لبنيام
نــتـانــيــاهـو الــذي حــصل حـزبه
قاعد الليكود على عدد أقل من ا
ا". لكن مقارنة مع مـا ناله "كاد
نــتـانــيــاهــو تـمــكن من تــشــكـيل

حتالفات.
و يـــــــواجـه رئــــــــيـس الـــــــوزراء
االسـرائيـلي بـنيـام نـتـانيـاهو
ـلك بـيبي" الـذي اكـتـسب لـقب "ا
بــعـد أن تـربع عــلى سـدة احلـكم
لـفـتـرة طـويـلـة تـهـديـداً مـزدوجاً
يـــتــمـــثل في مـــنــافـس قــوي في
انتخـابات الكنـيست في التاسع
من نــيــســـان/ابــريل واحــتــمــال

توجيه اتهامات له بالفساد.
وفي حــال فـــوزه ســيــكــون أول
رئــيس وزراء يــتــجــاوز الــفــتـرة
الـــتي أمــضــاهـــا مــؤسس دولــة
إسـرائيـل ديفـيد بن غـوريون في
ـنـصب الكـثر من  13عامـا ب ا

 1948و.1963
لـكن استـطالعات الـراي االخيرة
تظهـر ان حزب الليكـود اليميني
بزعـامة نتـانيـاهو يقـترب كـثيرا
من التـحـالف الـوسطي بـرئـاسة
اجلنـرال الـسابـق بيـني غـانتس

رئيس أركان اجليش السابق.
كـما أعـلن النائب الـعام افـيخاي
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مندلبلـيت أنه قرر توجيه الئحة
اتـهام بـحق نـتانـيـاهو تـتـضمن
تــــلـــقي الـــرشــــوة واالحـــتـــيـــال
وخـيــانـة األمــانـة خالل جــلـسـة

تعقد بعد االنتخابات.
ونـتانيـاهو ليس مـلزما قـانونيا
بالتنحي بعد اتهامه إال اذا دين
واستنفدت جـميع االستئنافات
وإن كــان ســيــخــضـع لــضــغـوط

سياسية قوية.
لـكن نـتـانـيـاهـو أمـضى سـنوات
يـقارع خصومـه بحنكـة وبتولي
ـكن أن يـفـعل قــيـادة الـيـمـ و

ذلك مرة أخرى.
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زوجة بخطاب لقد قام بحملة 
شــعـــبــويــة مــثــيـــر لالنــقــســام
ويـجــهـد لـتــصـويــر نـفـسه رجل
ـكن االســتــغـنــاء عـنه دولــة ال 
مــــســـتــــفـــيــــداً من عالقــــاته مع
الــزعــمــاء األجـــانب وال ســيــمــا

األميركي دونالد ترامب.
كـما جلأ نـتنيـاهو إلى تكـتيكات
تـشـبـه تـلك الــتي يـســتـخــدمـهـا
تـــرامب مـــهـــاجـــمـــاً "األخـــبـــار
الـكـاذبــة" ووصف الـتـحــقـيـقـات

بالفساد بأنها "مؤامرة ضده".
وقـــال االثـــنـــ ان "الـــوضع في
البالد رائع وأفضل من أي وقت

مـضى. خـصــومـنـا بــعـيـدون كل
ـا أجنزناه. الـبعـد عن اللـحاق 
كنني أن ال سبيل لديـهم ماذا 

أقول?"
يــتــمـتع نــتــانــيـاهــو الــبـالغ 69
عـاما ببـنيـة قوية ويـحرص على
تـــســريح شــعـــره األشــيب وقــد
رسخ نـــفـــسه في أعـــلـى الـــهــرم
بقـوة حتى بات يطـلق عليه لقب
ــلك بــيــبي" نــســبــة إلى اسم "ا

الدلل عندما كان طفال.
قـلــيــلــون يـشــكــكـون فـي قـدراته
الـسياسـية وساعده لـقبه اآلخر
"رجـل األمن" إلى حــد كــبــيــر في
ـسألة األمن ا  تعزيـز شعـبيـته 

. من أهمية في ذهن الناخب
وسعى نـتانـيـاهو الى الـتشـكيك
ـصداقـية غـانتس الـذي يصفه
بـــأنه "يــســـاري ضـــعــيـف" عــلى
الــرغم من خـلـفــيـته الـعــسـكـريـة
وحـقيـقة أن حتـالفه يـضم أربعة
مـن رؤســــــاء أركـــــــان اجلـــــــيش

. السابق
يــوظف نــتــانـيــاهــو الــضــربـات
اإلسرائـيلـية في سـوريا ضـد ما
يــقــول إنـهــا أهــداف عــســكــريـة
إيـــرانــيـــة ومـــواقع حلـــزب الــله

لتعزيز موقعه السياسي.
وعـدا عن الــعــمـلــيــات األمـنــيـة

اللـيـكـود بـقيـادة مـنـاحـيم بـيغن
في عام  1977في الفوز برئاسة
الـــوزراء مــــا مــــهــــد الــــطــــريق
ـســيـرة الـســيـاسـيـة النــطالقـة ا
لنتانياهو. بدأت مسيرته بعمله
فـي ســــــفـــــــارة إســــــرائــــــيـل في
واشـنطن ثم مـنـدوبـا السـرائيل

تحدة. لدى األ ا
أصـبح أصـغـر رئـيس وزراء عام

 1996عندما كان عمره 46
عـــامـــا ثم مـــا لــبـث أن هــزم في

انتخابات عام . 1999
عـاد نـتنـيـاهـو إلى الـسلـطـة عام

 2009 وما يزال.
ــو االقـتـصــاد في عـهـده ورغم 
وتـــشــديـــده عـــلى األمن يـــقــول
كـثــيــرون إن ســيــاســاته تــعـمق
االنــقـســام ويــتـهــمـونـه بـاتــبـاع
أســـالــيـب الــتـــخــويف وتـــألــيب
اإلســرائــيــلــيــ ضــد بــعــضــهم
البعـض بانـتقاده مـن يخالـفونه

الرأي
وكـتب الـصـحـافـي أنشـيـل فـيـفر
في كـتـابـه عن الـسـيــرة الـذاتـيـة
لـنــتـانـيــاهـو: "إرثه الــنـهـائي لن
ــزيـد من يـكــون أمــة تــتــحــلى 
األمن بـل مــجــتــمع إســرائــيــلي
يــعـاني من انـقــسـامـات عــمـيـقـة

ويعيش خلف األسوار".

يـسعى في أغـلب األ;يان لـتجنب
احلـديث عـن الـفـلـسـطـيـنـي وال
يخـفي أعضـاء ائتالفه الـيمـيني

. رفضهم حل الدولت
ولـد نــتــانــيـاهــو في مــديــنـة تل
أبــيب عـام  1949 ولــديه ولـدان
من زوجـته احلالـية سـاره وابنة

من زواج سابق.
ونـــتـــانــيـــاهـــو ابن أســـتـــاذ في
الـتـاريـخ وسـيـاسي من الـيـمـ

وأمـــضى فـــتـــرة من حــيـــاته في
ـتـحـدة حـيث تـخـرج الـواليـات ا
من مــعـــهــد مـــاســاتــشـــوســتس
لــلــتــكـنــولــوجــيـا ونــال شــهـادة
بـــكــالـــوريـــوس في الـــهــنـــدســة
عـماريـة وماجـستـير في إدارة ا

األعمال.
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خــــدم في وحـــدة الـــنـــخـــبـــة في
اجلــيش االســـرائــيــلي وأصــيب
قتل شقيقه يوناتان لكنه تأثر 
خـالل عــمـــلــيـــة حتــريـــر رهــائن
إسـرائــيـلــيــ في عـنــتــيـبي في
أوغندا. وقد وصف تـلك العملية
بأنـهـا "جتربـة وطنـيـة مأسـاوية

للغاية".
هـــــيــــمن حـــــزب الــــعــــمـل عــــلى
الــسـيـاسـة اإلسـرائـيــلـيـة لـنـحـو
ثالثـة عـقـود الى ان جنـح حزب
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ـتألـقـة بالـتـاريخ  مداخـلـها تـشـكو ـدينـة ا الـنـاصريـة عـاصمـة ذي قـار  ا
اخـتناقـها باالوساخ واألهـمال  وفي داخلهـا تقرأ في وجـوه ابنائهـا الفقر
والـبـؤس وقـهـر احلـيـاة  وفي ازقـتـهـا وشـوارعـهـا مـاعـدا شـارع احلبـوبي
دينة  تغفو على وسادات االوساخ والشوارع تصلة بحكومـة ا ـنطقة ا وا
احملـطـمة كـأن ناسـها قـد غـادروا تاريخ حـضارتـهم التـي علـمت الدنـيا ولم
تـتعـلم . في أول رحلـة لذي قـار بعـد ثالث عـاما لم جنـد هنـاك تغـييرا في
بــنـيـتــهـا إال مــانـدر  ســوى شـكـوى الــنـاس من الــبـطــالـة  وحـزنــهم عـلى
ــدفـون بــ الــضـلــوع عـلى ـنــاصب الــسـلــطــة  وقـهــرهم ا اخــتـيــاراتــهم 
ـنـسي  وكل من نـلـتـقي بـهم ونـسألـهم  شـيـوخـا وشـبـابا عن حـاضـرهم ا
امـكانية التـغيير  فاجـمعت االجابات بانه ليـس هناك من يسمع لالصوات
ـعاجلـة االزمـات وال بـاالسـتـجـابـة لـضـرورات مـطالب ـطـالـبـة  اجلـمـعـيـة ا
احملـتجـ  وكأن االمور التـعني من يسـمع اصواتـهم ويتوسـد اجسادهم.
قــبل الــسـفــر الى اهــوار اجلـبــايش واحلــمـار  كــانت الــرحـلــة الى مــكـان
تـاريــخـنـا  الى مـعـالم الـبــشـريـة كـلـهـا  الى الـزقــورة الـتي تـبـعـد ثالثـون
دينة فـفي هذا التاريخ العـريق كأن اليوجد من يهتم كـيلومترا عن مـركز ا
به والرعـاية من االثار به  شـارع محطم من بـقايا قـاعدة االمام على  فال
مـكان لالستراحـة وال صحيات وال مـياه  والمسقـفات حتمي الزائرين من
ـعلم الذي حـرارة الشـمس  وال مرشـد اثاري يـعرف النـاس بتـاريخ هذا ا
ـثل تاريخ العـراق عبر الـتكوين البـشري . زقورة اور هي ايـقونة  تاريخ
ـيالد  ـو في الـقــرن احلـادي والـعـشـرين قـبل ا ـلك او سـومــر  بـنـاهـا ا
علم ـرشد الـسيـاحي من احللـة حيـدر زنكـنه  فبـعد تـهالك هـذا ا ويـقول ا
ـلك نبـوخـذ نصـر  وبالـقرب من تـعددة  اعـاد بـنائـها ا بـسـبب الظـروف ا
ـلوك االمـبراطـورية الـسومـرية مـنهم انـانا عـلم هـناك مـعالم اثـارية  هـذا ا
مـتد ب مـحافظتي وقـيل هناك مـكان البي االنبـياء ابراهيم . فـي الطريق ا
ات من االراضي الـصاحلة للزراعة لو ـثنى والناصرية تـمتد االف الدو ا
ـيـاه اجلـوفيـة أو اسـتـثـمـرتـهـا الـشركـات احملـلـيـة والـعـربـية اسـتـخـدمت بـا
ـا لـلـمـنـطـقـة ــيـة لـتم تـوفـيـر االمن الـغـذائي لــيس لـلـعـراق وحـده وإ والـعـا
الـعربية اجمع  فالعراق زاخر باالمكانيات الزراعية وااليدي العاملة وكل
مـايـحـتـاجه هـو الـصـدقـيـة في الـعـمل  والـهـمـة والـغـيـرة عـلى هـذا الـبـلد 
وحتـقيق االمـن الغـذائي للـشعب يـشكل أحـد اهم مسـتلـزمات االسـتقاللـية
واحلـياة االمنة للناس  وتوفير االموال للبالد . قضاء اجلبايش يقع شرق
مـدينـة النـاصرية يـسكـنه مئه وخـمسون الـف نسمـة  مدخـله جمـيل نظيف
مزروع باالشجار والورود بالنقيض من مداخل محافظة الناصرية  وعلى
ا مـدينة فينيسيا بـعد عدة كيلو مترات يـكون هور احلمار واجلبايش  كأ
ـيـاة والقـصب والـبردي (الـبـندقـيـة) بـايطـالـيـا  فيـهم من جـمـال الطـبـيعـة ا
ـشاحيف والناس الطيب البسطاء مايجعل الزائر ينسى هموم الدنيا . وا
ـنـطـقـة يــنـتـصب نـصب شــهـداء االنـتـفـاضــة  إنه نـصب جـمـيل في تــلك ا
وواسع ويـحتوي في حضرته صور العشرات من شهداء االنتفاضة الذين
قتلهم النظام الصدامي بروح باردة  لكن هذا النصب بالرغم من جماليته
وحـسن اخـتيـار مكـانه وسط االهـوار التي اعـترفت بـها مـنـظمـة اليـونسـكو
ائية الطبيعية في الـعالم  يشكو من االهمال وقلة النظافة كـأحد االماكن ا
خـاصة في االمـاكن الصـحية . االهـوار واحدة من اجـمل منـاطق العراق 
بل اجــمـلــهـا عـلـى االطالق  مـيـاه وبــردي وطـبــيـعـة خـالبـة ونـاس طــيـبـون
ومـضايف الـبردي والقـصب  كلـها عوامـل من اروع مكتـسبـات الطبـيعة 
واخـتارها احلـضاريـون في العهـود السومـرية والبـابليـة  ونتمـنى أن يهتم
ــنـشـئـات الــسـيـاحــيـة عـبـر بــهـا من يـتــولى الـسـلـطــة في بـنـاء الــفـنـادق وا
يا لـتكون فينيـسيا الناصرية   االسـتثمار والدعايـة لها وطنيا وعـربيا وعا
ـساس بطـبيعـتها . عـلمنـا االدب السيـاسي  بأن النـاصرية خرجت دون ا
عتـدل منهم قـادة كبارا عـظاما في الـعمل السـياسي الوطـني واالسالمي ا
فـهـد زعيم احلـزب الشـيـوعي والقـائـد العـروبي فؤاد الـركـابي الذي اغـتاله
الـنـظـام الـصـدامي في سـجن بـعـقوبـة  وهي كـذلك مـديـنـة االدب والـفـنون
والـشـعـر بـكــافـة انـواعه  فـمـنـهـا داخل حـسن ونـاصـر حـكـيم وحـضـيـري
ابـوعـزيـز وعـريـان الـسـيـد خـلف وكـاظم اسـمـاعـيل الـكـاطع وحـسـ نـعـمة
وعــديـد من الــفـنــانـات الـرائــعـات  هــذه االصـوات الــرائـعـة
اجلـمـيـلة التـنـسى من ذاكرة الـعـراقـي  والتـسـتحق
ـنسـيـة  فهل ـدن ا أن تـهـمل مـدينـتـهم وكـأنهـا من ا
ـسـؤولــيـة من غـفـوتـهم  نــــــأمل يـفــيق من يـتـولى ا
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