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  :الليكود عشية االنتخابات
  املقاربة السياسية التكتية

  والوالدة العسيرة الئتالف اليمين

  خالد عايد
إبــرام : الشــهور األخيــرة بجملــة مــن التطــورات واحلــوادث املهمــة، مــن أبرزهــاحفلــت 

؛ اغتيــــال ١٩٩٥أكتــــوبر /ثــــم توقيعــــه يف الســــادس مــــن تشــــرين األول ٢ - اتفــــاق أوســــلو
نــــوفمبر /يتســــحاق رابـــين يف اخلـــامس مــــن تشـــرين الثـــاين اإلســـرائيليةرئـــيس احلكومـــة 

 ٤و ٣فبرايــر و/شــباط ٢٦و ٢٥؛ سلســلة العمليــات االستشــهادية يف فلســطين يف ١٩٩٥
أو بـآخر، علـى وضـع وقد انعكسـت هـذه التطـورات واحلـوادث، بشـكل . ١٩٩٦مارس /آذار

وممـــا جعـــل الليكـــود أكثــــر . الليكـــود يف رأس املعارضـــة وعلـــى مواقفـــه وأدائـــه السياســـي
عرضــــة لتــــأثير مثــــل هــــذه االنعكاســــات هــــو أنــــه كــــان يعــــاين أصــــالً الــــذيول التــــي خلّفهــــا 

وعلـــى " البيـــت الليكـــودي"، علـــى ١٩٩٥يونيـــو /انشـــقاق جنـــاح دافيـــد ليفـــي، يف حزيـــران
  . الكنيست ويف الشارعجممل أداء املعارضة يف

وإىل ذلـــك، فـــإن قيـــادة الليكـــود، بزعامـــة بنيـــامين نتنيـــاهو، مل تقـــف طبعـــاً مكتوفـــة 
وجـاء قـرار . اليدين، تتفرج على اهتزاز الوضع الداخلي للحـزب وتراجـع نفـوذه السياسـي

تقــــديم موعــــد انتخابــــات الكنيســــت واالنتخــــاب املباشــــر لــــرئيس احلكومــــة، ليــــدفع بهــــذه 
تعزيـــــــز اجلهـــــــود الراميـــــــة إىل حتســـــــين فـــــــرص الليكـــــــود يف الفـــــــوز يف هـــــــذه القيـــــــادة إىل 

األُخــــرى، ويف مواجهــــة حــــزب العمــــل " اليمــــين القــــومي"االنتخابــــات، إىل جانــــب أحــــزاب 
  .احلاكم وحلفائه احملتملين

لكـــــن، مـــــا هـــــي، يف نهايـــــة املطـــــاف، الصـــــورة التـــــي يســـــتقر الليكـــــود عليهـــــا عشـــــية 
رز القضـــايا السياســـية، ويف مقـــدمها املوقـــف مـــن االنتخابـــات، إنْ جلهـــة موقفـــه مـــن أبـــ

اليمينــــي "اجلاريــــة، أو جلهــــة االصــــطفاف الــــذي يقــــوده يف املعســــكر " التســــوية الســــلمية"
  الصهيوين؟" القومي

  الرؤية السياسية
  "تكتية - مقاربة براغماتية "

على خلفية التطورات واحلوادث التي أشرنا إليها أعاله، أثّرت عدة عوامل يف إعادة 
. اجلاريـــــة" التســـــوية"صـــــوغ املوقـــــف الثابـــــت لليكـــــود حيـــــال القضـــــايا املتعلقـــــة بعمليـــــة 
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جعلتـــه  )١(٢ - فتجربـــة األداء الضـــعيف التـــي مـــر احلـــزب بهـــا يف معارضـــة اتفـــاق أوســـلو
كمــا أن اغتيــال رابــين أدى، مــن بــين . علــى مــا يبــدو يعيــد النظــر يف مقاربتــه هــذا االتفــاق

علـــى اليمـــين الصـــهيوين، حتـــى يف أوســـاط " الشـــرعيةصـــورة ال"أمـــور أُخـــرى، إىل إضـــفاء 
 )٢(.جمهوره التقليدي، وهو ما فرض عليه إدخال تغييرات يف تكتيك دعايته االنتخابيـة

عقـب " تهدئـة اجلـدل السياسـي"الليكود قد اتفق مع رئـيس احلكومـة علـى ولئن كان زعيم 
ات االستشـهادية، يقـوم مقتل رابين، فإن احلزب انتهج موقفـاً ظـاهره الرزانـة بعـد العمليـ

  )٣(.على أساس ضبط النفس وعدم استغالل العمليات ألغراض سياسية
، حتـــــت تـــــأثير مثـــــل هـــــذه العوامـــــل، أن يصـــــوغ رؤيـــــة سياســـــية وقـــــد حـــــاول الليكـــــود

ففـــي أواســـط كـــانون . ، جتســـدت يف املقـــام األول يف موقفـــه مـــن اتفاقـــات أوســـلو"واقعيــة"
الـرئيس األميركـي آل غـور بأنـه ال يـزال يعتبـر هـذه يناير، أبلغ نتنياهو إىل نائب /الثاين

، لكنــه إذا أصــبح رئيســاً للحكومــة، فإنــه لــن إســرائيلاالتفاقــات ســيئة وتشــكل خطــراً علــى 
يصــدر أوامــره إىل اجلــيش بإعــادة احــتالل املــدن التــي أخالهــا، إال إذا قــام الفلســطينيون 

صــحافية إىل بــوادر الســتعداد وأشــار بعــض األنبــاء ال   )٤(.بانتهــاك خطــر لتلــك االتفاقــات
ين، ألغـــراض احلكـــم الـــذاتي الفلســـطينيمـــن مســـاحة الضـــفة إىل % ٣٠الليكـــود لنقـــل نحـــو 

الليكود بشـأن اتفاقـات أوسـلو، وصـرح رئـيس وظهر تباين يف آراء أعضاء مكتب  )٥(.فقط
  )٦(."إن املوقف السياسي لليكود ال يزال مبهماً"املكتب عوزي النداو قائالً 

استمرت املداوالت داخل قيادة الليكود بشأن مواقفه السياسية، التي أخذت تتضـح 
فبرايـر مـع /شـباط ٨ففي املؤتمر الصحايف املشترك الذي عقـده نتنيـاهو يف . بالتدريج

رئيس كتلة تسومت رفائيل إيتان، بمناسبة توقيـع االتفـاق بينهمـا علـى قائمـة مشـتركة 
إن حكومــــــة برئاســــــته ســــــتتفاوض مــــــع املمثلــــــين  يف االنتخابــــــات، قــــــال زعــــــيم الليكــــــود

بشـــأن الترتيبـــات الدائمـــة يف الضـــفة، لكنـــه لـــن يجتمـــع  الفلســـطينيةاملنتخبـــين للســـلطة 
. الـــذي أوجدتـــه" الواقـــع" وأكـــد أنـــه ال يعتـــرف باتفاقـــات أوســـلو، بـــل بــــ. شخصـــياً بعرفـــات

تقلـــص ســـتحاول أن تغيـــر الواقـــع مـــن داخـــل الواقـــع، وأن "وأضـــاف أن حكومـــة برئاســـته 
وحــدد نتنيــاهو يف املناســبة ذاتهــا  )٧(..."اخلســائر التــي جنمــت فعــالً عــن هــذه االتفاقــات

                                                            
؛ يوســي أوملــرت، ٧/٧/١٩٩٥، "هــآرتس"، "الوطنيــون"حانــه كــيم، : بشــأن هــذا األداء، أنظــر مــثالً  )١(

ــــــي غــــــاليلي، ١٧/٨/١٩٩٥، "دافــــــار"، "اخلطيئــــــة األصــــــلية: أيــــــن الليكــــــود؟ كامــــــب ديفيــــــد" ؛ ليل
، "هــــــآرتس"، "بــــــالليكودكــــــل شــــــيء سيلتصــــــق "؛ يوئيــــــل مــــــاركوس، ٢٩/٨/١٩٩٥، "هــــــآرتس"

١١/٨/١٩٩٥.  
  .١٤/٢/١٩٩٦، "هآرتس: "أنظر  )٢(
  .٢٦/٢/١٩٩٦و ١٤/١١/١٩٩٥املصدر نفسه،   )٣(
  .١٧/١/١٩٩٦، "هآرتس"ييريّح طال، : أنظر  )٤(
  .٤/٢/١٩٩٦، "هآرتس"  )٥(
  .٢/٢/١٩٩٦املصدر نفسه،   )٦(
وقد عاد نتنياهو بعد أسبوع وأكـد موقفـه مـن االسـتعداد للتفـاوض . ٩/٢/١٩٩٦املصدر نفسه،   )٧(
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االحتفاظ بـاجلوالن، : املوقف من قضايا التسوية السياسية املطروحة على النحو اآلتي
  .ال دولة، واحلفاظ على وحدة القدس فلسطينيةوإقامة إدارة ذاتية 

. تســومت - الليكــوداحتلــت القــدس مكــان الصــدارة يف احلملــة االنتخابيــة الئــتالف 
الســالم : "، ثــم أصــبح"بيــرس سيقســم القــدس: "فكــان الشــعار الرئيســي يف مســتهل احلملــة

األجـواء الناجمـة عـن العمليـات االستشـهادية املـذكورة، الليكـود وقـد اسـتغل ". مع القـدس
طريـق األمـن "هـو " البـديل"تـه الدعائيـة، معتبـراً أن يف حمل" األمـن"فأخذ يعزف على وتـر 

مكافحـــة " كمـــا قـــدّم نتنيـــاهو إىل رئـــيس احلكومـــة بيـــرس خطـــة تفصـــيلية لــــ". إىل الســـالم
ونظراً إىل أن هذه اخلطة تكشف عـن . ، برز فيها التركيز على القدس مرة أُخرى"اإلرهاب

ع اإلجراءات التي يمكن لهذا ين، وعن نوالفلسطينيإىل العالقة ب الليكودجانب من نظرة 
احلزب أن يتخذها يف مواجهة عمليات عسكرية يف حال عودته إىل السلطة، فإننا نـورد 

  :فيما يلي النقاط اخلمس التي تضمنتها
 " إىل حـــين تصـــفية البنيـــة  الفلســـطينيةوقـــف أيـــة حمادثـــات سياســـية مـــع الســـلطة

  .التحتية لإلرهاب
 "تقوم فيها بنية حتتيـة لإلرهـاب، وعـدم رفعـه  إغالق كامل جلميع املناطق التي

  .إىل حين تصفية هذه البنية
 " وقــــوى األمــــن حريــــة كاملــــة للقيــــام بأعمــــال الوقايــــة  اإلســــرائيليمــــنح اجلــــيش

واملالحقة وجمع املعلومات االستخبارية يف أي مكان يتطلب ذلك، بما يف ذلك مناطق 
  .الفلسطينياحلكم الذاتي 

 "ة صارمة ضد اخملربين ومن يرسلونهم أو يساعدونهم، بما اتخاذ تدابير عقابي
  .إسرائيليف ذلك الطرد إىل خارج حدود 

 "ــــ وحمـــاس يف القـــدس وجوارهـــا، . ف.ت.م تصـــفية جميـــع بـــؤر النشـــاط التابعـــة لِ
  )٨(."بما يف ذلك اإلغالق الفوري لبيت الشرق

وقـــد بلـــور املنبـــر السياســـي لليكـــود، يف ظـــل املتغيـــرات والتطـــورات األخيـــرة، توجهـــاً 
ورشـح أن هـذا البرنـامج ال يـأتي إىل ذكـر ". خطوط السياسة السلمية"سياسياً يحمل اسم 
إن حكومـة برئاسـة "، بل يكتفي بالقول الفلسطينيةأو السلطة . ف.ت.اتفاقات أوسلو أو م

وقــد تقــرر وضــع ." ينالفلســطينين التســوية الدائمــة مــع الليكــود ســتجري مفاوضــات بشــأ
ففــي . مثــل هــذه الصــيغة العامــة بهــدف جَسْــر الفجــوات القائمــة بــين مواقــف قــادة احلــزب

                                                                                                                                                                          
والسـلطة أنهمـا تتخليـان . ف.ت.وأعلنـت م الفلسـطينيإذا أُلغي امليثـاق "، الفلسطينيةمع السلطة 

  .١٦/٢/١٩٩٦، "هآرتس: "أنظر." تماماً عن درب اإلرهاب وأثبتتا ذلك
وقــــد جنحــــت املعارضــــة، يف هــــذه . ٤/٣/١٩٩٦، "هــــآرتس"شــــراغي،  ييــــريّح طــــال ونــــداف: أنظــــر  )٨(

 - ، يف القــــراءة األُوىل يف الكنيســــت"بيــــت الشــــرق"األثنــــاء، يف إقــــرار مشــــروع قــــانون بــــإغالق 
  .٨/٣/١٩٩٦، "هآرتس"
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ــــي بــــيغن ورئــــيس احلكومــــة األســــبق يتســــحاق شــــمير إىل عــــدم االعتــــراف  حــــين يــــدعو بِنِ
مقاربـــة "تبنـــون بمـــن فـــيهم نتنيـــاهو، ي   )٩(باتفاقـــات أوســـلو، فـــإن معظـــم أعضـــاء املنبـــر،

، تــــــدعو بوضــــــوح إىل إجــــــراء مفاوضــــــات مســــــتقبلية مــــــع الســــــلطة "تكتيــــــة - براغماتيــــــة
وجـــاء يف البنـــود القليلـــة، العامـــة وغيـــر التفصـــيلية، التـــي يتضـــمنها توجـــه . الفلســـطينية

  :الليكود، بحسب األنباء الصحافية، ما يأتي
تطّبـــــق اإلدارة الذاتيـــــة علـــــى املنـــــاطق ذات الكثافـــــة الســـــكانية العربيـــــة، وتكـــــون  -

احلـدود بـين "الكاملـة، ويعتبـر غـور األردن  اإلسـرائيليةمناطق االستيطان حتت السـيطرة 
  ."إسرائيلاململكة األردنية ودولة 

، وســــتبقي اجلــــوالن بحــــدوده "مفاوضــــات ســــلمية مــــع ســــورية إســــرائيلســــتُجري " -
  .ضمن تخومها احلالية
وهــو مـــا يعتبـــر " (إســـرائيليف أيـــدي ] القــدس[تظــل الســـيادة واإلدارة يف املدينـــة " -

). تغيـــــراً عـــــن البـــــرامج الســـــابقة لليكـــــود التـــــي كانـــــت تتنـــــاول الســـــيادة، مـــــن دون اإلدارة
بممارســة أي  الفلســطينيةيف املدينــة، ولــن يُســمح لقــوات األمــن . ف.ت.وســتغلق مكاتــب م

  )١٠(.نشاط فيها
ضـــوء كـــل مـــا ورد أعـــاله، تتضـــح التوجهـــات العامـــة لليكـــود فيمـــا عنـــى مســـتقبل يف 

وعلى الرغم من عموميـة هـذه التوجهـات، فإنهـا تظـل . الضفة والقطاع، وال سيما القدس
نسبياً أكثر حتديداً من توجه الليكود فيما يختص باملسارين السـوري واللبنـاين، اللـذين 

يف احلـــزب؛ وإن تناولتهمـــا، فباقتضـــاب شـــديد، قلّمـــا تناولتهمـــا تصـــريحات املســـؤولين 
ولعلـــه مـــن املفيـــد يف التعـــرف ". االحتفـــاظ بـــاجلوالن"وغالبـــاً باإلشـــارة الفضفاضـــة إىل 

علــى هــذا التوجــه، أن نعــود إىل مناســبتين بــارزتين أعــرب الليكــود فيهمــا عــن موقفــه مــن 
  .مستقبل املرتفعات السورية احملتلة

إىل الكنيســـت بمشـــروع قـــانون لتثبيـــت قـــانون ففـــي الصـــيف املاضـــي، تقـــدم احلـــزب 
" أغلبيــة خاصــة"، كــاجلوالن، مــن خــالل "تقييــد التنــازل عــن أرض"اجلــوالن، يــنص علــى 

مـن أصـحاب حـق االقتـراع يف اسـتفتاء % ٥٠عضـو كنيسـت أو  ٧٠تتألف مما ال يقل عـن 
، بعــد أن تعادلــت ١٩٩٥يوليــو /تمــوز ٢٦ومــع أن الكنيســت رفــض هــذا املشــروع يف. عــام

فــإن الواقعــة يف حــد ذاتهــا    )١١(،)صــوتاً لكــل طــرف ٥٩(صــوات املؤيــدين واملعارضــين أ
تشير إىل الكيفية التـي يراهـا الليكـود لعرقلـة أي انسـحاب ممكـن مـن املرتفعـات السـورية 

  .يف املستقبل، سواء كان يف املعارضة أو يف احلكم
                                                            

دان مريــدور، أريئيــل شــارون، إيهــود : يضــم املنبــر، إضــافة إىل بــيغن وشــمير ونتنيــاهو، كــالً مــن  )٩(
  .بن أليسار، زملان شوفال، يتسحاق مردخاي أوملرت، إلياهو

  .٣/٣/١٩٩٦، "هآرتس"نداف شراغي، : أنظر  )١٠(
  .٢٧/٧/١٩٩٥و ٣٢٦، "هآرتس: "بشأن مشروع القانون هذا، أنظر  )١١(



  ١٧٥، ص )١٩٩٦ربيع ( ٢٦، العدد ٧المجلد  مجلة الدراسات الفلسطينية تايليئارسإ
 

٥ 
 

إثـــر اغتيـــال رابـــين  أمّـــا املناســـبة األُخـــرى فكانـــت اجللســـة التـــي عقـــدها الكنيســـت يف
ففـي الكلمـة التـي ألقاهـا زعـيم . للمصادقة على احلكومة اجلديدة برئاسة شمعون بيرس

يف جممـــــل مـــــا عرضـــــه مـــــن مواقـــــف تتعلـــــق " األمـــــن"الليكـــــود يف اجللســـــة، بـــــرزت ذريعـــــة 
وقــــد طالــــب نتنيــــاهو ســــورية، ضــــمناً، . بمختلــــف املســــارات، بمــــا فيهــــا املســــار الســــوري

إرهـــاب حـــزب اللـــه القاتـــل ضـــدنا يف "بعـــدم اســـتخدام " شـــفهيوعـــد مكتـــوب أو "بإعطـــاء 
وأضـاف ." يف دمشـق الفلسـطينيةاملنظمات اإلرهابيـة "وعدم استعمال " اجلنوب اللبناين

أن الســالم مشــروط بترتيبـــات أمنيــة كافيـــة، األمــر الـــذي يعنــي البقـــاء يف مواقعنــا علـــى "
علـى ضـرورة االحتفـاظ بهـذه  وكرر زعيم الليكـود التشـديد يف كلمتـه." مرتفعات اجلوالن

مــن أجــل تفــادي احلــرب مــع ســورية يف املســتقبل، ومــن أجــل ســالم ثابــت مــع "املرتفعــات 
  )١٢(."سورية عندما يحين الوقت

وبعــد أن عرضــنا املالمــح العامــة للمقاربــة السياســية التــي اتبعهــا الليكــود اســتعداداً 
يد القسـمات الرئيسـية لوضـعه النتخابات الكنيست املقبلة، ننتقل اآلن إىل حماولة لتحد

  .التنظيمي واجلبهوي عشية هذه االنتخابات

  :رص الصفوف
  "ائتالف اليمين"و" البيت الليكودي"

يبــــدو أن الليكــــود، بزعامــــة بنيــــامين نتنيــــاهو، قــــد تمكــــن مــــن التماثــــل مــــن الوعكــــة 
ي التنظيميــة التــي أملّــت بــه بعــد انشــقاق معســكر دافيــد ليفــي، وانعكســت يف أدائــه السياســ

وإىل جانـــب جناحـــه النســـبي يف بلـــورة تكتيـــك سياســـي براغمـــاتي، . يف رأس املعارضـــة
فإنــــه جنــــح بصــــورة نســــبية أيضــــاً يف إعــــادة ترتيــــب أوضــــاع البيــــت احلزبــــي، ويف رص 

" االنقـــالب السياســـي"الصـــهيوين، ربمـــا علـــى أفضـــل وجـــه منـــذ " اليمـــين القـــومي"صـــفوف 
  .١٩٧٧سنة 

يونيـــو /حزيـــران ١٨عـــن الليكـــود، وأعلـــن يف وكـــان ليفـــي قـــد قـــاد انشـــقاق معســـكره 
ــــر ومل يعــــد  ١٩٩٥ ، وأنــــه يتوجــــه نحــــو "بيتنــــا"أمــــام اآلالف مــــن أنصــــاره أن الليكــــود تغيّ

تأســيس حركــة جديــدة ترفــع اللــواء االجتمــاعي، ويعتــزم ترشــيح نفســه لرئاســة احلكومــة 
قيين، وكـــان مـــن الواضـــح أنـــه يعـــوّل يف ذلـــك علـــى اليهـــود الشـــر. يف االنتخابـــات املقبلـــة

املصــدر الرئيســي لعضــوية ودعــم الليكــود، وال ســيما علــى رؤســاء بلــديات مــدن التطــوير 
مــثالً، (ويف ضـوء مـا آلـت إليـه حسـابات احلقـل مـن بيـدر فعلـي . وبعـض أعضـاء الكنيسـت

 - ، ظـل ليفـي)مل ينضم إىل حركة االنشقاق من بين أعضاء الكنيست سوى دافيد ميغـين
") اجلســـر" ("غيشـــر"عشـــرة شـــهور، يف إعـــالن والدة حركـــة متـــردداً طـــوال  - علـــى مـــا يبـــدو

                                                            
، ٢٥، العـــدد "الفلســـطينيةجملــة الدراســـات : "لالطــالع علـــى الـــنص الكامــل لكلمـــة نتنيـــاهو، أنظـــر  )١٢(

  .٢٤٠ - ٢٣٥، ص ١٩٩٦شتاء 
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  .فبراير املاضي/بقيادته حتى شباط
لقد كانت حماولة ليفي من ألفها إىل يائها برهاناً جديداً عن احلـدود التـي ال يمكـن 

كمـــا أن اجلســـر . لليهـــود الشـــرقيين أن يتخطوهـــا يف إطـــار اخلريطـــة احلزبيـــة الصـــهيونية
جسـراً قصـيراً "بين معسكري العمل والليكـود الرئيسـيين كـان  الذي حاول ليفي أن يقيمه

الليكـود وال غرابة، واحلال هذه، أن يختار زعيم غيشر العودة إىل بيـت . بالفعل   )١٣("جداً
عبــــر النافــــذة، بعــــدما تعــــذّر دخولــــه جمــــدداً عبــــر البــــاب، وذلــــك مــــن خــــالل انضــــمامه إىل 

  .ن إشهار اسم حزبهتسومت، بعد عشرة أيام فقط م - ائتالف الليكود
يف مــــوازاة تطــــور انشــــقاق ليفــــي، كــــان الليكــــود يحــــاول تطــــوير أوضــــاعه الداخليــــة 
وحتالفاته، بما يقلص خسائره الناجمة عن االنشقاق وعن األجواء التـي أعقبـت اغتيـال 
رابـــــين، وبمـــــا يعـــــزز مكانتـــــه عشـــــية انتخابـــــات الكنيســـــت واالنتخـــــاب املباشـــــر لـــــرئيس 

  .داخلي وجبهوي: اوالت على مستويينوقد جرت هذه احمل. احلكومة
علــــــى املســــــتوى الــــــداخلي، جنــــــح الليكــــــود إىل حــــــد بعيــــــد يف الــــــتخلص مــــــن ظــــــاهرة 

التــــي ســــيطرت علــــى حياتــــه الداخليــــة ردحــــاً مــــن الــــزمن، ومــــا رافــــق هــــذه " املعســــكرات"
عقْد لـواء الرئاسـة لنتنيـاهو فتم . الظاهرة من صراع وتنافس شخصي يف شأن الزعامة

علــى ) بعــد نتنيــاهو(واســتقرت قيــادة العشــرة األوائــل يف احلــزب . ع تقريبــاًمــن دون منــاز
بِنــــي بــــيغن، أريئيــــل شــــارون، دان مريــــدور، موشــــيه كتســــاف، تســــاحي : اآلتيــــة أســــماؤهم

هنغبـــــي، ليمـــــور ليفنـــــات، إيهـــــود أوملـــــرت، مئيـــــر شـــــيطريت، يتســـــحاق مردخـــــاي، عـــــوزي 
، بقيادتـــــه "العائلـــــة املقاتلـــــة"يف الليكـــــود إىل نقطـــــة انطالقـــــه ممثلـــــة وعـــــاد    )١٤(.النـــــداو

، وإىل حد مـا "إيتسل"اجلديدة املنتمية إىل حركة حيروت، وإىل اجليل الثاين املتحدر من 
  )١٥(.، أيديولوجياً، ومن أوروبا الشرقية منشأً"ليحي"

كمـــا جنـــح الليكـــود يف اســـتعادة بعـــض أبنائـــه الضـــالّين، وال ســـيما مـــن بـــين رؤســـاء 
ديســـــمبر /ففــــي أواخـــــر كــــانون األول. ن علــــى معســـــكر ليفــــيبلــــديات التطــــوير احملســـــوبي

املاضــي أعلــن كــل مــن غــابي للــوش رئــيس بلديــة ديمونــا، وبروســبر أزران رئــيس بلديــة 
واسـتطاع الليكـود يف . كريات شمونة، انفصاله عن حركـة ليفـي وعودتـه إىل احلـزب األم

جـــال األمـــن مـــن خـــالل اســـتقطاب بعـــض كبـــار ر" األمنيـــة"الفتـــرة نفســـها تعزيـــز صـــورته 
يتسـحاق ) احتياط(واجليش السابقين، مثل جدعون عيزرا رئيس الشَبَاك السابق واللواء 

مردخــاي، وعبــر الســعي الســتقطاب بعضــهم اآلخــر، مثــل قائــد ســالم اجلــو الســابق اللــواء 

                                                            
  .٣/٣/١٩٩٦، "هآرتس"افتتاحية   )١٣(
مـــن ضـــد مـــن وملـــاذا : االنتخابـــات التمهيديـــة يف الليكـــود"األســـماء، بحســـب شـــلوم يروشـــاملي،   )١٤(

؛ اسـتناداً إىل استقصـاء أجـراه ١٢، ٩ - ٨، ص ٤/٨/١٩٩٥، ملحـق السـبت، "معاريف"، "وكيف
  .أحد املعاهد وإىل تقدير الكاتب نفسه

  .٣١/٣/١٩٩٥، "هآرتس"، "ألمراءدافيد وا"ران كسليف، : أنظر  )١٥(
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وضـم احلـزب إىل صـفوفه أيضـاً بعـض األعضـاء السـابقين . نـون - بن أفياهو) احتياط(
ـــــود"يـــــة، مثـــــل إســـــتر ســـــلموفيتس، مـــــن كتـــــل يف كتـــــل الكنيســـــت اليمين املنشـــــقة عـــــن " يِع

ونقلـت األنبـاء يف تلـك الفتـرة أن . سـابقاً" هتحيـاه"، وغيئـوال كـوهين، مـن كتلـة "تسومت"
يف  ٢نتنيــاهو عــرض علــى ليفــي نفســه العــودة إىل احلــزب، يف مقابــل منحــه املكــان رقــم 

الـــــذي كـــــان  )١٦(احلزبيـــــة، القائمـــــة االنتخابيـــــة، وتغييـــــر أســـــلوب االنتخابـــــات التمهيديـــــة
  .اخلالف بشأنه عنواناً لالنشقاق يف حينه

مـارس، /الليكود مـن التوصـل، يف مطلـع آذارأمّا على املستوى اجلبهوي، فقد تمكن 
الــــذي يضــــمه مــــع تســــومت وغيشــــر، بعــــد نحــــو أربعــــة أشــــهر " ائــــتالف اليمــــين"إىل إقامــــة 

تيال رابين، وبعـد نحـو ثالثـة منذ اغ" اليمين القومي"أمضاها يف االتصاالت مع أطراف 
  .أسابيع من إعالن تقديم انتخابات الكنيست

ويف سعيه إلقامة هذا االئتالف، بدأ الليكود حتركـه علـى خطـين متالزمـين، مـع كـل 
ففـــــي حـــــين كـــــان نتنيـــــاهو يتفـــــق مـــــع بيـــــرس علـــــى تهدئـــــة اجلـــــدل . مـــــن تســـــومت وليفـــــي

. ف اتصـاالتهم بحـزب العمـلوقـ) واملفـدال أيضـاً(السياسي، كان يطلب من قادة تسومت 
ديسمبر املاضي، ودخلـت يف /وقد استجابت تسومت لهذا الطلب منذ أوائل كانون األول

فبرايـــر /شـــباط ٨اســـتمرت شـــهرين، حـــين أعلنـــت احلركتـــان يف مفاوضـــات مـــع الليكـــود 
ويــذكر أن    )١٧(.التوصــل إىل اتفــاق مبــدئي علــى خــوض االنتخابــات يف قائمــة مشــتركة

 ٥أعضــــاء إىل  ٨لكنيســــت كانــــت قــــد قلصــــت قبــــل أكثــــر مــــن عــــام مــــن كتلــــة تســــومت يف ا
أعضاء، عندما انشق غونين سيغف وإستر سلموفيتس وأليكس غولـد فـارب عنهـا، وألفـوا 

  ".يِعود"كتلة جديدة باسم 
ال يزال يحاول إغراء ليفي بالعودة إىل احلزب، علـى الليكود وعلى اخلط اآلخر، كان 

فبرايـر فشـل عضـويْ الكنيسـت موشـيه /النحو الذي ذكرنا، إىل أن أُعلـن يف أواسـط شـباط
ولكــن األيــام القليلــة األخيــرة مــن ذلــك الشــهر، . كتســاف وعوفاديــا عــايل يف إقناعــه بــذلك

دت تطــورات متســارعة التــي تبعــت العمليتــين االستشــهاديتين يف القــدس وعســقالن، شــه
، وتبعهـا الليكـودفقد رشحت أنباء عـن أن ليفـي يـدرس إمكـان العـودة إىل . يف هذا الصدد

. تســومت - الليكــوديف اليــوم التــايل إعــالن اتفــاق أويل بشــأن انضــمام غيشــر إىل قائمــة 
مــــارس، نُشــــر نــــص مــــذكرة التفــــاهم بــــين األطــــراف الثالثــــة بشــــأن /ويف األول مــــن آذار

  :وتضمنت املذكرة. ات معاًخوض االنتخاب
تســـــــومت وغيشـــــــر، بعـــــــد  - تكـــــــون قائمـــــــة املرشـــــــحين املشـــــــتركة بـــــــين الليكـــــــود -

االنتخابــات، كتلــةً واحــدةً مــن كتــل الكنيســت الرابــع عشــر، وتظــل كــذلك طــوال فتــرة واليــة 
                                                            

وقــــد نفــــى ليفــــي العــــرض، وإن كانــــت التطــــورات الالحقــــة تشــــير إىل . ٨/١٢/١٩٩٥، "هــــآرتس"  )١٦(
  .احتمال حدوثه

  .٩/٢/١٩٩٦، "هآرتس: "بشأن التفصيالت املتعلقة بهذا االتفاق، أنظر  )١٧(
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  .أمّا بعد ذلك، فيمكن لكل حزب أن يؤلف قائمته اخلاصة. الكنيست
، ٣٠، ٢١، ١٤، ٩، ٢: شـتركة يف األمـاكن التاليـةيحل ممثلـو غيشـر يف القائمـة امل -

ويف أية حال، فإن هذه األماكن تكون يف حماذاة األماكن التي ستشـغلها . ٥٠، ٤١، ٣٧
  )١٨(.تسومت، وفق ترتيب متغير على التوايل

ويــــذكر أن االتفــــاق بــــين الليكــــود وتســــومت كــــان قــــد نــــص علــــى مــــنح هــــذه األخيــــرة 
حــدث تغييــر (وهكــذا دواليــك  ٥٠، ٤٦: ثــم. ٣٨، ٣٢، ٢٦ ،٢٠، ١٤، ٨، ٢: األمــاكن التاليــة

، ٢٠، ١٥، ٨، ٣: يف هذه األماكن بموجـب االتفـاق الثالثـي، فأصـبحت علـى النحـو التـايل
مـــــن االتفـــــاق، بعـــــد تعـــــديلها، علـــــى أن الكتلـــــة  ٦كمـــــا نصـــــت املـــــادة رقـــــم ). ٤٢، ٣٦، ٣١

احلفــاظ علــى مبـــدأ  املشــتركة ســتعمل مــن أجـــل التقريــب بــين الــدينيين والعلمـــانيين، مــع
وقـــد جـــاءت هـــذه الصـــيغة املعدّلـــة  )١٩(.يف الشـــؤون الدينيـــة) الوضـــع القـــائم" (ســـتاتيكو"

انطالقــاً مــن حــرص الليكــود علــى عــدم تنفيــر األحــزاب الدينيــة بســبب حتالفــه مــع حركــة 
  ".العلمانية"تسومت 

ويف نهايـــة املطـــاف، التقـــى اخلطـــان اللـــذان عمـــل الليكـــود وفقهمـــا مـــن أجـــل إقامـــة 
مارس، تم توقيع االتفاق بين الليكود وتسومت وغيشـر، /آذار ١٢ففي ". ائتالف اليمين"

يف جــــــو احتفــــــايل، تصــــــافح فيــــــه الرفيقــــــان اللــــــدودان نتنيــــــاهو وليفــــــي أمــــــام عدســــــات 
لقـــــد قررنـــــا أن نضـــــع جانبـــــاً : "نتنيـــــاهو، قـــــال "اليـــــوم التـــــاريخي"ويف هـــــذا . املصـــــورين

إنهــا أول مــرة ... ترســبات املاضــي وأن نمضــي معــاً، ألن الدولــة ومســتقبلها يطلبــان ذلــك
التـــي يمضـــي فيهـــا املعســـكر القـــومي كلـــه يـــداً بيـــد مـــع بشـــرى بـــاألمن  ١٩٧٧منـــذ ســـنة 

  )٢٠(."األمن أوالً الذي هو حيوي، ومنه يأتي السالم. والسالم
الصـــعب الـــذي ســـبق كلـــه ال يمكنـــه أن يخفـــي حقيقـــة اخملـــاض ومـــع ذلـــك، فـــإن هـــذا 

 - إن مل نقـــل القيصـــرية - جمـــدداً، وعمليـــة الـــوالدة العســـيرة" املعســـكر القـــومي"انبثـــاق 
 )٢١(.التي رافقتـه، واآلالم والنـدوب التـي يمكـن أن يكـون خلّفهـا يف اجلسـم اليمينـي الوليـد

بــــرم علــــى مضــــض مــــن أطرافــــه، فمــــن الواضــــح أن االتفــــاق بشــــأن ائــــتالف اليمينــــي قــــد أُ
يُضـاف إىل ذلـك تعثّـر . املهدَّدة جميعها بتأكّل شـرعيتها السياسـية يف إثـر اغتيـال رابـين

خطــى ليفــي علــى طريــق إقامــة حركتــه االجتماعيــة، وتقلُّــص هــامش املنــاورة أمامــه مــن 
إىل آخـر ضـيق ال يسـمح  )٢٢(هامش واسع يتيح له ابتزاز أية حكومة تؤلَـّف يف املسـتقبل،

                                                            
  .١/٣/١٩٩٦املصدر نفسه، : أنظر نص مذكرة التفاهم يف  )١٨(
  .٩/٢/١٩٩٦املصدر نفسه، : يف نص االتفاق  )١٩(
بشأن التفصيالت املتعلقة باملؤتمر الصـحايف الـذي أُعلـن االتفـاق فيـه، وردات الفعـل علـى هـذا   )٢٠(

  .١٣/٣/١٩٩٦، "هآرتس: "االتفاق، أنظر
األمــر مل يكــن "اعتــرف شــارون، الــذي يبــدو أنــه قــام بــدور أساســي يف التوصــل إىل االتفــاق، بــأن   )٢١(

  .١٣/٣/١٩٩٦، "هآرتس: "أنظر". ترسبات من املاضي" ، بسبب وجود"سهالً
فبرايــر، بــأن حركتــه ســتكون قــوة حاســمة، وال يمكــن تــأليف /شــباط ٢٠ظــل ليفــي يتــبجح، حتــى   )٢٢(
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له إالّ بابتزاز نتنياهو الساعي لرئاسة احلكومة يف انتخابات مباشرة ألول مـرة، والـذي 
مل يعد أمامه هو اآلخر من جمال سوى تقديم تنازالت لليفي سبق له أن رفـض تقـديمها 

  .تداركاً لالنشقاق
وترافــق االتفــاق، مــن جهــة أُخــرى، مــع معارضــة ال يُســتهان بهــا يف صــفوف أطرافــه 

ي الليكود، اضطر نتنياهو إىل تأجيل توقيع االتفاق مع تسومت، حتـت ضـغط فف. الثالثة
وشــــعر بعــــض قــــادة احلــــزب، مثــــل مئيــــر شــــيطريت، بأنــــه دفــــع إىل . املعارضــــة الداخليــــة

ويف تسـومت، اضـطر إيتـان إىل    )٢٣(.شريكيه يف االئتالف، تسومت وغيشـر، ثمنـاً باهظـاً
. ءات الليكــــود، وأنهــــا ال تــــزال مســــتقلةأن يؤكــــد أمــــام كتلتــــه أن احلركــــة مل تخضــــع إلمــــال

   )٢٤(.وصرح موشيه بيليد أن ليفي مارس أبشع أنواع التجارة، وأن غيشر تصـرف بقـذارة
يضـاف إىل    )٢٥(.أمّا يف غيشر نفسه، فقُدّر أن رُبْع أعضائه يعارض االتفاق مـع الليكـود

شارك يف االتصاالت السابقة إلعالن االئـتالف، ) املفدال(ذلك أن احلزب القومي الديني 
لكــــــن االســــــتطالعات أظهــــــرت أن مؤيديــــــه يحبــــــذون أن يخــــــوض االنتخابــــــات يف قائمــــــة 

كما أن االتفاق الثالثـي أبعـد ممثـل املهـاجرين، بمـا لهـؤالء املهـاجرين مـن    )٢٦(.مستقلة
، كما أبعد ممثـل ٤٥املركز غير املضمون يف القائمة النهائية، رقم  أهمية انتخابية، إىل

  )٢٧(.٤٦إىل املركز رقم " األقليات"
*  *  *  

تمهيـــداً النتخابـــات الكنيســـت ورئاســـة احلكومـــة، تمكـــن الليكـــود مـــن صـــوغ مقاربـــة 
ائــتالف "كمــا أنــه تمكــن مــن إقامــة . سياســية تكتيــة، لكنهــا عائمــة يف كثيــر مــن جوانبهــا

فهــل يــتمكن . ريض إىل حــد كبيــر، لكنــه بــاهظ الــثمن ومشــحون بــالتوترات أيضــاًعــ" يمــين
احلــزب واالئــتالف مـــن الفــوز يف االنتخابـــات الوشــيكة؟ وهـــل يــنجح، مـــن ثــم، يف توزيـــع 
الغنائم الوزارية وإقامة حكومة ائتالفية، مدعومة من كتلة برملانيـة تظـل موحـدة حتـى 

  آخر والية الكنيست الرابع عشر؟
  ١٩٩٦مارس /آذارأواخر 

 

                                                                                                                                                                          
  .٢١/٢/١٩٩٦، "هآرتس: "أنظر. أية حكومة من دونها

  .، على التوايل١٣/٣/١٩٩٦و ٧/٢/١٩٩٦، "هآرتس"  )٢٣(
كمـــا أن تســـومت عارضـــت إعطـــاء . ، علـــى التـــوايل١٣/٣/١٩٩٦و ٩/٢/١٩٩٦املصـــدر نفســـه،   )٢٤(

ليفــي املركــز الثــاين مــن حيــث األهميــة يف حكومــة يؤلفهــا نتنيــاهو يف حــال فــوز االئــتالف يف 
  .٨/٣/١٩٩٦، "هآرتس" - انتخابات الكنيست املقبلة

وقــد أكــد الرجــل الثــاين يف غيشــر، دافيــد ميغــين، أن حزبــه ســيظل . ٣/٣/١٩٩٦املصــدر نفســه،   )٢٥(
  .١٣/٣/١٩٩٦، "هآرتس" - مستقالً حزباً

  .٥/٢/١٩٩٦املصدر نفسه،   )٢٦(
  .٢٨/٣/١٩٩٦، "دافار: "أنظر  )٢٧(



 

 
 

  

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
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