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 الصراع الداخلي يف حزب العمل

  يواجه حسم مسألتي السياسة والقيادة
 

 سمير صراص

 

ينصرف حزب العمل اإلسرائيلي إىل ترتيب أوضاعه الداخلية ورسم خطواته 
املقبلة يف ضوء جملة اإلخفاقات التي مني بها خالل املدة األخيرة، ويف مقدمها فشل 
رهانه على تأليف حكومة عمالية برئاسة زعيمه شمعون بيرس، بدالً من حكومة 

لالتكافؤ، مع تكتل الليكود منذ التي تقاسمها، على أساس من ا" الوحدة الوطنية"
وهناك قضيتان مطروحتان بإحلاح على جدول أعمال . انتخابات الكنيست األخيرة

حزب العمل، الذي ارتسمت له مؤخرًا صورة حزب فاقد االجتاه، تتنازعه أهواء القادة 
حسم مسألة القيادة؛ وحتديد استراتيجيته : وتتجاذبه التيارات املتضاربة، وهما

 .ية املقبلةالسياس
لقد بدا لفترة طويلة أنَّ حزب العمل قادر على اجلمع بين عدة متناقضات، 

فعلى مستوى القيادة، يحتل موقع القمة فيه زعيمان . والتعايش معها من دون حرج
وعلى الصعيد السياسي، يضم حزب العمل . يقود كل منهما احلزب يف غير اجتاه واحد

وإذا كان برنامج احلزب . دو على غاية من التعارضيف إطاره وجهات نظر وتيارات تب
الذي أُقرَّ عشية انتخابات الكنيست األخيرة يمثل قاسمًا مشتركًا مكَّن أجنحة احلزب 
من االلتقاء حوله يف ذلك احلين، فإنَّه يبدو اآلن أنَّ اإلِجماع داخل احلزب أخذ يهتز 

من الصعب على أجنحته اخملتلفة، بفعل التطورات السياسية التي تلت ذلك، وأنَّه بات 
إذا أُخذت املواقف املتناقضة التي تصرح بها على حرفيتها، أنْ تتفق على القاسم 

  .املشترك نفسه
إنَّ التداخل بين القضيتين املطروحتين على جدول  أعمال حزب العمل كبير إىل 

تفضيل فاختيار زعيم معين يعني، بالضرورة، . درجة يستحيل معها الفصل بينهما
كما أنَّ ترجيح استراتيجية حمددة ال بد من أنْ يقترن . خط على آخر يف السياق احلزبي

بتغيرات يف مراكز القوى تؤول إىل سيطرة أصحاب تلك االستراتيجية على عملية صنع 
ولذا فليس من السهل أنْ حتسم القضيتان، كلتاهما أو . القرار يف مؤسسات احلزب
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أمَّا عدم احلسم أو إطالة أمده، فمن شأن كل منهما أنْ . رةإحداهما، خالل فترة قصي
 .ينعكس على أوضاع احلزب مزيدًا من التدهور

  
 مسألة القيادة

يتبين أنَّ فترة استقرار القيادة يف حزب العمل، التي استمرت نحو عشرة أعوام،   
بدأت وقد . قد انتهت اآلن، وأنَّ احلزب دخل مرحلة جديدة من الصراعات الداخلية

مسألة القيادة تطرح، بصورة جدية، بعد انتخابات الكنيست األخيرة؛ إذ شهدت صفوف 
احلزب تمردًا على شمعون بيرس الذي اتهم باملسؤولية عن إخفاقات احلزب املتعاقبة، 

ويف أوائل السنة املاضية، بعد إعالن نتائج . وبقيادة احلزب من فشل إىل آخر
لن أربعة من قادة الصف الثاين يف احلزب، الذين انتخابات السلطات احمللية، أع

موشيه شاحل، وموردخاي غور، وجاد (ينتمون إىل اجليل املتوسط من حيث السن 
عزمهم على منافسة بيرس، غير أنَّ أيًّا منهم مل يقدم على ) يعقوبي، وعوزي برعام

لة حسم مثل خطوة عملية كالدعوة إىل عقد اللجنة املركزية للحزب، وهي الهيئة اخملو
 .هذه القضايا، نظرًا إىل الهيمنة التي يتمتع بيرس بها يف مؤسسات احلزب

ويف إثر فشل بيرس يف تأليف حكومة جديدة بدالً من حكومة الوحدة التي عمل   
على إسقاطها بدعم من التيار املؤيِّد له داخل احلزب، اتَّخذ الصراع يف شأن القيادة 

فمن املعروف أنَّ رابين، . رابين عزمه على منافسة بيرس بعدًا خمتلفًا بإعالن يتسحاق
الذي يعتبره الشارع اإلسرائيلي عمليًا رجل احلزب األول، يتزعَّم معسكرًا مؤيِّدًا له 

، اجلناح اليميني املتطرف يف تركيبة احلزب، باإلضافة "الصقور"ويتمتع بتأييد تيار 
يعني هذا التطور أنَّ قادة اجليل و. املعروفين" املعتدلين"إىل عدد من األعضاء 

املتوسط، ناهيك بجيل الشباب، لنْ يكونوا يف هذه املرحلة طرفًا يف التنافس بشأن 
رئاسة احلزب، إذ سيبقى التنافس مقتصرًا على قادة الصف األول، وبالتحديد على 

يف  بيرس ورابين، اللذين ينتميان إىل جيل احلزبين القدامى ويتمتعان بالنفوذ األوسع
وبما أنَّ من املفترض أنْ يؤدِّي التنافس إىل استبدال زعيم قوي بآخر، . صفوف احلزب

فمن املتوقع أنْ يقترن بصراعات قوى شديدة كتلك التي اقترنت بتنافس بيرس ورابين 
نفسيهما بين منتصف السبعينات وأوائل الثمانينات، قبل أنْ يستقر زمام القيادة يف 
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عتبرت تلك الصراعات من العوامل التي أدَّت إىل تدهور مكانة وقد ا. يد شمعون بيرس
 .فصاعدًا ١٩٧٧احلزب والهزائم التي مني بها يف املعارك االنتخابية منذ سنة 

توقيت : وهناك عامالن سيقومان بدور مهم يف حسم مسألة القيادة، وهما
هذه املسألة  وحتمل مواقف طريف الصراع من. احلسم؛ واإلطار احلزبي الذي سيتم فيه

ففي حين يحاول رابين . عدة مؤشرات على موازين القوى السائدة يف احلزب حاليًا
استعجال موعد احلسم، مستغالً أجواء االستياء املعادية لشمعون بيرس، يحاول هذا 

، مراهنًا على تغير األجواء ١٩٩٢األخير تأجيل املواجهة إىل ما قبل انتخابات سنة 
دستور احلزب يقضي بانتخاب الرئيس من قبل اللجنة املركزية، ومع أنَّ . ملصلحته

عضو، فإنَّ رابين يسعى لتغيير هذا اإلِجراء واالحتكام إىل  ١٤٠٠املؤلَّفة من نحو 
قاعدة احلزب النتخاب الرئيس بطريقة مباشرة من قبل جميع األعضاء، بسبب 

  .األكثرية التي يتمتع بيرس بها يف اللجنة املركزية
 

 اخلط السياسي مسألة

إذا كان يف اإلمكان حسم مسألة القيادة خالل األشهر املقبلة، فإنَّ اخلط   
السياسي الذي سيعبر عن استجابة احلزب للمستجدَّات السياسية التي طرأت خالل 

مايو / الفترة األخيرة لنْ يتضح قبل مؤتمر احلزب اخلامس، الذي سيعقد يف أيار 
. النقاشات السياسية الدائرة بين خمتلف أجنحة احلزب، والذي ستتوج قراراته ١٩٩١

ومع أنَّ انتخاب الرئيس سيحمل مؤشرات على اخلط السياسي املقبل، إالَّ أنَّ اجلدل 
الداخلي سيستمر حتى يصاغ هذا اخلط يف برنامج سياسي جديد تمهيدًا النتخابات 

ق على برنامج واحد سيكون أمرًا وهناك عدَّة دالئل تشير إىل أنَّ االتِّفا. الكنيست املقبلة
 .يف غاية الصعوبة

إنَّ االصطفاف الداخلي يف حزب العمل حيال مسألة الصراع بين بيرس ورابين 
السياسي، وال يقوم على جمرَّد التأييد  –يتَّخذ، يف أغلبه، طابع التماثل األيديولوجي 

لتيارات املعروفة داخل ومع أنَّ كليهما ال يُعْتَبر زعيمًا رسميًا ألي من ا. الشخصي
احلزب، فقد أصبحا خالل السنوات األخيرة بمثابة قطبين ينقسم حولهما وحول 

إحداهما تضم االجتاهات التي توصف : مواقفهما جسم احلزب إىل كتلتين رئيسيتين
وتتماثل مع شمعون بيرس؛ واألخرى تضم االجتاهات " البراغماتية املعتدلة"بـ
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ويوظف الزعيمان اخلالفات السياسية يف . وتؤيِّد يتسحاق رابينالدوغماتية املتطرِّفة 
صراعهما، ويبرزان الفوارق بينهما بتضخيم يشوِّه معامل احلدود احلقيقية بين 

وينطبق األمر نفسه على اخلالفات التي حتتدم يف أحيان . املناورة وجوهر املوقف
ا أنْ تكون وسيلة تسخَّر خلدمة يف حزب العمل؛ فهي إمَّ" الصقور"و" احلمائم"كثيرة بين 

املصلحة الشخصية، وإمَّا قد تدل على اختالف وجهات النظر يف شأن املقاربة املثلى 
. التي يراد بها أنْ تخدم مصلحة احلزب العليا وحتقق هدفه يف استعادة السلطة

  .فاملصلحة هي التي تملي األيديولوجيا ال العكس
التي اكتسبها حزب العمل " اليسارية"الصبغة يرى يتسحاق رابين ومؤيِّدوه أنَّ 

، وأنَّ نزع هذه الصبغة هو ما ١٩٧٧هي السبب األساس يف تراجع شعبيته منذ سنة 
إنَّنا نُتَّهم ... لقد دُفعنا كثيرًا نحو اليسار: "سيعيد احلزب إىل مكانته السابقة؛ فيقول

  (1)."ثر مما يجب، إىل راتس ببأنَّنا نتحوَّل إىل ليكود ب، وأخشى أنْ نكون نتحوَّل، أك
والتخلُّص من هذه الصبغة، بحسب وجهة نظر رابين، هو ما سيجلب متقرعين جدًدا 

علينا أنْ . علينا أنْ نفهم أنَّ ناخبينا احملتملين موجودون عن يميننا: "حلزب العمل
بأكثر مما التي ترتسم لنا ' احلمائمية الفلسطينية'نتحرَّر، مرَّة وإىل األبد، من الصورة 

يف املقابل، يرى    (2)."هو مكتوب يف برناجمنا، حتَّى لو خسرنا مقعدين لراتس ومابام
بيرس والتيار املؤيِّد له أنَّ طريق حزب العمل إىل السلطة يمر عبر تأكيد الفوارق 
السياسية بينه وبين الليكود، وأنَّ مشاركته يف حكومة واحدة مع الليكود تساهم يف 

ويصف أحد احمللِّلين اإلسرائيليين الفارق بين مواقف الزعيمين . سياسيطمس لونه ال
إنَّ رابين، على الرغم من : "من قضايا أساسية متعلِّقة بالتسوية على النحو التايل

امتناعه من التقدم بمشروع شامل كمشروع آلون، فإنَّه يمثل يف حزب العمل خط 
جيل البلماح الطيب الذكر، وهو يرفض التحرُّر املتشدِّدة، الذي صاغه ' األمنية'املقاربة 

أمَّا بيرس، الذي قدم يف السابق بضعة مشاريع وتخلَّى عنها . من املواقف القديمة
متشابه . ف. ت. إنَّ موقفهما من م. كلها، فيمثل موقًفا براغماتيًا مرنًا، وأحيانًا مداهنًا

. ف. ت. فرابين يعتبر م .على صعيد التصريحات، لكنَّه خمتلف على صعيد األفعال
بينما بيرس . عدوًّا حقيقيًّا ويواصل العمل على حتييدها، من دون أنْ ينجح يف ذلك

                                                            
 .٢٤/٤/١٩٨٩، "دافار"   (1)
 .٨/٦/١٩٩٠املصدر نفسه،    (2)  
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وقد أوضح رابين . ، بل إنَّه فعل ذلك بطرائق غير مباشرة.ف. ت. مستعد للتحدث مع م
أنَّه ينظر إىل عملية السالم على أنَّها عملية طويلة ومتعددة السنين، ربما عشرات 

أمَّا بيرس فيبشر بعملية . لسنين، أي أنَّها لنْ تتم يف عهده أو يف ظل مسؤوليتها
  (3)."سياسية حقيقية تقاس بسنوات معدودة

غير أنَّه يتبين أنَّ براغماتية بيرس ال تعبِّر عن تعامل واقعي مع املتغيرات 
 السياسية وعن استجابة حقيقية لها بقدر ما تنم عن قدرة فائقة على مسايرة

وتتجلَّى مقاربته يف مالحظة دقيقة وردت يف تعليق كتبه دان . األوضاع واستغاللها
مرغليت عن منحى املواجهة بين بيرس ورابين وطريقة بيرس احملتملة يف الرد على 

إنَّ رابين يحاول يف هجومه تأكيد صورة حزب العمل كحزب متشدِّد يف : "التحدي
احلل الوسط اإلقليمي ملاباي العريق، وفق  النواحي األمنية، والعودة إىل مفهوم

أمَّا بيرس، الذي زُجَّ يف موقف دفاعي، . الصيغة التي نص مشروع يغآل آلون عليها
سيُدفع نحو التعبير عن مفاهيم أكثر فلم يكشف عن موقفه بعد، غير أنَّ من الواضح أنَّه 

ه وخصومه، على حدٍّ إنَّ . من تلك التي كان يعرب عنها خالل األشهر األخيرة حمائمية
شريكًا يف . ف. ت. سواء، يعتقدون أنَّ قوته ستضعف إذا دُفع إىل درجة االعتراف بـ م

  (4)..."غير أنَّ الواقع قد يضطره إىل ذلك كي يطرح بديالً واضحًا من رابين. املفاوضات
 إنَّ هذه املالحظة تعكس الذهنية املكيافيلية التي تصوغ يف]. التشديد من عندنا[

فإىل أي مدى سيعبِّر اعتراف بيرس احملتمل بمنظمة التحرير الفلسطينية . حزب العمل
عن موقف حقيقي وجدي؟ وإىل أي مدى سيمثل خطوة تكتية تخدم هدفه اآلين؟ إنَّ 
املوقف املعلن ليس من الضروري أْن يكون املوقف املبدئي ما دام من شأنه أنْ يخدم 

  .الغاية
موضًا إذا دقَّقنا النظر يف املواقف السياسية البالغة إنَّ االلتباس يزداد غ

التناقض التي تصدر عن جهات خمتلفة يف حزب العمل، وخصوصًا منذ نشوب 
احلزب، هناك مثالً جمموعة تطالب بتغيير البرنامج " يسار"ففي أقصى . االنتفاضة

ة، وهناك البرنامج السياسي وباملوافقة على التفاوض مع منظمة التحرير الفلسطيني

                                                            

.١٧/٤/١٩٩٠، امللحق األسبوعي، "عال همشمار"، "احلسم"روبيك روزنتال،      (3)  
 .٢٨/٥/١٩٩٠، "هآرتس"، "التوقيت سيحسم مصير املعركة"دان مرغليت،    (4)
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ويف أقصى اليمين، هناك تيَّار يطالب    .بين أعضائها من يؤيِّد إقامة دولة فلسطينية
بتطبيق السيادة اإلسرائيلية على املناطق التي ينصُّ مشروع آلون عليها، أي بضمِّها 
إىل إسرائيل، بينما يطالب قسم منه باالنسحاب من قطاع غزَّة وتطبيق السيادة على 

ويف الوسط، يقف التيار الذي يتمسَّك بمواقف احلزب التقليدية، . ية بكاملهاالضفة الغرب
لعلَّه ال يوجد مثيل حلزب العمل يجمع يف إطاره ". اخليار األردين"وال يزال ينادي بـ

وإذا كانت هذه املواقف املعلنة حقيقية . مواقف وتيارات متناقضة إىل هذا احلد
وإذا مل . من املفترض أنْ تفضي إليها هي شق احلزبونهائية، فالنتيجة املنطقية التي 

تكن كذلك، فما هي حدود اخلالف، وإىل أي مدى تعبِّر املواقف التي يصرِّح املعتدلون 
بها، مثالً، عن تغيرات سياسية ذات داللة؟ أين يكمن تأثير االنتفاضة يف مواقف حزب 

 التقدم يف عملية العمل؟ وهل أُسقطت حكومة الوحدة بسبب وجود رغبة جدية يف
التسوية، أم لهدف استغالل الفرصة من أجل اإلِمساك بزمام السلطة؟ وإنْ كان األمر 

  لكال الهدفين، فكيف؟

يف حزب العمل جنح، منذ انتخابات الكنيست " املعتدل"يتبيَّن أنَّ التيار 
وأنَّ . األخيرة، يف كسب عدد من النقاط يف مواجهاته املستمرَّة مع التيار املتشدد

مارس املاضي إنَّما تم نتيجة اختالل موازين القوى / سقوط حكومة الوحدة يف آذار 
مع أنَّ فشل بيرس يف تأليف حكومة بديلة وجّه إليه (احلزبية ملصلحته يف تلك الفترة 

، ال يشكل "الصقري"وال بد من اإلشارة إىل أنَّ هذا التيار، شأن التيار ). ضربة قوية
االجتماعية، بل يضم  –يف خلفيته السياسية الفكرية أو االقتصادية جسًما متجانسًا 

أو منبر أو جمموعة، نشأت ألسباب " وسط"بضعة جتمعات يطلق على كل منها صفة 
فيما بينها، وتعبِّر عن مصاحلها ومواقفها  –جزئي أو كلِّي  –خمتلفة وتعمل بتنسيق 

. ابتًا أو تمثل موقفًا سياسيًا ملزمًاوهي ال تشكل إطارًا تنظيميًا ث. يف مؤسسات احلزب
اللتان تضمَّان " هكفار هَيَروك"و" مشوف"وتقود نشاط التيار املعتدل جمموعتان هما 

                                                            
عضو كنيست  ١٢حزب العمل شيفح فايس إنَّه أجرى إحصاء بيَّن له أنَّ يقول عضو الكنيست عن    �

، "هآرتس"، "قلبوا جلدهم"إيالن شاحوري، : أنظر. يف حزب العمل يؤيِّدون إقامة دولة فلسطينية
١٧/٨/١٩٨٩.  
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   .ثمانية من أعضاء الكنيست، بينهم يوسي بايلين وأبراهام بورغ وحاييم رامون
نيست وينشط مع هؤالء أيضًا عدد آخر من أعضاء احلزب البارزين، أمثال عضو الك

آبا إيبن، ولوفا إلياف، وعيزر : نسيم زويلي رئيس حركة املوشافيم، باإلضافة إىل
ومن املواقف الالفتة للنظر، التي يدعو هذا التيار . وايزمن، وحاييم تسادوك، وغيرهم

إليها، التفاوض مع منظمة التحرير الفلسطينية، من دون أنْ يعني ذلك موافقة على 
أنَّ أحدًا من أعضاء : "من التعليالت النموذجية لهذا املوقفو. إقامة دولة فلسطينية

ال يؤيِّد احلوار ألسباب . ف. ت. حزب العمل الذين يؤيِّدون إجراء حمادثات مع م
.... ما يقوله هؤالء األعضاء هو أنَّه نظرًا إىل أنَّ اخليار األردين غير قائم. أيديولوجية

قادة مستعدون للتوصُّل  ولو إىل ] احملتلَّة[ناطق ونظرًا إىل أنَّه ال يوجد اليوم يف امل
، أو .ف. ت. تسوية مرحلية مع إسرائيل من دون أنْ يحملوا صفة ممثلين عن م

. ف. ت. ، ففي اإلِمكان فقط التحدث مع م)التي ليست يف املتناول(بمباركتها الكاملة 
، وإنَّما بين .ف. ت. م إنَّ اخليار ليس بين األردن وعرب املناطق و: بكلمة أخرى. وحدها

    (5)."أو الالشيء. ف. ت. م
وقد جنح هذا التيار يف فرض عدد من مواقفه على احلزب، وكان من أهمها 

أغسطس من السنة املاضية، / آب  ٨سلسلة القرارات التي اتَّخذتها جلنته املركزية يف 
. املركزية لليكود أو الشروط التي وضعتها اللجنة" األطواق"ردًّا على ما عرف بمعسكر 

  :وحددت تلك القرارات موقف حزب العمل من التسوية السياسية على النحو التايل
مليون  ١,٦، وضم "وال شبر"إنَّ اللجنة املركزية حلزب العمل ترفض سياسة  –

، وتؤكِّد أنَّ التسوية الدائمة ستضمن الطابع اليهودي ]إىل إسرائيل[فلسطيني 
 .يلوالديمقراطي لدولة إسرائ

ستُجرى املفاوضات اآليلة إىل احلل الدائم على أساس قراري جملس األمن  –
وستستند التسوية الدائمة إىل سياسة أراض يف مقابل سالم، من خالل . ٣٣٨و ٢٤٢

احتفاظ إسرائيل بحدود آمنة ومناطق استيطان وأمن ورفض إنشاء دولة فلسطينية 
  .مستقلَّة

                                                            
جيل "ملزيد من التفاصيل عن هاتين اجملموعتين وغيرهما، أنظر مثالً مقالة عاليزا فالخ،    �

، "ذنب اليسار"؛ ومقالة شيال هاتيس رولف، ١٢/١/١٩٩٠، "دافار"، "يف املعراخ االنتقال
  .٣/٤/١٩٨٩، "دافار"

  .، مصدر سبق ذكره"ذنب اليسار"شيال هاتيس رولف،    (5)
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حاملي اجلنسية األردنية، املشاركة يف  سيُسمح لعرب القدس الشرقية، من –
االنتخابات، شرط أالَّ جتُرى االنتخابات يف القدس، التي ستبقى غير مقسَّمة، موحَّدة 

 .وحتت سيادة إسرائيلية

ستُجرى املفاوضات املتعلِّقة بإجراء االنتخابات مع الفلسطينيين يف موازاة  –
 .اجلهود اآليلة إىل تهدئة االنتفاضة

االنتخابات سياسية حرة وديمقراطية، وسيُنتخَب املمثلون لثالثة ستكون  –
إجراء مفاوضات يف شأن التسوية املرحلية؛ تشكيل نواة احلكم الذاتي؛ تشكيل : أمور

 .نواة اجملموعة التي ستدير املفاوضات يف شأن احلل الدائم

 لدى تطبيق التسوية املرحلية، سينسحب احلكم العسكري إىل مناطق سيتم –
 .حتديدها بناء على املبادىء الواردة يف اتفاق كامب ديفيد

سيتم إشراك فلسطينيين من اخلارج، يُتَّفق عليهم بين إسرائيل ومصر  –
 .وفلسطينيي املناطق، يف املفاوضات بشأن احلل الدائم

لدى الشروع يف املفاوضات، لنْ تقام مستعمرات جديدة إىل حين انتهاء  –
وسيتم البحث يف موضوع املستعمرات خالل املفاوضات بيننا وبين . الفترة االنتقالية

    (6).سلطة احلكم الذاتي
ومنذ أوائل السنة احلالية، ركز هذا التيار جهوده على جتنيد أكثرية بين أعضاء 

وكان التكتيك الذي اتَّبعه حماولة . مكتب احلزب التِّخاذ قرار بحل حكومة الوحدة
ى مطالبة اجمللس الوزاري باتخاذ قرارات واضحة فيما إجبار وزراء حزب العمل عل

يتعلَّق بإشراك املبعدين يف الوفد الفلسطيني إىل حمادثات القاهرة، ومشاركة عرب 
    (7).القدس الشرقية يف االنتخابات

فبراير من السنة احلالية، تمكَّن هذا التيار، يف اجتماع دعا إىل / ويف شباط 
من جمموع (من أعضاء مكتب احلزب  ٤٠أعضاء كنيست ونحو  ١٠عقده واشترك فيه 

، من إصدار قرار هدف إىل إلزام وزراء حزب العمل يف احلكومة بتبنِّي املواقف )١٢٠
  :التالية ومطالبة اجمللس الوزاري بإقرارها

                                                            
  .٩/٨/١٩٨٩، "دافار: "أنظر نص القرارات الكامل يف   (6)
 .٧/٢/١٩٩٠، "هآرتس"   (7)  
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  َّاحلكومة اإلسرائيلية تكتفي برسالة الضمانات األميركية يف صيغتها  إن
  .احلالية
   إنَّ احلكومة اإلسرائيلية لنْ تعارض إشراك مبعد واحد أو مبعَديْن يف الوفد

  .الفلسطيني إىل احلوار
   إنَّ احلكومة اإلسرائيلية لنْ تعارض إشراك شخص أو شخصين من سكان

. ديهم عنوان آخر يف القدس الشرقية، يف الوفد الفلسطينيالقدس الشرقية، ممَّن ل
    (8).وستبقى القدس غير مقسَّمة وموحَّدة يف ظل السيادة اإلسرائيلية

مارس املاضي، كان هذا التيَّار قد جنح يف حمل حزب العمل، / وبحلول آذار 
لة بيكر، وضمنه يتسحاق رابين، على توجيه اإلنذار املعهود بالرد إيجابيًا على أسئ

ومل يكن هذا القرار قط خطوة أجمع . الذي كان السبب املباشر يف سقوط احلكومة
، بالتنسيق مع "الصقري"احلزب عليها أو ولدت بال خماض  عسير؛ فقد نشط التيار 

يتسحاق رابين، إلِجهاض حماوالت إسقاط احلكومة، وعمد إىل إقامة جبهة مضادة 
  .سقاطها حتى اللحظة األخيرةلتنسيق املواقف، وعارض حماوالت إ

تقود التيار الصقري جمموعة رئيسية تمثل مواقف ماباي التقليدية يف حزب 
وقد تشكَّلت كإطار دائم يحمل هذا ". التيار املركزي"العمل، وتطلق على نفسها اسم 

التي كثر " اليسارية"، بهدف الرد على الطروحات ١٩٨٦االسم داخل احلزب يف سنة 
  (9).فوفه، وللتشديد على أنَّ أكثرية احلزب تتماثل معها ومع أهدافهاتردادها يف ص

جيل "ويعمل هذا التيار، الذي يتزعمه شلومو هلّيل، بتنسيق وثيق مع جمموعة 
زوهار،  –ميخائيل بار : ، ويمثِّلهما يف الكنيست تسعة أعضاء، بينهم"االستمرار

وينشط هذا التيار، الذي يدعم   (10).وشمعون شطريت، ورعنان كوهين، وميخا غولدمان
يتسحاق رابين ويعمل أيضًا بالتنسيق مع معسكره، يف حماربة االجتاهات التي تدفع 

فعلى سبيل املثال، عندما دعا . احلزب إىل تبني مواقف مرنة إزاء التسوية السياسية
بعض أطراف احلزب إىل تغيير البرنامج االنتخابي عشية االنتخابات األخيرة وتبني 
صيغة تعبِّر عن موافقة مشروطة على التفاوض مع منظمة التحرير الفلسطينية، 

                                                            
  .٩/٢/١٩٩٠ ،"دافار"   (8)
، "هآرتس"، "ماباي التاريخي"عن نشأة هذا التيار وأهدافه وأعضائه، أنظر مقالة أيال إرليخ،    (9)

  .١٢/٢/١٩٨٩ امللحق األسبوعي،
 .١٤/١/١٩٩٠؛ املصدر نفسه، ٢٤/١/١٩٩٠ ،"هآرتس: "أنظر   (10)  
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تصدَّى هذا التيار إلِحباطها، وطالب عدد من أعضائه بإقرار صيغة بديلة تؤيِّد تطبيق 
ويف إثر القرارات التي   (11).انون اإلسرائيلي على املناطق التي يشملها مشروع آلونالق

، بضغط من التيار ١٩٨٩أغسطس / آب  ٨تبنَّتها اللجنة املركزية للحزب يف 
إحداث انقالب يف مفهوم احلزب "احلمائمي، دعت جمموعة من املتشددين إىل 

إسرائيل من قطاع غزَّة فورًا وحتويله انسحاب : "، يقوم على األسس التالية"السياسي
دولة على غرار سنغافورة؛ اعتبار شرق األردن دولة للفلسطينيين؛ إنشاء  –إىل مدينة 

احتاد فدرايل مع الضفة، بما يف ذلك تطبيق السيادة اإلسرائيلية على مناطق يهودا 
جمموعات "وذهب عدد من أعضاء حزب العمل إىل حد التنسيق مع   (12).والسامرة كافة

من الليكود واملفدال وشينوي، للتعاون على نشر فكرة تطبيق السيادة السياسية على 
    (13)."املناطق

وعندما أخذت فكرة إسقاط حكومة الوحدة تتبلور بسبب امتناع الليكود من 
" جبهة للتنسيق السياسي"الرد باإليجاب على أسئلة بيكر، عمد هذا التيار إىل تشكيل 

ط احملاوالت الرامية إىل حل احلكومة وتأليف حكومة ضيِّقة، ومن أجل من أجل إحبا
الذي يقول بوجوب بدء مفاوضات مع .... املتطرِّف –جلم االجتِّاه اليساري "العمل على 

ويستدل من القراءة   (14)."، بل بتغيير برنامج احلزب من أجل هذه  الغاية.ف. ت. م
ار عنها قبيل سقوط احلكومة، أنَّه كان يتمسَّك بها الدقيقة للمواقف التي عبَّر هذا التي

وحتَّى عندما سقطت . كضمانة لعدم تقديم تنازالت سياسية على طريق التسوية
احلكومة وكلَّف بيرس تأليف حكومة جديدة، أعلن هذا التيَّار أنَّه لنْ يؤيِّد حكومة 

تنحرف سياسة احلكومة واضطره إىل التعهد بأالَّ  (15)شمعون بيرس تأييدًا تلقائيًا،
العتيدة عن برنامج حزب العمل يف كل ما يتعلَّق بوحدة القدس، واالتِّصاالت بمنظمة 

  (16).التحرير الفلسطينية واالعتراف بها، وإقامة دولة فلسطينية

  

                                                            
  .١٨/٨/١٩٨٨، "هآرتس"   (11)
  .٢٨/٨/١٩٨٩، "دافار"   (12)
  .١١/١/١٩٩٠ ،"هآرتس"   (13)
  .٤/٢/١٩٩٠؛ املصدر نفسه، ١٤/١/١٩٩٠املصدر نفسه،    (14)
  .٢٣/٣/١٩٩٠، "عال همشمار"   (15)

.٢٨/٣/١٩٩٠، "هآرتس"      (16)  
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 خالصة

إنَّ العرض السابق ال يعبِّر تعبيرًا دقيقًا عن جميع االجتاهات النشيطة يف إطار 
وقد جلأنا إىل تقسيمها إىل تيارين رئيسيين، بكثير من التعميم، وذلك .  حزب العمل

إلِبراز وجهتي اخلالف السياسي احملتدم حاليًا يف صفوف احلزب، الذي ينقسم جميع 
إنَّ جزءًا من هذا اخلالف كامن يف تركيبة . أعضائه يف شأنهما بصورة أو بأخرى

ماباي، وأحدوت هعفوداه : ة أحزاب هيمن ثالث ١٩٦٨احلزب نفسها، كونه تَشَكَّل سنة 
غير أنَّه أخذ يكتسب طابعًا أكثر حدَّة بعد هزيمة احلزب يف . بوعايل تسيون، ورايف –

، وتفاقم إىل أنْ بلغ األبعاد التي جتلَّت خالل األشهر األخيرة ١٩٧٧انتخابات سنة 
شأن  ويقع اخلالف أساسًا يف شأن خط احلزب السياسي ال يف. بسبب االنتفاضة

وإذا كان احملرك الرئيسي لهذا اخلالف هو الصراع . سياستيه االقتصادية واالجتماعية
بين بيرس ورابين والبحث عن الطريق الذي سيعيد احلزب إىل السلطة، فإنَّ طرح 
مواقف كالتي ينادي التيار املعتدل بها ينطوي، يف حد ذاته، على دالالت مهمة، كونه 

 .سرائيلي أرضًا خصبة ملثل هذه املواقفيعني أنَّ يف اجملتمع اإل
ونظرًا إىل أنَّ هذا اخلالف ال يستند إىل أسس مبدئية متينة، فمن املستبعد أنْ 

واملرجَّح أنْ جتد أطراف اخلالف صيغة للتعايش، وأنْ . يؤدي إىل انشقاق احلزب
حظ من ويال. تواصل التعبير عن مواقفها املتباينة يف إطار احلزب، كما فعلت دائمًا

تتبُّع مسار الصراع بين بيرس ورابين، وال سيما منذ تأليف حكومة الليكود يف 
يونيو املاضي، أنَّ هناك نسبة مهمَّة من أعضاء احلزب احلمائم انتقلت إىل / حزيران 

صف رابين وباتت تدعمه، العتقادها أنَّ شعبيته يف الشارع اإلسرائيلي ستعود على 
وبينما يشكِّل هذا التطور برهانًا آخر على أنَّ مصلحة . بيرةاحلزب بفائدة انتخابية ك

احلزب العليا هي األساس، فإنَّه يشير أيضًا إىل خلط أوراق التحالفات وبداية عهد 
بنمط  –يف حال فوز رابين  –جديد من االصطفاف الداخلي، الذي قد يعبِّر عن نفسه 

 .لعملالسياسي يف حزب ا –جديد من التزاوج األيديولوجي 

٢٨/٥/١٩٩٠  

                                                            
، "معاريف"، "برنامج حزب العمل السحري"أنظر عرًضا أكثر تفصياًل لتلك االتجاھات في مقالة مناحم راھط، �

٨/١/١٩٨٨. 



 

 
 

  

وال  الفلسطينية، الدراسات لةجمل حمفوظة التوزيع وإعادة النشر حقوق جميع الفلسطينية، الدراسات جملة
 البــــريدي العنوان إىل الكتابة عبر وذلك رئيس حترير اجمللة من بإذن إال إلكترونياً توزيعها أو نشرها يمكن

  majallat@palestine‐studies.org :التالــــــي
  :املصدر ذكر يرجى االستخدام وعند الفردي لالستخدام طبعها أو املقالة هذه حتميل يمكن
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