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  إسرائيليات
  

  :الليكود غداة خسارته االنتخابات
  صراع يف شأن الزعامة

 خالد عايد

الليكود، غداة إعالن نتائج انتخابات الكنيست الثالث عشر، يتخبط جمدداً  أخذ  
يف خالفاته الداخلية، التي أُضيفت إليها اآلن خالفات جديدة تتعلق بمن يتحمل 

". الزلزال"يكون رب البيت الليكودي الذي هزّه مسؤولية الفشل يف االنتخابات، وبمن س
فقد بدا واضحاً، عقب إعالن النتائج مباشرة، أن صراع األشخاص واملعسكرات، الذي 

بينما كان ال يزال يف احلكم، والذي قام بدور رئيسي يف إذاقته طعم " التكتل"ضعضع 
إىل مقاعد املعارضة بعد أن انتقل الليكود  –وربما يتفاقم  –الفشل املرير، سيتواصل 

كيف يمكن : وحت وطأة الهزيمة، بدأت األسئلة تتواىل. كسير القلب مهيض اجلناح
استخالص الدروس، مع إطاحة رؤوس أو من دون إطاحتها؟ من سيقود سفينة الليكود 

اجلانحة، ويعيد تأهيلها خلوض املعارك املقبلة التي ال مفر منها، سواء للحفاظ على 
اجملالس احمللية يف االنتخابات التي ستجري بعد عام ونصف  معاقل التكتل يف

، أو حتى ١٩٩٤العام، أو لتوسيع نطاق سيطرته على الهستدروت يف انتخابات سنة 
استعداداً ملعركة الثأر يف انتخابات الكنيست الرابع عشر؟ وماذا ستكون طريقة حسم 

  د؟يكوي مستقبل للأ: كلالصراع يف شأن الزعامة؟ وأكثر من ذ
  

  :رأس جبل اجلليد
  اعتزال شمير وآرنس

يف تل أبيب، وبينما " قلعة زئيف"يف  فور سماع النتائج األولية لالنتخابات،  
كانت صدمة الهزيمة تلمّ بزعماء الليكود وأعضائه املتجمعين يف مقر حزبهم، بدأ ما 

ة يف شأن االتهامات املتبادل: سيصبح بمثابة اخلبز اليومي للحزب أليام طويلة مقبلة
حتمل مسؤولية الفشل؛ واستعدادات الكبار، تالياً، لدخول السباق احلتمي نحو قمة 

هو نائب الوزير بنيامين " أشعل نيران التمرد يف الليكود"وكان الذي . الهرم احلزبي
أحد أوفر املرشحين الشباب حظاً يف رئاسة  –يوماً بعد يوم  –نتنياهو، الذي سيصبح 
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ينها أن االبتعاد عن الليكود جنم عن سوء إدارته، ال عن خطه فقد صرح ح. احلركة
ومل . يفاً أن أسلوب السُّباعيات، وكل ما رافقه، هو الذي دمر احلزبضاإليديولوجي، م

يف تلك الليلة العصيبة من ليايل الليكود، على نتنياهو " تصفية احلسابات"يقتصر أمر 
هيئة التنظيم برئاسة : احلزبية هيئاتإذ جرى تراشق االتهامات بين خمتلف ال وحده؛

إلعالم الوزير دافيد ماغين؛ هيئة االنتخاب برئاسة الوزير موشيه نسيم؛ وهيئة ا
منذ تلك الليلة، اخلالفات يف شأن الهيئة التي  وبدأت،. برئاسة الوزير روين ميلو

ن أن أتكون مركز احلزب، الذي يمك: ستنتخب القيادة اجلديدة، وكيفية هذا االنتخاب
، من أجل إعادة تأهيل احلزب استعداداً ملعركة "من دون إضافة وقت"يلتئم بسرعة، 

انتخابات الكنيست املقبلة، أم تكون املؤتمر الذي، وإنْ استغرق فترة طويلة من 
من خالل طريقة االنتخابات األولية  اب حظاً من النجاح أوفر،اإلعداد، سيمنح الشب

(Primaries)بدأت اخملاوف والشكوك أيضاً إزاء إمكان عدم فات؟ ومع هذه اخلال ،
التحضيرية بسبب النزاع بين املعسكرات  التوصل إىل اتفاق يف شأن تركيبة اللجنة

، الذي قيل إن "البطن الرخو"داخل احلزب، بل إزاء أحد أبرز قادة الليكود دافيد ليفي، 
ى لتأليفها، إذا ضمن حزب العمل يمكن أن يغريه باالنضمام إىل احلكومة التي يسع

  ١.يتسحاق رابين له وزارة اخلارجية فيها
بعد االنتخابات بيومين فقط، جاء إعالن يتسحاق شمير عزمه اعتزال العمل 

ومل يكن يف هذا اإلعالن من مفاجأة، . السياسي، بما يف ذلك تخليه عن رئاسة الليكود
يفكر يف ذلك قبل  كما أن شمير نفسه كان. نظراً إىل األوضاع التي أحاطت به

لكنه مل يشأ أن يتحمل   ٢االنتخابات بوقف طويل، كما قال يف مقابلة صحافية،
. مسؤولية الضرر اجلسيم الذي ستلحقه النزاعات الداخلية بالليكود، إنْ هو استقال
وأكد، يف املقابلة نفسها، أنه سيستقيل قريباً عندما يرى بداية اإلجراءات الفعلية 

  .له، وأنه ال يترك فوضى تامة وراءهالنتخاب خليفة 
يف الوقت نفسه أيضاً، قراره لكن املفاجأة كانت مع إعالن موشيه آرنس، 

صحيح أن آرنس زعم، هو . اعتزال احلياة السياسية عقب تأليف احلكومة اجلديدة
منذ فترة طويلة، لكن ربما كان قراري بتأثير من "اآلخر، أنه كان يفكر يف االعتزال 

                                                            
  .٢٤/٦/١٩٩٢، "دافار"سيمون،  –؛ دانييل بن ٢٥/٦/١٩٩٢، "هآرتس"يراح طل، : أنظر   ١
، ص ٢٤/٧/١٩٩٢، ملحق السبت، "معاريف": النص الكامل يف. أجرى املقابلة أبراهام تيروش   ٢

١١-١٠.  
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داخل املعسكر الذي يحمل   ٤"زلزاالً"لكن وطأة اخلطوة التي اتخذها أحدثت   ٣،"اخلسارة
فكان أن . اسم شمير واسمه يف الليكود، وهو الذي كان يعتبر خليفة زميله املرجح

 .انفتح باب الصراع يف شأن الزعامة على مصراعيه

بحسب  أمّا األسباب التي حدت آرنس على اتخاذ قرار االعتزال، فهي متباينة
" أساسيين"مثالً، حدّد سببين   ٥فأحد هذه املصادر،. املصادر اإلسرائيلية اخملتلفة

أزمة "خيبة أمل آرنس الشديدة من سلوك شمير، وخصوصاً يف إبان : للقرار، هما
، واخلالف يف شأن موقع دافيد ليفي يف قائمة الليكود، حين خضع شمير "السُّباعيات

اكه أن جيل الشباب يف احلركة قد ال يدعمه، يف حال قرر لليفي، كما يرى آرنس،؛ إدر
أن قرار آرنس جاء نتيجة تضافر   ٦واعتبر مصدر آخر،. دخول املنافسة بشأن القيادة

  :أربعة عوامل، هي
النقمة التي أحسّ آرنس بها نتيجة إصرار شمير على ترؤس قائمة الليكود ) ١(

نحها االنتخابات ملن يف مثل سِنّه يف االنتخابات بنفسه، مما حرمه آخر فرصة تم
  .للبدء بقيادة الليكود) عاماً ٦٦(

جمموعة داخل الليكود ال تتفق مع اخلط السياسي وكَوْن آرنس يمثل ) ٢(
غياب املرونة يف شأن استمرار : املتصلب للحزب، يف العديد من اجملاالت، مثل

رائه داخل احلكومة سابقاً، وهو، إذ مل يعبر عن آ. السيطرة اإلسرائيلية على قطاع غزة
  .فسيكون من األصبع عليه أن يفعل ذلك من صفوف املعارضة

كَوْن الهزيمة يف انتخابات الكنيست قد بلورت معسكَريْ خضميه، دافيد ) ٣(
 –املسمى معسكر شمير " االئتالف الغامش"ليفي وأريئيل شارون، يف حين فكّكت 

  .امراً مفروغاً منهومل تعد قيادة ىرنس لهذا املعسكر . آرنس
اعتقاد آرنس أن املعسكر الذي شارك يف قيادته يجب أن يتحمل وزره من )  ٤(
  .الهزيمة

قرار االعتزال، فإنها كانت مناسبة ومهما تكن اعتبارات آرنس يف إعالنه 
عرض فيها بعض آرائه، وخصوصاً فيما عنى أسباب فشل الليكود يف االنتخابات، 

لصراعات الداخلية؛ الفشل يف احلقل االقتصادي؛ ما يتعلق ا: التي خلصها يف ثالثة
                                                            

  .٢٦/٦/١٩٩٢، "معاريف: "أنظر أيضاً. ٢٦/٦/١٩٩٢، "هآرتس"   ٣
  .٢٦/٦/١٩٩٢، "معاريف"دان مرغليت، : أنظر   ٤
  .٢٦/٦/١٩٩٢، "هآرتس"   ٥
  .مرغليت، مصدر سبق ذكره   ٦
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إن جزءاً من : "وكان جديد آرنس يف هذا اجملال قوله. األمني –باجملال السياسي 
إسرائيل الكاملة رداً مالئماً، أو كافياً، للمشكالت  –اجلمهور ال يرى يف شعار أرض 

كما  ]."احملتلة[يين يف املناطق املعقدة املتعلقة بوجود عدد كبير من السكان الفلسطين
كان القرار نفسه مناسبة لتضمين التصريحات التي تبدي األسف الشديد له بالهمّ 

من سيتزعم الليكود؟ مثال ذلك تصريح شارون، الذي أنهاه بالقول : األساسي املسيطر
ط أمّا اآلن، فيجب أن ينظم الليكود صفوفه من أجل  انتخاب رئيس جديد، وذلك فق"... 

  ٧]."لألعضاء[بأسلوب االنتخابات األولية، وبعد إجراء إحصاء 
  

  "حرب اخلالفة"

يونيو، وهو مطلع أول أسبوع بعد الفشل يف االنتخابات، /حزيران ٢٨شهد يوم   
ففيه انتقل مركز قرار احلركة إىل منبر . بداية السباق الطويل إىل زعامة الليكود

ملنبر الذي قرر يف أول جلسة عقدها بعد وزرائها يف احلكومة االنتقالية؛ ذلك ا
االنتخابات اختيار خليفة ليتسحاق شمير عن طريق انتخابات داخلية أولية تقام 

ويبرز مغزى هذا التطور، فيما عنى الصراع يف شأن . بحلول نهاية السنة احلالية
  ٨:زعامة الليكود، إذا أخذنا يف احلسبان االعتبارين التاليين

إنما قُصد به يف املقام " منبر الوزراء"حيات الفعالة إىل إن نقل الصال) ١(
األول، بحسب ما صرح أحد وزراء الليكود البارزين، احليلولة دون بروز احلاجة إىل 

انتخاب رئيس للسكرتاريا بدالً من آرنس املستقيل، وبالتايل دون جتدّد النزاعات 
  .داخل القيادة خالل املرحلة االنتقالية

خمالف عبّر شارون عنه يف اقتراح قدمه يف أثناء اجللسة، يدعو  وجود رأي) ٢(
إىل نقل قيادة الليكود يف املرحلة االنتقالية إىل الذين جرى انتخابهم يف السُّباعية 

األوىل، باعتبار أن من شأن ذلك منح الشرعية خلطوة ديمقراطية تعكس آخر قرار 
القتراح، مفضلين إبقاء زمام احلزب يف وقد رفض الوزراء هذا ا. اتخذته الهيئة الناخبة

  .هم هم، مرشحون رئيسيون للزعامةأيدي
، أعلن بنيامين نتنياهو قراره دخول "منبر الوزراء"يف اليوم التايل الجتماع 

وقد أوضح أنه أعلن هذا . املنافسة بشأن رئاسة الليكود يف االنتخابات األولية املقبلة
                                                            

  .٢٦/٦/١٩٩٢، "هآرتس"   ٧
  .٢٩/٦/١٩٩٢، "هآرتس: "أنظر   ٨
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إصالح يف احلركة خالل فترة وجودها يف  القرار القتناعه بأنه مؤهل إلجراء
ويف اليوم . املعارضة، وإلعدادها ملنافسة حزب العمل يف انتخابات الكنيست املقبلة

اجتماع لهم بعد االنتخابات ملناقشة  نفسه، عقد نشيطو معسكر شارون أول
ه وقال شارون يف االجتماع أنه يرى نفس. االستعدادات الالزمة ملعركة رئاسة الليكود

  ٩.كمن سيضطر إىل حتمّل العبء األساسي يف إصالح احلزب
يوليو، وكان املوضوع املدرج يف / عاد املنبر إىل االنعقاد يف األول من تموز

ويف اجللسة أيد نتنياهو، وحده بين سائر . جدول أعماله االنتخابات الداخلية األولية
ما يبدو استغالل اجلو العام املتنافسين، إجراء هذه االنتخابات فوراً، حماوالً على 

السائد يف الليكود ملصلحته، كما أيد أن يكون رئيس احلزب املنتخب فيها هو نفسه 
ذلك بأنه، شخصياً، خرج . املرشح لرئاسة احلكومة يف انتخابات  الكنيست املقبلة

نسبياً من معركة االنتخابات السابقة، كما أنه حذّر من أن خوضها على " نظيفاً"
ويف اجللسة ذاتها، اقترح . ملة شخصية ضد رابين سيلحق الفشل بالليكودأساس ح

. شمير أن تتوىل جلنة احلزب الدستورية وضع القواعد التي ستحكم االنتخابات األولية
ومرة أُخرى، عارض نتنياهو االقتراح على أساس أنه ال يقبل تركيبو اللجنة احلالية، 

ير إجراء تعديالت على تلك التركيبة وأصر على معارضته، حتى بعد أن عرض شم
  ١٠.وإضافة أعضاء جدد إليها

يوليو، ونشبت فيها اخلالفات /تموز ٥جلسته الثالثة يف " منبر الوزراء"عقد 
جمدداً بشأن مستقبل الليكود، مما دعا شمير إىل التهديد باالستقالة فوراً، إذا مل يتم 

  ١١:رئيسية، فكانت ثالثاًأمّا قضايا االختالف ال. التوصل إىل اتفاق سريع
الدمج بين منصبي رئيس احلركة، الذي سينتخب يف االنتخابات  / الفصل)  ١(

األولية، ومرشحها لرئاسة احلكومة؛ فقد أيد احلاضرون جميعاً، باستثناء ليفي 
ونتنياهو، الفصل بين املنصبين، وتأجيل انتخاب املرشح لرئاسة احلكومة إىل حين 

أمّا الرأي املقابل، فقد عبّر نتنياهو عنه بقوله إن من . الكنيست اقتراب أجل انتخابات
  .شأن هذا الفصل أن يفضي إىل إدامة الوضع السابق يف الليكود، الذي أدى إىل الهزيمة

                                                            
  .٣٠/٦/١٩٩٢، "هآرتس"إيالن شاحوري، : للتفصيالت، أنظر   ٩

  .٥/٧/١٩٩٢، "سهآرت"، "يصعد من بين األنقاض"أوريت غاليلي، : أنظر   ١٠
  .٦/٧/١٩٩٢، "دافار"سيمون،  –بن . د   ١١
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من يكون الشخص الذي سيدير الليكود بعد اعتزال شمير، وإىل حين إجراء )  ٢(
االنتخابات األولية بعد ستة أشهر؛ فقدرُفض، مثالً اقتراح دان مريدور تسمية عضو 

كما قوبل اقتراح آخر، بتعيين إيهود أوملرت رئيساً . الكنيست عوزي لنداو لهذه املهمة
  .وخصوصاً من جانب ليفي – للسكرتاريا خلفاً آلرنس، بالرفض

فقد أعرب عدد من الوزراء عن شكه يف إمكان إجراء : املوضوع املايل) ٣(
ويف املقابل،   ١٢.االنتخابات األولية يف ظل العجز املايل الكبير الذي يعانيه الليكود

ادعى نتنياهو أن هذه االنتخابات لن تؤدي إىل اي إنفاق نقدي، بل على العكس، 
  .كما جرى مع حزب العمل –اخيل نقدية ستؤدي إىل مد

، يف اجتماع آخر له، مواعيد حمددة "منبر الوزراء"وفيما بدا أنه تطور بارز، قرر 
إجراء إحصاء : لسلسلة من اإلجراءات التنظيمية على طريق حل أزمة الليكود الداخلية

 ٣١ أكتوبر؛ إجراء االنتخابات األولية يف/ تشرين األول ٣٠ألعضاء احلزب حتى 
ديسمبر، يتم فيها انتخاب رئيس الليكود ومندوبي املؤتمر وأعضاء / كانون األول

/ فبراير وأوائل آذار/جملس الفروع؛ عقد املؤتمر يف موعد يتراوح بين أواخر شباط
. لكن هذه القرارات ظلت حبراً على ورق، وخصوصاً بعد أن تمّ حلّ املنبر نفسه. مارس

يكود يف الكنيست، التي أصبحت الهيئة احلزبية الوحيدة من جهة أُخرى، فإن كتلة الل
يوليو تأليف /تموز ، قررت يف أواخر"منبر الوزراء"ذات الصالحيات عقب انفراط عقد 

جلنة خاصة، برئاسة عضو الكنيست حاييم كوفمان، لدراسة وضع الليكود املايل 
موشيه  لكن شمير سرعان ما طلب من رئيس الكتلة. وتقديم توصيات إلصالحه

رئيس الكتلة موشيه كتساف وقف أعمال هذه اللجنة، باعتبار أن  كتساف ما طلب من
  ١٣.مهمة اإلصالح املايل للحزب ليست ملقاة على عاتقها

مل تكن معارضة شمير للجنة اإلصالح املايل املؤشر الوحيد إىل حماولته 
نة األخيرة أنه ال القيام بدور أخير يف قيادة مسيرة الليكود؛ فقد ظل يردد يف اآلو
وهذا ما فسّره البعض . يعتزم االعتزال قبل إجراء االنتخابات األولية وانتخاب خلف له

                                                            
للتفصيالت، أنظر . ماليين شيكل ١٠ماليين شيكل و ٨تتراوح التقديرات بشأن هذا العجز بين    ١٢

 ٥، ص ١٠/٧/١٩٩٢، ملحق السبت، "معاريف"؛ مناحم راهط، ٣٠/٦/١٩٩٢، "هآرتس: "أيضاً
د يف الكنيست قدرت هذا العجز بخمسين مليون شيكل، بل إن اللجنة التي ألفتها كتلة الليكو. ٦ –

، "هآرتس"إيالن شاحوري، : أنظر مثالً. بحسب ما تسّرب من أعمالها إىل بعض املصادر
١٢/٨/١٩٩٢.  

  .٥/٨/١٩٩٢، "هآرتس"إيالن شاحوري، : أنظر   ١٣
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بأنه حماولة من شمير للحيلولة دون ممارسة ليفي مهمته كقائم بأعمال رئيس 
أغسطس، أطلق شمير مبادرة / ويف مطلع آب. الليكود، وسيطرته على احلزب تالياً

، التي يتمثل فيها خمتلف أجنحة احلزب، وتكون برئاسة "ة الليكودإدار"تسعى إلقامة 
وأراد من هذه اإلدارة أن تكون قيادة للحزب، بدالً من . عضو الكنيست إيهود أوملرت

وعلى الرغم من الرفض الشديد الذي جوبهت الفكرة به من قبل . السكرتاريا واملركز
  ١٤.فإن شمير بدا مصرّاً عليها ،)شارون وليفي ونتنياهو وكتساف(أقطاب الليكود 

إضافة إىل مبادرتيْ كتلة الليكود وشمير، السالفتي الذكر، اقترح شارون وليفي 
مبادة أُخرى تقضي بإعادة تفعيل سكرتاريا احلزب، التي توقفت عن العمل منذ بدء 

وإذا كانت مصلحة ليفي . معركة انتخابات الكنيست، وظلت كذلك عقب اعتزال آرنس
لكن هذا . كانت يف دعم شارون لها" املفاجأة"ذه املبادرة واضحة، فإن يف مثل ه

  ١٥.األخير سرعان ما أوضح أنه يفضل أن يكون شمير نفسه على رأس السكرتاريا
يف الصراع بشأن قيادة الليكود، " مرحلة جديدة"أغسطس، بدأت / آب ٥يف 

يف احلزب، يطالبون عندما شن نتنياهو حملة واسعة النطاق جلمع تواقيع أعضاء جدد 
وقال . ، وبترشيحه للزعامة"انتخاب قيادة جديدة"بإجراء االنتخابات األولية، وبـ

إنني أتوقع أن يصبح يف الليكود، يف نهاية هذه "نتنياهو، معلقاً على هذه احلملة؛ 
ويشلّون كل  'االنتخابات األولية'ألف عضو، يشتركون يف خطوة  ٢٠٠العملية، نحو 
ويف اليوم نفسه حدث تطور آخر، يبدو أنه على عالقة بحملة ." يات القوةحماولة ملبار

نتنياهو؛ فقد أعلنت جمموعة من نشيطي الليكود الشبان الرئيسين، برئاسة يسرائيل 
وقال أعضاء هذه ". املعسكر االجتماعي القومي"كاتس، إقامة معسكر جديد باسم 

خطر التفكك الذي يهدد احلزب، بهدف  اجملموعة أنهم قرروا إقامة املعسكر، يف مواجهة
  ١٦.انتخاب قيادة جديدة، ووضع قواعد لعبة نزيهة، ووقف احلروب الداخلية

  
  

  

                                                            
، "سهآرت"، "فرادى يف طرق اإلصالح"املصدر نفسه؛ إيالرن شاحوري، : للتفصيالت، أنظر   ١٤

  .١٢/٨/١٩٩٢و ٧/٨/١٩٩٢، "هآرتس"؛ شاحوري، ٩/٨/١٩٩٢
  .، مصدر سبق ذكره"فرادى يف طرق اإلصالح"شاحوري، : أنظر   ١٥
  .٦/٨/١٩٩٢، "هآرتس"شاحوري،    ١٦
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  املرشحون للزعامة

: هناك ستة مرشحين يتنافسون بشأن خالفة شمير يف زعامة الليكود، هم  
أريئيل شارون، ودافيد ليفي، وبيني بيغن، وبنيامين نتنياهو، ومئير شيطريت، 

وملّا كان شارون وليفي، منذ السابق، منافسَيْن لشمير نفسه، يف . شيه كتسافومو
ومل يقرر كتساف بعدُ دخول   ١٧حين مل يكثر شيطريت من التحركات والتصريحات،

  .فإن األضواء اإلعالمية سُلِّطت على املرشحيْن الشابين بيغن ونتنياهو  ١٨السباق،
وهو . من أصوات مركز الليكود% ٤٠لقد سبق أن نافس شارون شمير، ونال   

أمّا ليفي، فقد كان الرجل . اليوم، عقب استقالة آرنس، األول يف الليكود بعد شمير
ويؤهله منصبه، كقائم بأعمال رئيس الليكود، لتويل . الثاين يف احلزب طوال أعوام

 وهو، إضافة إىل ذلك، يستند إىل  ١٩.الزعامة إذا استقال شمير قبل انتخاب رئيس جديد
  ٢٠.قاعدة رؤساء البلديات، يف االنتخابات األولية املقترحة

يشير بعض التقديرات، مع ذلك، إىل أن املعركة األشد بشأن زعامة الليكود 
ستدور بين نتنياهو وبيغن، وأنهما هما اللذان سيتنافسان، يف نهاية املطاف، يف 

" اجلو العام"افسه جلهة ويف هذا السباق املتوقع، يمتاز من من. جولة االنتخاب الثانية
وهو يحظى بتفضيل التقارير . الذي خلفته نتائج انتخابات الكنيست، كما أشرنا سابقاً

الصحافية له، واعتباره املرشح األكثر شعبية، ويرى الكثيرون من الليكود فيه أنه 
صاحب حظ معقول يف منافسة رابين خالل االنتخابات املقبلة، عندما يُطبق أول مرة 

أمّا بيغن، فقد دفع ثمناً شخصياً يف   ٢١.ن االنتخاب املباشر لرئيس احلكومةقانو
. معركة انتخابات الكنيست، إذ كان رأس رمح الليكود يف مواجهة حزب العمل ورابين

لكنه، يف املقابل، يحظى بدعم . وانصبّ عليه، عقب الفشل، قدر كبير من سهام النقد
ان مريدور، وإيهود أوملرت، إضافة إىل أعضاء روين ميلو، ود: يف احلركة" األمراء"

كما أن حملته، يف . أليسار وتساهي هنيغبي –نافذين يف الكنيست مثل إلياهو بن 
فهو سيظهر كمن مل يتمتع حتى ": إيديولوجية"سعيه للوصول إىل الزعامة، ستكون 

                                                            
: أنظر." أن ابن فقراء أيضاً سيدخل يف مواجهة األمراء"يف واحد من تصريحاته النادرة، أعلن    ١٧

  .٣/٧/١٩٩٢، ملحق السبت، "تيديعوت أحرونو"بينا برزيل، 
  .برزيل، مصدر سبق ذكره   ١٨
  .املصدر نفسه   ١٩
  .غاليلي، مصدر سبق ذكره: أنظر   ٢٠
  .٦/٧/١٩٩٢، "هآرتس"، "مفرق طرق"برزيل، مصدر سبق ذكره؛ إيالن شاحوري،    ٢١
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ه، يحظى وإىل ذلك كل. اليوم بنِعَم السلطة، وأنه دخل املؤسسة السياسية نظيف الكف
الوحيد الذي  –بالتايل  –بيغن بتأييد واسع يف صفوف الطوائف الشرقية، وهو 

  -الليكود بين األشكنازيم وأبناء هذه الطوائف داخل " الوحدة"يستطيع أن يروّج صيغة 
  ٢٢.، بعد عامين من الصراعات الداخليةمع ما لهذه الصيغة من فعل السحر

بشأن الزعامة ستكون " املعركة الكبرى"ن لكن تقديرات أُخرى أحدث تشير إىل أ
بين نتنياهو وليفي؛ ذلك بأنهما الوحيديْن اللذين ينشطان على األرض، ويجندان 

أمّا بيغن فال يزال وضعه يف الليكود بحسب . مئات األعضاء اجلدد لليكود كل أسبوع
  ٢٣.التقديرات نفسها، غير واضح، وقد اهتزت مكانته بعض الشيء مؤخراً

  
  الصةاخل

والطريق إليها متشعبة  مهما يكن األمر فإن املعركة نفسها تبدو بعيدة،  
صحيح أن الفريق الذي يقود الليكود . ومتعرجة وشاقة، وقد تعترضها تطورات مفاجئة

اآلن يُجمع على مبدأ ضرورة إصالح احلركة، عقب خسارة انتخابات الكنيست، لكن 
آخر تقريباً، وخصوصاً يف كيفية اإلصالح  أعضاء الفريق نفسه يختلفون يف كل  شيء

وخَلْف هذه . واإلجراءات التنظيمية احملددة للخروج من األزمة الداخلية الراهنة
االختالفات، يخبّىء كل منهم مصلحته الشخصية والفئوية يف الوصول إىل زعامة 

، وخلفها أيضاً. احلزب املنهك، واملنهمك يف الصراعات بين األشخاص واملعسكرات
يحاول كل منهم حتصين موقعه يف واحد من مراكز القوى املتعددة القائمة، أو التي 

منبر الوزراء، كتلة الكنيست، السكرتاريا، املركز، اإلدارة : يمكن إقامتها، داخل الليكود
املقترحة، االنتخابات األولية، ثم املؤتمر؟ وما يعزّز هذا القول غياب أية خالفات تذكر 

  .السياسي واأليديولوجي، أقله حتى اآلنيف اجملالين 
إن املعركة يف شأن زعامة الليكود مل تكتمل فصوالً، وال تزال احتماالت   

، وبين استمرار الوحدة الهشة )وربما التفكك(مستقبله مفتوحة، تتراوح بين االنشقاق 
تاريخي ويف احلالتين، تظل احلاجة قائمة إىل تيار قوي يمثل االستمرار ال. فترة أُخرى

ويمكن املغامرة بالقول إن مثل هذا التيار . للشق التنقيحي يف احلركة الصهيونية
الصاعدة، وإن " تسومت"سيخرج من بين أنقاض الليكود، وربما بااللتحاك مع حركة 

                                                            
  .برزيل، مصدر سبق ذكره: غاليلي، مصدر سبق ذكره؛ أنظر أيضاً   ٢٢
  .، مصدر سبق ذكره"طرق اإلصالحفرادى يف "شاحوري،    ٢٣
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للزعامة هو الذي يحظى، أكثر من غيره، بمواصفات الرجل الذي " األوفر حظاً"املرشح 
  .ريخيةيستجيب لهذه الضرورة التا

  ١٩٩٢أغسطس / أواسط آب
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