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  :االئتالف الصهيوين احلاكم
  الوضع الداخلي واألداء السياسي

  خالد عايد

 
ت ورئاســة احلكومــة ، ويف اســتعداد مبكّــر النتخابــات الكنيســ"التســوية الســلمية"يف خضــم مفاوضــات 

يف اآلونة األخيـرة جملـة مـن " اإلسرائيلي"، برز يف املشهد السياسي ١٩٩٦املقرر إجراؤها يف أواخر سنة 
وقـد جتسـدت . املتغيرات ذات الداللة، إنْ على مسـتوى قـوى االئـتالف احلكـومي أو علـى مسـتوى املعارضـة

إىل خــل مكونــات اخلريطــة احلزبيــة، وصــلت قديمــة دا/هــذه املتغيــرات يف بــروز تكــتالت أو خالفــات جديــدة
. حــدّ انشــقاق معســكر دافيــد ليفــي عــن الليكــود، وهــي تنــذر بنشــوء أحــزاب جديــدة تعيــد تشــكيل تلــك اخلريطــة

يف مسار هذه العملية إىل حين  - بدورها - وهذه التطورات، التي تتأثر بعملية التسوية وغيرها، ستؤثر
ـــرت عنـــه . فســـهااالنتخابـــات وبعـــدها، ويف االنتخابـــات ن وقـــد انعكســـت يف مـــزاج اجلمهـــور العـــام، كمـــا عبّ

  .استطالعات الرأي املتوالية التي تكاثرت يف الفترة األخيرة
ة يف االئــتالف احلــاكم، وال ســيما الطــرف الرئيســي ريــاجلوســنحاول يف هــذا املقــال رصــد التطــورات ا

أطـــراف هـــذا االئـــتالف وبـــين األداء كمـــا ســـنحاول الـــربط بـــين املتغيـــرات الداخليـــة يف . حـــزب العمـــل: فيـــه
بصــــورة مــــع الســــلطة الفلســــطينية وســــورية " (التســــوية الســــلمية"احلكــــومي العــــام، وخصوصــــاً علــــى جبهــــة 

  .، والربط بين اآلفاق املستقبلية املمكنة لهذه اجلبهة وبين تلك املتغيرات)خاصة

 

  موسم االستقصاءات
، الــذي شــهد "موســم االستقصــاءات"، ١٩٩٥بدايــة ســنة مثلــت الشــهور القليلــة املاضــية، وال ســيما منــذ 

تمحــورت يف معظمهــا حــول شــعبية احلكومــة اإلســرائيلية ورئيســها    )١(اســتطالعات للــرأي العــام،" حــرب"
وكــــــان مــــــن أبرزهــــــا االستقصــــــاء الــــــذي أجــــــراه مركــــــز يــــــايف للدراســــــات . يتســــــحاق رابــــــين وحــــــزب العمــــــل

مارس، والذي /يناير املاضي، ونشره يف أواخر آذار/ثايناالستراتيجية يف جامعة تل أبيب، يف كانون ال

                                                            
  .٥ - ٤، ص ٣١/٣/١٩٩٥، ملحق السبت، "معاريف"شلوم يروشاملي، بحسب تعبير   )١(



  ١٢٢، ص )١٩٩٥صيف ( ٢٣، العدد ٦مجلد ال مجلة الدراسات الفلسطينية تايليئارسإ
 

٢ 
 

  ".األمن القومي والرأي العام"يتناول 
مـــن النتـــائج التـــي توصـــل هـــذا االستقصـــاء إليهـــا أن احلكومـــة تلقـــت أكثـــر العالمـــات انخفاضـــاً بســـبب 

) ٪٢٥(جيـد أو ) ٪٤(فقط عالمة جيد جداً  ٪٢٩ها حفقد من. طريقة معاجلتها املشكالت القائمة يف الدولة
، أو غيـر جيـدة إىل حـد )٪٣٧(أنهـا تعاجلهـا بطريقـة غيـر جيـدة إطالقـاً  ٪٧١ويف املقابـل، اعتقـد . على ذلك

، يف حـــين "اإلرهـــاب"بســـبب . ف.ت.مـــن اجلمهـــور عـــدم مواصـــلة املفاوضـــات مـــع م ٪٤١وأيـــد ). ٪٣٤(مـــا 
ســــيؤدي إىل وقــــف أن وصــــول املفاوضــــات إىل نهايــــة ناجحــــة هــــو وحــــده مــــا يف عــــن رأيهــــم  ٪٣٣أعــــرب 

  :وبحسب االستقصاء، فإن   )٢(".اإلرهاب"
ويُنظـــر إىل تطلعـــات . النـــاس قلقـــون علـــى أمـــنهم الشخصـــي. حـــال الـــروح املعنويـــة القوميـــة يف احلضـــيض

واإلحساس بالتهديـد كـان أعلـى كثيـراً ممـا كـان يف . ةبقالعرب على أنها معادية أكثر مما يف األعوام السا
  )٣(.األكثرية إمكان تعزيز القوة العسكرية إلسرائيل على مفاوضات السالم وفضلت.... العام املاضي

وفيمـــا عنـــى حـــزب العمـــل ورئيســـه، والليكـــود وزعيمـــه بنيـــامين نتنيـــاهو، فقـــد جـــاءت نتـــائج االستقصـــاء 
ســالماً "مــن الــذين شــملهم االســتطالع أن الليكــود يــؤمّن  ٪٣٢فمــن جهــة، أجــاب . ملصــلحة هــذين األخيــرين

نهــم يختــارون إ ٪٦٠ومـن جهــة أُخــرى، قـال . أجـابوا بــأن حــزب العمـل يــؤمّن ذلــك ٪٢٩ ياســاً بـــ، ق"حقيقيـاً
  )٤(.اختاروا رابين ٪٤٠ نتنياهو رئيساً للحكومة، قياساً بـ

ــذكر، أن هــذه أول مــرة، منــذ عــودة حــزب العمــل إىل الســلطة، تعتقــد أكثريــة اجلمهــور اإلســرائيلي  ممــا يُ
وذكـرت تعليقـات    )٥(.وسالماً، أكثر مـن حكومـة رابـين" أمناً قومياً"يضمن فيها أن الليكود فقط يمكنه أن 

ا احلــزب نفســه، أمّــ   )٦(.صــحافية أُخــرى أن القلــق الشــديد ســاد أوســاط احلــزب بســبب نتــائج هــذا االستقصــاء
وقــال رابــين، يف مقابلــة صــحافية أُجريــت معــه، إن هنــاك فــوارق بــارزة . فقــد قلــل مــن أهميــة هــذه النتــائج

ومــع أنــه ال يســتخف باالستقصــاءات، فهــو يســتخف بمــا فعلــه مركــز . يف النتــائج بــين استقصــاء وآخــر جــداً
، يف "الذي أصدر استقصاء سنوياً على أساس فترة سيئة جداً، بعد االعتداء الذي حدث يف بيـت ليـد"يايف، 

  )٧(.يناير املاضي/كانون الثاين
باستقصــاء آخــر، يف الفتــرة ذاتهــا تقريبــاً، " داحــف"باإلضــافة إىل استقصــاء مركــز يــايف، قــام معهــد 

انهيـــار البورصـــة : خيبـــة األمـــل مـــن األداء احلكـــومي، وجـــاءت نتائجـــه كالتـــايليف بشـــأن الســـبب الرئيســـي 
                                                            

  .٢٧/٣/١٩٩٥، "هآرتس: "ملزيد من التفصيالت، انظر  )٢(
  .املصدر نفسه  )٣(
  .املصدر نفسه  )٤(
  .٢٨/٣/١٩٩٥، "هآرتس"يوئيل ماركوس،   )٥(
  .٢٧/٣/١٩٩٥، "هآرتس"جدعون ألون وييرح طال،   )٦(
  .٤ - ٢، ص ١٤/٤/١٩٩٥، ملحق الفصح، "معاريف"أجرى املقابلة يعقوف إيرز،   )٧(
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؛ ٪٣٦ "اإلرهـــاب العربـــي"؛ اســـتمرار ٪٩؛ العالقـــات الشخصـــية داخـــل احلكومـــة ٪١٦والوضـــع االقتصـــادي 
اتفـــــــاق الســـــــالم واملوقـــــــف 
مـــــــــن مســـــــــتوطني الضـــــــــفة 

؛ أســـــــــــباب ٪٢٨والقطـــــــــــاع 
، ال جــــــــــــــــــواب ٪٩أُخــــــــــــــــــرى 

٨(.٪٢(  
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــر  ويف أواخـــــــــــــــــــ

فبرايـــــر املاضـــــي، /شـــــباط
نتـــــائج " معـــــاريف"نشـــــرت 

لــو جــرت االنتخابــات لرئاســة احلكومــة اليــوم، فمــن كنــت تنتخــب؟ وجــاءت : استقصــاء، وجّــه الســؤال التــايل
  )٩(:ابقة بشأن السؤال نفسه، كما يليالنتائج، مقارنة باستطالعات س

 
وثمــة نــوع آخــر مــن االستقصــاءات تركــز علــى قطــاع مــن النــاخبين احملتملــين بعينــه، أال وهــو قطــاع 

فمن جهـة، يمثـل هـؤالء املهـاجرون . ومل يأت هذا التركيز بمحض املصادفة. املهاجرين اجلدد من روسيا
نيسـت، ومـن قوة انتخابية ال يمكن االستهانة بها، يمكن أن توصـل إىل الكنيسـت أكثـر مـن عشـرة أعضـاء ك

يوجــد ميْــل واضــح يف صــفوفهم إىل تــأليف حــزب خــاص بهــم، يخــوض االنتخابــات املقبلــة جهــة أُخــرى، 
  .باسمهم

انخفـاض : ، النتـائج التاليـة١٩٩٥ينـاير /لقد أظهر استقصاء من هـذا النـوع، أُجـري يف كـانون الثـاين
نســــبة املقتــــرعين  ؛ انخفــــاض يف٪٢٤إىل نحــــو  ٪٣٨حــــاد يف دعــــم املهــــاجرين حلــــزب العمــــل، مــــن نحــــو 

؛ بعض االرتفـاع يف قـوة ٪٣٤.٥إىل  ٪٣٢.٦؛ ارتفاع يف قوة الليكود من ٪٤.٢إىل  ٪٥.٦، من "ميرتس" لـ
ودائمـاً  - ٪٢٥إىل  ٪١٣.٣؛ ازديـاد امليْـل إىل تـأليف حـزب للمهـاجرين مـن ٪٣.٨إىل  ٪٣.٣مـن " تسومت"

ويف استقصاء آخـر، بـادر حـزب العمـل نفسـه إىل    )١٠(.١٩٩٤مايو /مقارنة بما كانت احلال عليه يف أيار
أصـــبحت تـــدعم تـــأليف ) ٪٤٠(لالستقصـــاءات بإجرائـــه، تبـــين أن أكثريـــة هـــؤالء املهـــاجرين  دتكليـــف معهـــ

  )١١(".اليسار"يدعمون أحزاب  ٪٢٠، و"اليمين"منهم يدعمون أحزاب  ٪٣٠حزب خاص بهم، يف مقابل 
                                                            

  .٢٠/١/١٩٩٥، "يديعوت أحرونوت"  )٨(
  .٢٤/٢/١٩٩٥، "معاريف"  )٩(
  .١٨/١/١٩٩٥، "دافار: "انظر  )١٠(
  .١١/٥/١٩٩٥املصدر نفسه،   )١١(
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ا الصـحافة العبريـة، والتـي أشـارت كلهـا تقريبـاً كان هذا غيض من فـيض االسـتطالعات التـي نشـرته
 ٩شــــرت نتائجــــه يف إن اســــتطالعاً نُ إالّ. يف شــــعبية كــــل مــــن احلكومــــة ورئيســــهاإىل تراجــــع، حــــادٍ أحيانــــاً، 

نتنيــاهو؛  هأشــار إىل أن رابــين تقــدم، للمــرة األوىل منــذ ثمانيــة أشــهر، علــى منافســ ١٩٩٥يونيــو /حزيــران
إنهـم مل  ٪١٠وقـال . لآلخـر ٪٣٩تأييد الذين شملهم االستطالع يف مقابـل من  ٪٤١فقد حصل األول على 

  )١٢(.آخرون إنهم لن يصوتوا ألحد ٪١٠يتخذوا قرارهم بعد، وقال 
إىل اجتاهــات الــرأي العــام، ملــا " خــام"وأيــاً يكــن األمــر، فــإن االســتطالعات إجمــاالً ال تشــير إالّ بصــورة 

ولربمـا . تأثرهـا بمـزاج املسـتجوبين وقـت إجـراء االسـتطالعتشتمل عليه من نسبة خطأ إحصائية، وملـدى 
كـــان وزيـــر اخلارجيـــة شـــمعون بيـــرس علـــى شـــيء مـــن احلـــق يف عـــدم مـــنح االستقصـــاءات أهميـــة كبـــرى يف 

  :احلالة اإلسرائيلية حتديداً، إذ يقول
لهــــم رأي ســــكان عــــرب،  ٪١٧تقريبــــاً متــــدنيون، ونحــــو  ٪١٧عنــــدما أنظــــر إىل البنيــــة اإلســــرائيلية، ثمــــة ... 

. لــن يغيّــروا رأيهــم يف هــذا االجتــاه أو ذاك ٪٣٤أي أن  - متبلــور إىل هــذا احلــد أو ذلــك يف موضــوع الســالم
 ٪٨٧أي أن . أُخـرى ٪٥٠لكـل منـا، تشـكالن معـاً  ٪٢٥: ونحن لدينا نواة صـلبة، ولليكـود أيضـاً نـواة صـلبة

مل يكــد يحــدث تغييــر يف  ١٩٧٧نة مــن النــاخبين آراؤهــم حمســومة، واملشــكلة أنــه منــذ ســ] هكــذا يف الــنص[
  )١٣(.اقتراع الناس

  :االئتالف احلاكم
  أي وضع؟ أي مستقبل؟

علـــــى الـــــرغم مـــــن األغلبيـــــة الضـــــئيلة والقلقـــــة التـــــي حتظـــــى احلكومـــــة اإلســـــرائيلية بهـــــا يف الكنيســـــت، 
يف ردّ هجمـــات حجـــب الثقـــة التـــي تشـــنها " غيـــر يهوديـــة"واعتمادهـــا يف كثيـــر مـــن األحيـــان علـــى أصـــوات 

اللـذين يشـكالن " (ميرتس"املعارضة، وعلى الرغم من بروز خالفات، من حين إىل آخر، بين حزب العمل و
أقلـه نسـبياً حتـى  - ، فإن العالقة بين األطراف الثالثـة تبـدو مسـتقرة)االئتالف احلاكم" ييعود"مع حركة 

يف اجملـاالت " جيـداً"احلكـومي  لكـن هـذا االسـتقرار لـيس كافيـاً ليكـون األداء. نهاية واليـة الكنيسـت احلـايل
، وال سـيما مـع "التسـوية السياسـية"االقتصادية واألمنية، وغيرها من اجملـاالت الداخليـة، وال علـى صـعيد 

ا فيما عنى أمّ. اًبقكما جاء يف نتائج أحد استطالعات الرأي، التي عرضناها سا - سورية والفلسطينيين
يف انتخابـــــات الكنيســـــت املقبـــــل، فـــــإن األجـــــواء املصـــــاحبة إمكـــــان عـــــودة االئـــــتالف العمـــــايل إىل احلكـــــم 

للتحضــيرات احلزبيــة لهــذه االنتخابــات تتكشــف عــن وجــود جملــة مــن اجملاهيــل جتعــل الــتكهن بشــأن هــذا 
                                                            

  ).١٠/٦/١٩٩٥، "احلياة: "كما جاء يف( ٩/٦/١٩٩٥، "يديعوت أحرونوت"  )١٢(
  .١٢/٣/١٩٩٥، "هآرتس: "انظر  )١٣(
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  .نوعاً من الضرب يف الرمل اآلناإلمكان 
يشــــوب االســــتقرار النســــبي بــــين أطــــراف احلكومــــة خالفــــاتٌ بــــين حــــين وآخــــر بشــــأن قضــــايا داخليــــة 

مـن (، حتديداً، جند أن يوسي سريد وأمنـون روبنشـتاين "التسوية السياسية"ويف جمال . جية متنوعةوخار
من الضفة الغربية وجتميع املستوطنات يف كتـل، يف  ٪٢٠حزب العمل يؤيدون ضم " حمائم"و") ميرتس"

يــر تســابان، اآلخــران، شــوالميت ألــوين ويئ" ميــرتس"أمّــا وزيــرا . حــين أن رابــين نفســه يضــيف غــور األردن
، فهــو خــارج "املوحــدة"أمّــا موضــوع القــدس    )١٤(.١٩٦٧فيؤيــدان إجــراء تعــديالت طفيفــة فقــط علــى حــدود 

وهـــذا ال يعنـــي عـــدم . النقــاش تمامـــاً، كـــون اعتبارهــا عاصـــمة إســـرائيل األبديـــة هــو حمـــط إجمـــاع صــهيوين
قــررت احلكومــة مصــادرة بــروز اختالفــات هامشــية وتكتيــة يف الــرأي بشــأن املوضــوع، كمــا حــدث عنــدما 

قـرارات املصـادرة، " تـأخير" حينهـا بــ" ميرتس"دونماً من أراضي املدينة العربية؛ فقط طالب وزراء  ٥٣٠
ستلحق الضرر بإسرائيل، عندما تطالـب "معتبرين أن مصادرة أراضي العرب وبناء مساكن لليهود عليها 

القـول إن مثـل هـذه اخلالفـات ال يهـدد االسـتقرار ومن نافـل    )١٥(."يف املستقبل بالسيادة على القدس كلها
  .احلكومي يف أي حال

لكــن، يف مقابــل هــذا التماســك يف االئــتالف احلــاكم، ثمــة حالــة مــن عــدم االســتقرار، املتفــاوت احلــدة، 
، شـهد "تسـومت"، الـذي كـان انشـق عـن "ييعود"فالشريك الصغير، . تسود داخل كل طرف من أطرافه الثالثة

ويف ســياق الصــراع    )١٦(."وشـك التفكــك"، جعلتــه علــى "موجــة مـن االســتقاالت"ر املاضــي فبرايــ/يف شـباط
قـرار مـن  يف احلصـول علـىقيادة احلركة، جنح أليكس غولدبيرغ وعضو الكنيست أستر سـلموفيتس  بشأن

وقـد . ، وإحـالل غولـدبيرغ حملـه"ييعـود"سكرتاريا احلركة بإقصاء وزير الطاقة غونين سـيغف عـن رئاسـة 
  )١٧(.بر سيغف القرار غير قانوين، وصرح بأنه قد يلجأ إىل القضاء إلبطالهاعت

ــ ، الشــريك الرئيســي حلــزب العمــل يف احلكومــة، فيبــدو الوضــع الــداخلي أكثــر اســتقراراً، "ميــرتس"ا يف أمّ
يمكـن    )١٨(ففـي حـديث صـحايف أُجـري مـع سـريد،. وإنْ كان هو اآلخر ال يخلو من توترات قائمة أو كامنـة

للمــرء أن يستشــف نوعــاً مــن اجلفــاء بينــه وبــين شــوالميت ألــوين، الــوزيرة والشخصــية البــارزة يف احلركــة، 
، وربمــا توجهــاً لــدى ســريد نفســه لالنضــمام إىل نــادي املرشــحين لرئاســة "ميــرتس"وتنافســاً علــى زعامــة 

، "ميـــرتس"يف " راتـــس"و" اممبـــ"، الشـــريك الثالـــث مـــع "شـــينوي"كمـــا أن . احلكومـــة يف االنتخابـــات املقبلـــة
لهــا عــن املكــان الثــاين " مبــام"أزمــة للحركــة، إذا مل يتخــل بمــايو املاضــي بالتســبب /هــدّدت يف أوائــل أيــار

                                                            
  .٢٧/١/١٩٩٥، "هآرتس"عوزي بنزيمان،   )١٤(
  .١/٥/١٩٩٥، "هآرتس"  )١٥(
  .٢١/٢/١٩٩٥املصدر نفسه،   )١٦(
  .١٨/٥/١٩٩٥املصدر نفسه،   )١٧(
  .٢٣/٣/١٩٩٥املصدر نفسه، : انظر نص احلديث الذي أجرته أوريت غاليلي يف  )١٨(
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  )١٩(.يف الكنيست املقبل" ميرتس"عشر يف قائمة 

  :حزب العمل
  رابين... جنراالت وشباب و

ـــعٍ"ا جنـــد أنفســـنا أمـــام هنـــ. حـــزب العمـــل: نصـــل اآلن إىل األخ األكبـــر يف االئـــتالف احلكـــومي مـــن " قِطَ
ــــع" هصــــورة للوضــــع الــــداخلي، جتعلــــه أكثــــر تعقيــــداً وغموضــــاً، بســــبب بهتــــان معظــــم هــــذ يف الوقــــت " القِطَ

ويف أي . العناصـــر/هـــذه القطـــع" تركيـــب"احلاضـــر، وصـــعوبة التنبـــؤ بالصـــورة النهائيـــة التـــي ســـتنجم عـــن 
ي مــا يفسّــر أداء احلــزب ضــمن االئــتالف اخــتالف تلــك العناصــر هــ/حــال، فــإن احملصــلة العامــة الئــتالف

وأهــم هــذه . ١٩٩٦احلــاكم، وهــي التــي ســتتحكم، إىل حــد بعيــد، يف مــدى جنــاح احلــزب يف انتخابــات ســنة 
؛ الصـراع بـين جيـل الشـباب واحلـرس القـديم يف احلـزب "الطريـق الثالـث"نشـوء حركـة : العناصر هـي اآلتيـة

يتسحاق رابـين نفسـه، بمـا هـو زعـيم احلـزب ورئـيس ؛ شخصية وموقف )بما يف ذلك قضية حاييم رامون(
  .احلكومة

 "الطريق الثالث) "أ
عضــــو  ١٨، خــــالل اجتمــــاع شــــارك فيــــه ١٩٩٤يونيــــو /يف حزيــــران" الطريــــق الثالــــث"أُسّســــت حركــــة 

ســــابقون، وجنــــراالت متقاعــــدون، وزعمــــاء مســــتوطنين مــــن " موســــاد"كنيســــت مــــن حــــزب العمــــل، ورؤســــاء 
ومنــذ ذلــك . إىل حكومــة حــزب العمــل" مبــاي"هــدف املؤسســين إعــادة مبــادئ وكــان . اجلــوالن وغــور األردن

ومل يبـــق مـــن . عضـــو ٩٠٠٠احلـــين، تطـــورت احلركـــة إىل مؤسســـة ذات مكاتـــب، ويبلـــغ عـــدد أعضـــائها نحـــو 
، ويعقــــــوب شــــــايف، ")رأس الــــــرمح("أفيغــــــدور كهــــــالين : أعضــــــاء الكنيســــــت مــــــن حــــــزب العمــــــل ســــــوى ثالثــــــة

يتســــحاق حــــويف، : ضــــابطاً كبيــــراً متقاعــــداً، مــــن بيــــنهم ١٣أيضــــاً  وتضــــم احلركــــة. وعمانوئيــــل زيســــمان
. عــاموس حوريــف، تســفي زميــر، مــوطي هــود، حــاييم نــادل، ورئــيس هيئــة األركــان األســبق دان شــومرون

وتضــم أيضــاً رئيســي بلــديتين مــن الليكــود، يرمــي أوملــرت وتســفي بــار، وكــذلك األســتاذ يهوشــواع بــورات 
وتكشــف نظــرة علــى قائمــة    )٢٠(.طنة إفــرات شــلومو ريســكين، وآخــرين، وحاخــام مســتو"!)ميــرتس"عضــو (

 - حزب العمل، ومـن بيـنهم ميخائيـل بـار" صقور"بين " اندماج مثير لالهتمام"أسماء جملس احلركة عن 
الليكــود، مــن أمثــال تســفي بــار، " معتــديل"بــين املوزيلينــو، و - زوهــر وزيســمان وكهــالين وشوشــانا أربيلــي

، مثــل عــاموس حوريــف وران شــريغ وعــوزي كيــرن ويرمــي أوملــرت "العقيــدة األمنيــة" كبــار معتنقــيبــين و
                                                            

  .١٢/٥/١٩٩٥، "دافار"  )١٩(
، "هـــــــآرتس"، "األنـــــــا األعلـــــــى لـــــــرابين صـــــــوت"ليلـــــــي غـــــــاليلي، : ملزيـــــــد مـــــــن التفصـــــــيالت، انظـــــــر  )٢٠(

٧/٤/١٩٩٥.  
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معتمـــري القالنـــس ومنتعلـــي الصـــنادل مـــن بـــين ، و)وحـــويف وزميـــر، طبعـــاً(ومـــوطي هـــود وحـــاييم يعفـــتس 
لوفوتســـكي، احلاخـــام يهـــودا عميطـــال، احلاخـــام شـــلومو (اخلاصـــة خريجـــي الوحـــدات بـــين رجـــال الـــدين، و

مســتوطني كيبوتســات بصــنادل ومــن دون قالنــس بعضــهم مــن بــين ، و)يلــون شــفوتبــرين مــن مســتوطنة إ
ويـــرئس احلركـــة    )٢١().إلـــخ.. مـــوكي تســـور، يســـرائيل الكبـــتس، جـــدعون غازيـــت(الوحـــدات اخلاصـــة نفســـها 

  .يهودا هارئيل، من مستوطنة ميروم هغوالن، وينطق بلسانها آيف كلشتاين
  )٢٢(:سية، مؤخراً، يف هيئة إعالن، وهي اآلتيةمبادئها األسا" الطريق الثالث"نشرت حركة 

 "دعم مسارات السالم مع االستعداد للتنازل.  
  اإلصـــرار علـــى تســـويات ســـلمية تضـــمن الســـيطرة األمنيـــة واالســـتيطانية إلســـرائيل يف غـــور األردن

هلـة البحر امليت، ويف هضبة اجلوالن، وحول القدس ويف كتـل اسـتيطانية حيويـة لألمـن، ليسـت آ وشمايل
  .بالعرب بكثافة

 البحـر امليـت ووادي  غـور األردن، وشـمايل: تعزيز وتكثيف االسـتيطان علـى طـول حـدودنا الشـرقية
  .وهضبة اجلوالن ةعرب

 معارضة السيطرة على شعب آخر".  
فهي تتألف، جزئياً، من . شأناً داخلياً حلزب العمل" الطريق الثالث"هناك أكثر من سبب يجعل حركة 

مـــايو /أيـــار ١٨يف (كمـــا أن جملـــس احلركـــة شـــهد مـــؤخراً . كمـــا رأينـــا - أعضـــاء احلـــزب وقادتـــهعـــدد مـــن 
، يخـــوض انتخابـــات "ميمـــاد"نقاشـــات بشـــأن إمكـــان حتويلهـــا إىل حـــزب، ســـوياً مـــع حركـــة ) املاضـــي مـــثًال

مــن  ٪٨٠ويف هــذا الصــدد، يشــير بعــض االستقصـاءات إىل أن هــذا احلــزب سيحصــل علــى . الكنيسـت املقبلــة
وتشــــير اســــتطالعات أُخــــرى للــــرأي إىل أن    )٢٣(".اليمــــين"ته مــــن حــــزب العمــــل، والبــــاقي مــــن أحــــزاب أصــــوا

كمــــا أن بعـــض أعضــــاء الكنيســــت مــــن    )٢٤(.مـــن أصــــوات النــــاخبين ٪٢٠ستحصــــل علــــى " الطريـــق الثالــــث"
، يقتــرح إدخــال تعــديالت علــى قــانون اجلــوالن جتعــل أي )مــن حــزب العمــل(احلركــة، وعلــى رأســهم كهــالين 

ســحاب ممكــن يف املســتقبل مــن املرتفعــات الســورية احملتلــة أكثــر صــعوبة، وذلــك بــإقرار أكثريــة خاصــة ان
   )٢٥(.مـــن أصـــوات املقتـــرعين يف اســـتفتاء عـــام ٪٥٠عضـــو كنيســـت، أو مـــا ال يقـــل عـــن  ٧٠: لبـــت املوضـــوع

                                                            
  .٢٢/٥/١٩٩٥، "هآرتس"، "عالقون يف احلنين إىل املاضي، ويف الصنادل"أفيرما غوالن،   )٢١(
  .١٩/٥/١٩٩٥، "هآرتس: "انظر اإلعالن يف  )٢٢(
 ١٨و ١٧و ١، "هـآرتس: "بشأن إمكـان التحـول إىل حـزب، انظـر أيضـاً. ١٦/٥/١٩٩٥، "هآرتس"  )٢٣(

  .٢١/٥/١٩٩٥و
  .٢٥/٥/١٩٩٥املصدر نفسه،   )٢٤(
النســـــــبة . ٢٨/٤/١٩٩٥، "هـــــــآرتس"، "عامـــــــاً، ربمـــــــا يثـــــــق باألســـــــد ٥٠بعـــــــد "يوســــــف ألغـــــــازي،   )٢٥(

  %.٦٥الصحيحة هي 
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مـــن بـــين الهمـــوم واالهتمامـــات الداخليـــة حلـــزب " الطريـــق الثالـــث"وهنـــاك ســـبب أخيـــر، ولـــيس آخـــراً، يجعـــل 
العمل، هو العالقة الوثيقة التي تربط زعيم احلزب رابين باحلركة، أو أقله بعدد من قيادييها، واملسؤولية 

  .أدناهاألمر الذي سنفصله بعض الشيء  - التي يتحملها شخصياً يف نشوء احلركة
يف حـــزب العمـــل، مـــن " الصـــقور"، وبالتـــداخل معهـــا، هنـــاك جمموعـــة مـــن "الطريـــق الثالـــث"ىل جانـــب إ

، التــي وصــلت إىل حــد املطالبــة بإعــادة اجلــيش اإلســرائيلي إىل قطــاع غــزة، "جمموعــة الســتة الســرية"بينهــا 
ة كــالًّ مــن أعضــاء وتضــم هــذه اجملموعــ. وإن كــان هــدفها مــن وراء ذلــك متصــالً بــأغراض انتخابيــة داخليــة

  )٢٦(.إيلي دايان وشلومو بوحبوط ورايف ألول وصالح طريف وعمانوئيل زيسمان ويورام ليس: الكنيست

  جيل املستقبل واحلرس القديم) ب
يوجــــد يف داخــــل حــــزب العمــــل اليــــوم، أو يف هوامشــــه، عــــدد مــــن احملافــــل الشــــابة، املتفاوتــــة احلجــــم 

هاتهــا السياســية، والتــي تتفــق فيمــا بينهــا حينــاً وتختلــف حينــاً واألهميــة، واملتباينــة يف اهتمامهــا واجتا
الـذي " احلـرس القـديم"ويف أي حال، فإن وجود هذه الظـاهرة يـرتبط ارتباطـاً مباشـراً بمسـألة خالفـة . آخر

القريــة " ("هكفــار هيــروك: "ونشــير هنــا إىل أن مــن بــين هــذه احملافــل جنــد. يمثــل القيــادة التاريخيــة للحــزب
لكننــا ســنركز فيمــا يلــي علــى    )٢٧(").جيــل االســتمرار" ("همشــيخهدور "؛ ")البــديل" ("أُلترنتيفــا"؛ ")اخلضــراء

برملـــاين، نظـــراً إىل أنهمـــا يضـــمان أبـــرز  - اإلكســـترا" مشـــوف"يف الكنيســـت، وحمفـــل " الثمانيـــة"جمموعـــة 
  .الشخصيات الشابة املرشحة للتربع على قمة الهرم احلزبي يف املستقبل املنظور

ينــاير املاضــي، وأريــد لــه أن يظــل ســرياً، التقــى أربعــة مــن /كــانون الثــاين ٢٤، عُقــد يف "لقــاء قمــة"يف 
: يف حــزب العمــل، للمــرة األوىل يف إطــار سلســلة الحقــة مــن اللقــاءات، واألربعــة هــم" جيــل املســتقبل"زعمــاء 

زيـر اخلارجيـة يوسـي رئيس الهسـتدروت حـاييم رامـون؛ رئـيس هيئـة األركـان السـابق إيهـود بـراك؛ نائـب و
ـــ. عـــامي - بـــن بيلـــين؛ واألســـتاذ اجلـــامعي شـــلومو ا موضـــوع النقـــاش، كمـــا رشـــح مـــن االجتمـــاع، فكـــان أمّ

  )٢٨(.التحضير لقيادة بديلة مستقبلية للحزب
يف أي حـــال، ال يعقـــد شـــباب حـــزب العمـــل اجتماعـــاتهم دائمـــاً يف غـــرف مقفلـــة، وهـــم ال يتـــرددون يف 

مثال ذلك، االجتماع الطارئ الذي سارعوا إىل عقـده يف مكتـب أحـدهم . القياديةاإلفصاح عن طموحاتهم 
. مـــارس املاضـــي، ملناقشـــة قضـــية الفســـاد يف الهســـتدروت التـــي تمـــس بعـــض أعضـــاء احلـــزب/آذار ٧يف 
وأبراهــــام بــــورغ ) زعــــيم اجملموعــــة(حــــاييم رامــــون : يف الكنيســــت" الثمانيــــة"ر االجتمــــاع جمموعــــة ضــــوح

                                                            
  .١٠/٤/١٩٩٥، "هآرتس"، "جمموعة الستة السرية"جدعون ليفي،   )٢٦(
  .٢٦/١/١٩٩٥، "دافار: "انظر  )٢٧(
  .املصدر نفسه  )٢٨(
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ويف . ل دايـــان ونـــواف مصـــاحلة وشـــموئيل أفيطـــال ويوســـي بيلـــين وعميـــر بيـــرتسوحغـــاي ميـــروم وياعيـــ
للقضــية علــى حــزب العمــل، بــدا أن مضــمونه مل يكــن ســلبياً " االنعكاســات السياســية"النقــاش الــذي تنــاول 

بالذات؛ ذلك بـأن ضـعف احلـزب، بحسـب أحـد احملللـين، سـيمنحهم فرصـة نـادرة للوصـول إىل قمـة القيـادة 
ــق أحــد . وا يعتقــدون، وعلــى نحــو أســهل كثيــراًبأســرع ممــا كــان ، حغــاي ميــروم، موضــحاً "الثمانيــة"وقــد علّ

  :رؤيته ملواجهة الوضع، بما يؤكد هذا التحليل، إذ قال
لذلك يجب أن يحدث شيئان دراميّان، يوضحان للجمهور أن قضية الفساد هذه ال تطبع احلـزب بطابعهـا، 

ـــة يف جمـــال الســـالم، أي . ه العيـــوبوأن أمـــوراً يجـــري اتخاذهـــا للتغلـــب علـــى هـــذ األول هـــو إجنـــازات دراميّ
واألمــر الــدرامي اآلخــر هــو وضــع جيــل السياســيين . اختــراق يف املفاوضــات مــع الفلســطينيين ومــع ســورية

، املعروفـة بحربهــا "الثمانيــة"إننـي أحتــدث عـن جمموعـة . األكثـر شـباباً يف احلــزب علـى رأس قيـادة احلــزب
  )٢٩(.والنقاء على الفساد، وباألمانة

، وال ســيما بيلــين، بــوزير "الثمانيــة"وعلــى الــرغم مــن العالقــات الوثيقــة التــي تــربط بعــض أفــراد جمموعــة 
فقــد اتهــم بيــرس اجملموعــة . اخلارجيــة شــمعون بيــرس، فــإن هــذا األخيــر مل يكــتم امتعاضــه مــن توجهاتهــا

ر يف الهسـتدروت، مضـيفاً أنـه جريـات األمـوابأنها أخطأت عندما حتدثت عن تغيير قيادة احلـزب بسـبب م
احلـــــزب ينتخـــــب . إن احلـــــزب ال ينتخـــــب حرســـــاً: "وقـــــال. ، أي القيـــــادة"تبـــــديل احلـــــرس"ال يعتـــــرف بمفهـــــوم 

ادة بـين وقـد نشـبت خالفـات حـ   )٣٠(."فليرشـح نفسـه لالنتخـاب - أشخاصاً، وكل شخص يريد أن يُنتخـب
أنفســهم علــى خلفيــة هــذه القضــية، وحتفــظ بيلــين مــن موقــف بعــض رفاقــه يف  "الثمانيــة"أعضــاء جمموعــة 

اجملموعـــــة، ومـــــن بيـــــنهم أبراهـــــام بـــــورغ، بســـــبب دعـــــوتهم إىل تغييـــــر قيـــــادة حـــــزب العمـــــل ملـــــا يجـــــري يف 
كمـــا بـــرزت خالفـــات بشـــأن اقتـــراح بيلـــين، الـــذي أيـــده بـــورغ، وعارضـــه رامـــون وميـــروم،    )٣١(.الهســـتدروت

  )٣٢(.٢٠٠٠نتخاب املباشر لرئيس احلكومة حتى سنة تأجيل تطبيق قانون اال
ويشـــارك يف قيادتـــه ثالثـــة مـــن . هـــو اجملموعـــة الشـــابة الثانيـــة يف حـــزب العمـــل   )٣٣("مشـــوف"حمفـــل 

، باإلضـافة إىل آخـرين مـن خـارج الكنيسـت، مثـل )بيلـين وبـورغ ودايـان(يف الكنيست " الثمانية"جمموعة 
وقــد ". الســالم اآلن" احملفــل، وتســيلي ريشــف، أحــد قــادة حركــة دان بونيــه، رئــيس اللجنــة السياســية يف. د

مــــارس املاضــــي، اتخــــذ فيــــه عــــدداً مــــن القــــرارات يف /آذار ١٠مــــؤتمراً، برئاســــة بيلــــين، يف " مشــــوف"عقــــد 
                                                            

، ص ١٠/٣/١٩٩٥، ملحـــق الســـبت، "معـــاريف"، "ال مكـــان يـــذهب إليـــه - العمـــل"ميخـــال كفـــرا،   )٢٩(
٧ - ٦.  

  .١٢/٣/١٩٩٥، "هآرتس: "انظر)٣٠(
  .املصدر نفسه  )٣١(
  .٢٨/٤/١٩٩٥املصدر نفسه،   )٣٢(
 Feed(تغذيـــة مرتـــدة؛ تقـــارن ارجتـــاعي : أكثـــر مـــن معنـــى يف اللغـــة العبريـــة" مشـــوف"لكلمــة   )٣٣(

back(إلخ... جهاز كشف احلسابات: املاليةأصداء راجعة؛ ويف الشؤون : اً؛ جماز.  
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اجملـــاالت السياســـية واالجتماعيـــة واالقتصـــادية، التـــي ســـتُقدّم كمشـــاريع قـــرارات إىل مـــؤتمر حـــزب العمـــل 
تعــــديل برنــــامج احلــــزب بحيــــث يعتــــرف بخيــــار الدولــــة الفلســــطينية يف : لقــــراراتومــــن بــــين هــــذه ا. املقبــــل

التسوية الدائمة؛ إخالء مستوطنات حتى قبل التوصل إىل مثل هذه التسوية؛ إجراء مفاوضات مع سـورية 
  )٣٤(".حاجات األمن اإلسرائيلية"بشأن تسوية يف اجلوالن، تقوم على انسحاب إىل احلدود الدولية و

ـــى ويف وقـــت  اقتراحـــاً بشـــأن أســـلوب انتخـــاب جديـــد إىل الكنيســـت، يـــتم بموجبـــه " مشـــوف"الحـــق، تبنّ
قدم هـــذا االقتـــراح أيضـــاً إىل وســـيُ. مِنْطَقيـــة - شخصـــية اتانتخـــاب نصـــف أعضـــاء الكنيســـت وفـــق انتخابـــ

ـــذكر، أن اخلـــالف يف صـــفوف جمموعـــة    )٣٥(.مـــؤتمر حـــزب العمـــل املقبـــل بشـــأن قـــانون " الثمانيـــة"وممـــا يُ
، "ميـــرتس"خـــاب املباشـــر لـــرئيس احلكومـــة، طـــال أطـــراف االئـــتالف احلـــاكم، وال ســـيما حـــزب العمـــل واالنت

  )٣٦(.باإلضافة إىل الليكود املعارض
يف الكنيسـت، كإحـدى الشخصـيات األهـم " الثمانيـة"من بين جيل الشباب، يبـرز حـاييم رامـون، زعـيم 

أهميــة رامــون النجــاح الــذي حققــه وقائمتــه  وممــا يؤكــد. املرشــحة لوراثــة القيــادة التاريخيــة حلــزب العمــل
مـايو مـن العـام املاضـي، متمـرداً علـى احلـزب نفسـه ومُلحِقـاً /أيـار ١٠يف انتخابات الهسـتدروت يف " رام"

قـراراً يف اآلونـة األخيـرة بإعـادة رامـون ورفاقـه إىل  - على الرغم مـن ذلـك - به اخلسارة، واتخاذُ احلزب
ـــــهِ هـــــو حتـــــى اآلن  وقائـــــد " رام"ومـــــن الواضـــــح أن حســـــم زعـــــيم . باالســـــتجابة لهـــــذا القـــــرارصـــــفوفه، وتريثُ

بخــوض انتخابــات الكنيســت يف قائمــة منفصــلة، أو ضــمن قائمــة حــزب (، أمــره ســلباً أو إيجابــاً "الثمانيــة"
ويف أي حــال، وكمــا يســتخلص أحــد    )٣٧(.ســيخلف آثــاراً ســلبية أو إيجابيــة يف فــرص احلــزب للفــوز) العمــل

  ية، فإنالتحليالت الصحاف
أن وجــود رامــون يف القائمــة عشــية االنتخابــات ســيكون ثــروة  يفاليــوم يف حــزب العمــل خــالف لــيس ثمــة 

لكــــن هــــذا اإلجمــــاع سينكســــر عنــــدما يتعلــــق األمــــر بتثبيتــــه يف رأس القائمــــة، . انتخابيــــة شــــديدة املفعــــول
كما تشير األمور، فستنشأ بيرس، بعد االنتخابات القريبة  - وبالصراع الذي سيبدأ بعد نهاية عهد رابين
  )٣٨(.يف حزب العمل حتالفات جديدة معه وضده

  "احلل"، وهو "املشكلة"هو : رابين) ج
                                                            

  .١٢/٣/١٩٩٥، "هآرتس: "نظراملزيد من التفصيالت،   )٣٤(
  .٢٨/٤/١٩٩٥، "هآرتس"  )٣٥(
  .٢٨/٤/١٩٩٥املصدر نفسه، : للتفصيالت، انظر  )٣٦(
ال مكـان  - رامـون"شلوم يروشـاملي، : أنظر، مثالً. حظي رامون مؤخراً بتغطية صحافية واسعة  )٣٧(

احليـــــاة "؛ أميـــــر نويمـــــان، ٥ - ٤، ص ١٠/٣/١٩٩٥، ملحـــــق الســـــبت، "معـــــاريف"، "يعـــــود إليـــــه
  .١٢/٥/١٩٩٥، "دافار"، "اجلديدة حلزب العمل

  .نويمان، مصدر سبق ذكره  )٣٨(
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أن نوعيـة العالقـات السـائدة بـين أطـراف االئـتالف احلكـومي، أو حتـى ال يمكن االستنتاج، كما رأينـا، 
الكــامن ) األســباب الرئيســيةأو حتــى أحــد (األوضــاع الداخليــة لكــل مــن هــذه األطــراف، هــي الســبب الرئيســي 

ويف املقابــل، ". التســوية الســلمية"وراء نوعيــة األداء احلكــومي يف خمتلــف اجملــاالت، وال ســيما يف جمــال 
يكــاد املراقبــون الصــحافيون اإلســرائيليون يجمعــون علــى أن رابــين نفســه، رئــيس احلكومــة ووزيــر الــدفاع 

  .عنده احلل فيها، بسبب عقليته وشخصيته، هو املشكلة، وبالتايل
ففي مقاالت ثالثة كتبها أحد الصحافيين يف فترات متباعدة بعض الشيء، جنـد تنويعـات متشـابهة 

فهــو، كمــا ينقــل الصــحايف عــن شخصــية سياســية كبيــرة، ال يملــك . رابــين يتحمــل املســؤولية: لفكــرة واحــدة
لكنه أكد أنه . أي لقاء رسمي خططاً للسالم مع الفلسطينيين وسورية، ومل يَجْرِ نقاشٌ ملثل هذه اخلطط يف

وبحســــب الصــــحايف نفســــه، فــــإن مشــــكلة رابــــين هــــي أنــــه مشــــكّك ." يف ســــريرته يعــــرف إىل أيــــن هــــو ســــائر"
ومتعجــــرف، وال يعتمــــد علــــى أي شــــخص، بــــل إنــــه يعطّــــل جميــــع اجلهــــات التــــي يفتــــرض أن يأخــــذ رأيهــــا 

وبكالم آخـر،    )٣٩(.راء احلكومةشعبة االستخبارات العسكرية؛ رجال القضاء؛ وز: ومعطياتها يف احلسبان
فتحولـت احلكومـة إىل هيئـة . يفرغ احلكومة وأجهزة التفكير واتخاذ القـرارات مـن أي مضـمون"فإن رابين 

قريبــةً إىل صــدره، األمــر الــذي يشــكل " األوراق" إنــه يمسـك بـــ." سـخيفة ال تعــرف شــيئاً وال تقــرر يف أي شــأن
بل يذهب الصحايف نفسه    )٤٠(.أن يكون طريقة يف إدارة دولة ذريعة مقبولة لفترة قصيرة، لكنه ال يمكن

نه ينفجر ضـاحكاً يف كـل مـرة يطلـب فيهـا شـخص مـا مـن رابـين املبـادرة إىل العمـل والبـدء أإىل حد القول 
مـــا لديـــه، وأساســـاً مـــا لـــيس لديـــه، هـــو كـــل مـــا هـــو : باتخـــاذ قـــرارات صـــعبة؛ فـــرابين هـــو رابـــين وهـــو رابـــين

  )٤١(.موجود
هـذا الرجـل املتـردد الـذي بــدت " ال نفسـه، ينسـج صـحايف آخـر، يبـدأ مقالـه بوصـف رابـين بــعلـى املنـو

، وبتعجبه "كل خطوة مهمة قام بها يف رئاسة احلكومة كأنها اجنرار إىل داخل ظروف أوجدها آخرون له
ويشــــير . ١٩٩٦رغبتــــه يف أن يقــــود الدولــــة مــــرة أُخــــرى ســــنة : كيــــف يبــــدي تصــــميماً يف شــــأن واحــــد فقــــط

إعـالن اسـتعداده لالنسـحاب مـن هضـبة : التي على رابين اتخاذها" القرارات الصعبة"حايف أيضاً إىل الص
  )٤٢(.اجلوالن كلها، وتطبيق اتفاق أوسلو نصاً وروحاً، والتسليم بإقامة دولة فلسطينية

كما أن رابين بالذات، بحسب تعليق صـحايف آخـر، رجـل األمـن بامتيـاز، جنـح يف األشـهر األخيـرة يف 
كــأن اإلرهــاب يضــرّ بنــا أكثــر مــن حــوادث الطــرق، وكــأن : هســتيريا مــن أعمــال اإلرهــاب"دفــع اجلمهــور إىل 

                                                            
  .٢٥/١١/١٩٩٤، "هآرتس"، "سلطة السريرة"يوئيل ماركوس،   )٣٩(
  .٢/١٢/١٩٩٤، املصدر نفسه، "رابين هو املشكلة، رابين هو احلل"ماركوس،   )٤٠(
  .٣١/٣/١٩٩٥، املصدر نفسه، "يتعلم الغناء أنإىل "ماركوس،   )٤١(
  .٢٦/٣/١٩٩٥، "هآرتس"، "رابين، مرة ثالثة"عوزي بنزيمان،   )٤٢(
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وإىل ذلـــك، لـــيس لـــرابين أي ." البريطـــانيين مل يعيشـــوا حيـــاة طبيعيـــة مـــع مثـــل هـــذا اإلرهـــاب ألعـــوام طويلـــة
العمــل وســكّان  بشــرى اجتماعيــة يقــدمها للجمهــور، ولــيس لــه لغــة مشــتركة مــع املهــاجرين والعــاطلين عــن

وهو أيضاً ليس إنسـاناً خالّقـاً يف جمـال حـل املشـكالت، يف حـين أن مواصـلة تطبيـق اتفـاق . مدن التطوير
  )٤٣(.إلخ... أوسلو تستوجب اإلبداع

يعـرف أن رابـين يلمـح " يكـل ولـد إسـرائيل"ويف تقويم سلبي آخـر لـرابين، جـاء يف تعليـق صـحايف، أن 
لالنسحاب من اجلوالن، لكنه غير مستعد ألن يخبر اإلسرائيليين عـن الرسـالة للرئيس األسد عن استعداده 
لــرابين لــيس علــى اجلبهــة الســورية، بــل إن " التقصــير الكبيــر"ومــع ذلــك، فــإن . التــي بعــث بهــا إىل الســوريين

فقــد تراجــع رابــين بعــد االتفاقــات معهــم، وتــرك عرفــات لصــعوباته . هــو مــع الفلســطينيين" الفشــل احلقيقــي"
  )٤٤(.فلنرَ إذا كان جديراً بنا: زلته، وإمكان سقوطه، قائالًوع

ويف النموذج األخير الذي نقدمه هنا لالنتقادات املوجهة إىل رابين، جند أن أحد وزراء حزبـه يصـفه 
كما أن االنتقادات التي جندها يف صفوف وزرائه مزدوجة، إن بسبب القرار املغلوط ". من دون أفق"بأنه 

راضــي العربيــة يف القــدس، أو بســبب التكتيكــات العقيمــة التــي انتهجهــا لتخلــيص نفســه فيــه بمصــادرة األ
  )٤٥(.من هذه الورطة

إذ . ، كمــا ســبق أن أشــرنا"الطريــق الثالــث"نشــوء حركــة  عــنيضــاف إىل كــل مــا ســبق، مســؤولية رابــين 
كاملـــة عـــن للحركـــة فحســـب، بـــل إنـــه يتحمـــل املســـؤولية " األب الروحـــي"يــذهب الـــبعض إىل أن رابـــين لـــيس 

فهــذا مــا يحــدث عنــدما يُســدّ الطريــق . إقامتهــا، مثلمــا يتحمــل مســؤولية قيــام كتلــة رامــون يف الهســتدروت
ويــذهب الــبعض اآلخــر إىل أن    )٤٦(.هــو التفــاف يجســد فقــدان الثقــة بــالطريق األول" الطريــق الثالــث: "األول

يعيدون رابـين إىل مواقفـه "أشخاص رجال احلركة، الذين يرتبط عدد منهم بعالقات وثيقة مع رابين، هم 
  )٤٧(..."يُسْمِعه صوتَه احلقيقي )أنا أعلى(األساسية، مثل 

  رُبّ ضارة لليكود نافعة حلزب العمل؟
: يونيو، أعلن دافيد ليفـي انشـقاق معسـكره عـن الليكـود، خماطبـاً اآلالف مـن أنصـاره/حزيران ١٨يف 

ومل يكــن األمــر مفاجئــاً، بــل    )٤٨(."جديــدة ستصــبح حزبــاًنحــن اآلن حركــة . إن الليكــود تغيّــر ومل يعــد بيتنــا"
وأيـاً يكـن األمـر، . معلنـاً" طالقـاً"منذ نحو ثالثة أعوام أصبح اآلن " بيته"الفعلي بين ليفي و" االنفصال"إن 

                                                            
  .٢٧/٣/١٩٩٥، "هآرتس"، "آن أوان التقاعد"أوريت شوحط،   )٤٣(
  .٧/٥/١٩٩٥، "هآرتس"، "املسير واإلجراءات"جدعون ليفي،   )٤٤(
  .٢٦/٥/١٩٩٥، "هآرتس"، "التنحو عرض عض"دان مرغليت،   )٤٥(
  .٢/٥/١٩٩٥، "هآرتس"، "الطريق الرابع"أوريت شوحط،   )٤٦(
  .، مصدر سبق ذكره"...صوت األنا األعلى "غاليلي،   )٤٧(
  .١٩/٦/١٩٩٥، "احلياة"  )٤٨(



  ١٢٢، ص )١٩٩٥صيف ( ٢٣، العدد ٦مجلد ال مجلة الدراسات الفلسطينية تايليئارسإ
 

١٣ 
 

لكننـــا سنقصـــر . املســـتقبليةفقـــد يكـــون ضـــرورياً القيـــام بمعاجلـــة منفصـــلة لوضـــع الليكـــود احلـــايل وآفاقـــه 
  .انعكاسات احلدث املمكنة على حزب العمل احلديث هنا عن

أن حـــزب العمـــل سيســـتفيد انتخابيـــاً بســـبب األصـــوات التـــي سيخســـرها الليكـــود، يف يبـــدو، أول وهلـــة، 
مـع انسـحاب ليفـي مـن الليكـود، "إذ . االنتخابات املقبلة للكنيست ولرئاسة احلكومة، ملصلحة قائمة ليفـي

ومـن ال يـؤمن بالطاقـة االنتخابيـة للقائمـة . لتقليديـة للحـزبسينسحب معـه جـزء مـن القاعـدة االنتخابيـة ا
فهناك، حتدث أمناء سر جمالس عمـال ونشـطاء . اجلديدة، كان عليه أن يجول أمس يف مؤتمر حزب العمل

ومن الواضح منـذ اآلن أن حـزب ليفـي العتيـد    )٤٩(."من الضواحي وبلدات التطوير بجالء عن بيتهم اجلديد
املصــدر الرئيســي لعضــوية  - مــد يف عضــويته ودعمــه أساســاً علــى اليهــود الشــرقيينســيكون طائفيــاً، يعت

  .ودعم الليكود
فقــد كُشــف النقــاب مــؤخراً عــن . بــل إن اســتفادة حــزب العمــل قــد ال تتوقــف علــى مــا سيخســره الليكــود

سـري ومنهـا اللقـاء ال. اتصاالت سرية كانت جتري بين قادة احلـزب وليفـي، حتـى قبـل انشـقاق هـذا األخيـر
فبراير املاضي يف فنـدق هوليـداي إن يف القـدس بـين بيـرس وليفـي، وبمعرفـة /الذي عُقد يف أواخر شباط

  )٥٠(".حكومة وحدة وطنية"رابين، والذي تناول موضوع 
لكـــــن االســـــتفادة، أيـــــاً يكـــــن حجمهـــــا ومصـــــدرها، ليســـــت مؤكـــــدة، بحســـــب مـــــا يـــــرى بعـــــض املـــــراقبين 

، بل من أصوات مقترعي حزب العمـل "شاس"اً أصواتاً من حركة فقائمة ليفي قد تأخذ أيض. اإلسرائيليين
ويف املقابــــل، فــــإن الليكــــود قــــد يكســــب . نفســــه الــــذين قــــد يميلــــون إىل التصــــويت ملصــــلحة قائمــــة طائفيــــة

وباإلضـــافة إىل ذلـــك، فـــإن ليفـــي . أصـــواتاً، ألنـــه تخلـــص مـــن ليفـــي بالـــذات، أو العتبـــارات طائفيـــة أيضـــاً
أن يتحـول الرجـل " الصـعوبة بمكـان"بعـد االنتخابـات؛ إذ مـن " يمينـي"الف سيكون علـى األرجـح ضـمن ائـت

ــ   )٥١(.فجــأة نحــو اليســار عــام اللــذين يفصــالننا عــن االنتخابــات، فقــد اتفــق الا فيمــا عنــى العــام ونصــف أمّ
  )٥٢(.نتنياهو وليفي على تسويةٍ تبقى جمموعةُ ليفي بموجبها ضمن كتلة الليكود يف الكنيست

  ١٩٩٦الطريق إىل انتخابات يف : اخلالصة
ال يزال الطريق إىل االنتخابات طويالً، وحافالً باحملطات التنظيمية حلـزب العمـل وغيـره مـن أطـراف 

  .االئتالف احلاكم، وباالستحقاقات السياسية التي سيواجهها هذا االئتالف

                                                            
  .٦/٦/١٩٩٥، "هآرتس"، "طالق متأخر"حنه كيم،   )٤٩(
، ملحـــــــق الســـــــبت، "اريفمعـــــــ"، "اللقـــــــاء الســـــــري بـــــــين بيـــــــرس وليفـــــــي"ســـــــيمه كـــــــدمون، : نظـــــــرا  )٥٠(

  .٩ - ٨، ص ١٧/٣/١٩٩٥
  .٦/٦/١٩٩٥، "هآرتس"، "عندها ربما يتم الطالق"ران كسليف،   )٥١(
  .٢٠/٦/١٩٩٥، "احلياة"  )٥٢(



  ١٢٢، ص )١٩٩٥صيف ( ٢٣، العدد ٦مجلد ال مجلة الدراسات الفلسطينية تايليئارسإ
 

١٤ 
 

هــــذه احملطــــة، يف . يونيــــو/حزيــــران ٥كانــــت احملطــــة التنظيميــــة األوىل مــــؤتمر احلــــزب الــــذي عقــــد يف 
رفض املؤتمر اقتراح بيلين تأجيل قانون االنتخاب املباشر لرئيس احلكومة، كما قرر أن عضو الكنيست 
الـــذي يخـــرق االنضـــباط الكتلـــوي لـــن يكـــون يف إمكانـــه دخـــول قائمـــة احلـــزب االنتخابيـــة، وغيـــر ذلـــك مـــن 

بيرس التاريخية  - الثنائي رابينوإذا كان القرار األول يعكس، إىل حد ما، تكريس زعامة    )٥٣(.القرارات
، فـإن القـرار الثـاين يـأتي يف مواجهـة إمكـان خـرق االنضـباط فيمـا يتعلـق بتصـويت "الشـباب"على حسـاب 

  .احلزب" صقور"وغيرهم من " الطريق الثالث"أعضاء  جانبحمتمل على قانون اجلوالن، من 
ســيجريها احلــزب يف أواخــر هــذا العــام أو يف أمّــا احملطــة الثانيــة فســتكون االنتخابــات األوليــة التــي 

أوائل العام املقبل، والتي ستتقرر فيها قائمة مرشحيه يف انتخابات الكنيست املقبلـة، بمـا يف ذلـك حجـم 
، النســـــاء، العـــــرب، "الصـــــقور"، "الشـــــباب: "تمثيـــــل خمتلـــــف التيـــــارات والفئـــــات والـــــتالوين املكونـــــة للحـــــزب

، والــذي ١٩٩٦مــارس /طــة مــؤتمر حــزب العمــل الــذي ســيعقد يف آذاريلــي ذلــك حم. إلــخ.. املهــاجرون اجلــدد
  .سيتقرر فيه برنامج احلزب، تمهيداً للمعركة االنتخابية

ــ ويف هــذا اجملــال ". التســوية الســلمية"اســتحقاق  - طبعــاً - ا االســتحقاقات السياســية، فيتصــدرهاأمّ
، موضـــوعة باســـتمرار "الفلســـطينية الســـلطة"ســـتكون كـــل خطـــوة تُتخـــذ، أو ال تُتخـــذ، وال ســـيما مـــع ســـورية و

حتــت جمهــر النقــد ومبضــع التشــريح؛ وســيظل حــزب العمــل حريصــاً علــى كســب اجلولــة بالنقــاط، يف حــين 
التـي " التنـازالت"التـي يقطفهـا هـو، ويحـذر مـن نقـاط " اإلجنـازات"يتحسب لنقاط : تتعذر الضربة القاضية

جريات هذا االستحقاق التسووي ستؤدي دوراً اموأغلب الظن أن . قد يسجلها اخلصم الليكودي يف شباكه
يف نتائج االنتخابات املقبلة، بقدرٍ يكاد يكـون مسـاوياً للـدور الـذي سـتؤديه هـذه النتـائج يف تقريـر املـآل 

 .نفسها" عملية التسوية" النهائي لـ

                                                            
  .٦/٦/١٩٩٥، "هآرتس: "نظرا  )٥٣(
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