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 حزب العمل عشية االنتخابات

  أحمد خليفة
أكثر انسجاماً وأقوى تآلفاً ممـا كـان  ١٩٩٦يبدو حزب العمل عشية انتخابات سنة 

فقــد جــرت االســتعدادات . عليــه عشــية االنتخابــات املاضــية، التــي جــرت قبــل أربعــة أعــوام
معســـكر يتســـحاق (لالنتخابـــات املاضـــية يف ظـــل انقســـام احلـــزب إىل معســـكرين كبيـــرين

تنافســـــا بشراســـــة يف شـــــأن زعامـــــة احلـــــزب واألمكنـــــة ) رابـــــين ومعســـــكر شـــــمعون بيـــــرس
احلقيقيــة يف قائمــة مرشــحي احلــزب للكنيســت، ويف ظــل صــراع صــاخب تواصــل شــهوراً 

  .لسياسي وصيغتهداخله على مضمون البرنامج ا" الصقور"و" احلمائم"بين 
أمّـــا هـــذه املـــرة، فلـــم يكـــن هنـــاك معســـكرات، ومل يضـــع أحـــد زعامـــة بيـــرس للحـــزب 
موضـــــع التســـــاؤل، وجـــــرت االنتخابـــــات احلزبيـــــة التمهيديـــــة الختيـــــار مرشـــــحي احلـــــزب 

ويتجـــــه احلـــــزب إىل عقـــــد مـــــؤتمره . للكنيســـــت يف ظـــــل أجـــــواء خاليـــــة نســـــبياً مـــــن التـــــوتر
ســيخوض احلــزب االنتخابــات العامــة علــى  اخملصــص إلقــرار البرنــامج السياســي الــذي

أساســـه مـــن دون بـــروز مـــا يشـــير إىل إمكـــان حـــدث صـــخب بشـــأن البرنـــامج ومـــن دون أن 
  .تظهر إىل العلن أية نقاشات ذات شأن حول بنوده

وترجع أجواء الوحدة والهدوء اخمليمة على احلـزب، يف اعتقادنـا، إىل أربعـة أسـباب 
ت عــــن اغتيــــال زعــــيم احلــــزب ورئــــيس احلكومــــة األول هــــو الصــــدمة التــــي جنمــــ. رئيســــية

أعادت إيهود /يتسحاق رابين، والتي وحدت صفوف احلزب حول خلَفه الطبيعي وجلبت
بَــراك وحــاييم رامــون إىل احلــزب واحلكومــة التــي ألّفهــا بيــرس يف إثــر االغتيــال، مــن دون 

بـرز السياسـي ومـع أ" ميـراث رابـين"ونضيف أن نمط تعامـل بيـرس مـع مـا سـماه . شروط
رجاالت معسـكره قـد سـاعد كثيـراً يف احملافظـة علـى الوحـدة التـي نشـأت بصـورة عفويـة 

والســـبب الثـــاين هـــو العمليـــات االنتحاريـــة التـــي نفـــذتها حركتـــا . وتلقائيـــة بعـــد االغتيـــال
فبرايــــر /حمـــاس واجلهــــاد اإلســــالمي يف القـــدس وعســــقالن وتــــل أبيـــب يف أواخــــر شــــباط

ت إىل تـــــدهور حـــــاد يف شـــــعبية احلـــــزب ورئيســـــه ، والتـــــي أد١٩٩٦مـــــارس /وأوائـــــل آذار
انطوى على احتمال جدي بإمكان خسارة احلزب احلكم، واسـتدعى أقصـى درجـة ممكنـة 

والســبب الثالــث هــو التطــورات السياســية والتغيــرات يف املواقــف . مــن الوحــدة والتضــامن
ف فيمـــا يتعلـــق بالســـالم مـــع الفلســـطينيين، التـــي أدت إىل اختفـــاء عـــدد مـــن نقـــاط اخلـــال

يف حـــزب العمـــل، وتفكـــك معســـكري رابـــين " احلمـــائم"و" الصـــقور"البـــارزة بـــين مـــا يســـمى 
املتطرفــة جــداً داخــل " الصــقرية"والســبب الرابــع، واألخيــر، هــو قيــام اجملموعــة . وبيــرس

احلــزب، التــي تزعمهــا عضــوا الكنيســت أفيغــدور كهــالين وعمانويــل زيســمان، واملعروفــة 
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اب مـــــن احلــــزب وتأسيســـــها حزبـــــاً منفصـــــالً خلـــــوض ، باالنســـــح"الطريـــــق الثالـــــث"باســــم 
  .االنتخابات

لكــــن اإلشــــارة إىل أجــــواء الوحــــدة ال تعنــــي القــــول إنــــه مل يعــــد هنــــاك تكــــتالت داخــــل 
كمــا أنهــا ال . احلــزب، أو أن التنــافس يف الزعامــة واملناصــب املهمــة لــن يعــود إىل الظهــور

الــدائم مــع الفلســطينيين تعنــي أنــه مل يعــد هنــاك خالفــات ذات شــأن فيمــا يتعلــق باحلــل 
فســــــواء ربــــــح احلــــــزب االنتخابــــــات أو خســــــرها، فــــــإن التكــــــتالت . والســــــالم مــــــع ســــــورية

ســـــتعود إىل الظهـــــور بعـــــد ) الرســـــمية أو احلزبيـــــة(واملنافســـــات بشـــــأن املناصـــــب املهمـــــة 
انتهائهــــا، كمــــا ســــيعود إىل الظهــــور النقــــاش احلزبــــي بشــــأن احللــــول الســــلمية بعــــد فتــــرة 

  .ومة اجلديدة يف حال فوز حزب العمل يف االنتخاباتوجيزة من تأليف احلك
وما سنوجه اهتمامنا إليه يف هذا املقال هو ما سـيحدث يف حـال فـوز حـزب العمـل 

الطــابع العــام للتركيبــة احلكوميــة املقبلــة، وسياســة : يف االنتخابــات، وذلــك مــن زاويتــين
وىل، ســنعرض بإيجــاز ولــتفحص الزاويــة األُ. احلــزب جتــاه احلــل الــدائم مــع الفلســطينيين

. نتـــــائج االنتخابـــــات احلزبيـــــة التمهيديـــــة ومـــــا يمكـــــن استخالصـــــه بصـــــورة أوليـــــة منهـــــا
ولـــتفحص الزاويـــة األُخـــرى، ســـنعرض مـــا آلـــت األمـــور إليـــه يف حـــزب العمـــل علـــى صـــعيد 

  .النظرة إىل احلل مع الفلسطينيين

  )١(االنتخابات التمهيدية
، يف أجـواء هادئـة ١٩٩٦مـارس /ذارآ ٢٥جرت االنتخابـات احلزبيـة التمهيديـة يف 

ـــــى وجـــــه اإلجمـــــال، عـــــن املـــــألوف  نســـــبياً، ومل تخـــــرج التكـــــتالت واملنافســـــات فيهـــــا، عل
واملتوقـــع يف األحـــوال االعتياديـــة يف مثـــل هـــذه املناســـبات، باســـتثناء احلملـــة املوجهـــة 
ضــد وزيــر الداخليــة حــاييم رامــون، التــي نظمتهــا األوســاط املعاديــة لــه يف احلــزب، وهــي 

 ١٩٩٤وســـاط التـــي مل تغفـــر لـــه انشـــقاقه عـــن احلـــزب يف انتخابـــات الهســـتدروت ســـنة األ
وشـارك يف احلملـة عـدد مـن كبـار الـوزراء مـن . وإحلاقه الهزيمة بقائمـة حـزب العمـل فيـه

وقد تمكن رامون، على الرغم من هذه احلملـة، مـن الوصـول إىل املكـان اخلـامس . زمالئه
  .لكنيست، واعتبر أنصاره ذلك إجنازاً كبيراًيف قائمة مرشحي احلزب النتخابات ا

وكانـت أنظــار املــراقبين لالنتخابــات التمهيديــة قــد تركــزت بصــفة خاصــة علــى أداء 
كل من حاييم رامون ووزير اخلارجية ورئيس األركان السابق إيهود بَراك، باعتبارهما 

ك، ونظـراً أبرز املرشحين خلالفـة شـمعون بيـرس يف رئاسـة احلـزب عنـدما يحـين أوان ذلـ
رئـيس (إىل أن االستقصاءات توقعت فوز أحدهما باملكان الثاين يف القائمـة بعـد بيـرس 

. ، الـــذي انتخبـــه مركـــز احلـــزب رئيســـاً للحـــزب باإلجمـــاع يف إثـــر اغتيـــال رابـــين)القائمـــة
                                                            

، "هــــــــآرتس: "بشــــــــأن نتــــــــائج االنتخابــــــــات احلزبيــــــــة التمهيديــــــــة وقــــــــراءة احملللــــــــين لهــــــــا، أنظــــــــر  )١(
  .٢٧/٣/١٩٩٦، "دافار"؛ أمير نويمان، ٢٧/٣/١٩٩٦، "هآرتس"؛ ييريّح طال، ٢٧/٣/١٩٩٦
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وكانــت مفاجــأة االنتخابــات هــي حلــول رامــون يف املكــان اخلــامس، كمــا أســلفنا القــول، 
ــراك يف املكــ ان الثالــث، بينمــا فــاز بــاملوقع الثــاين األكثــر داللــة وزيــر الســياحة وحلــول بَ

عوزي برعام، وهو شخصـية مسـاملة وحمبوبـة، ويتمتـع برصـيد شـعبي كبيـر يف احلـزب، 
لكــن مل يعــرف عنــه طموحــه إىل شــغل منصــب رئاســة احلــزب أو رئاســة احلكومــة، وقــد ال 

ن املراقبين مل يعيروا تقدمه علـى وبالتايل، فإ. تكون لديه أصالً املؤهالت الالزمة لذلك
ــــــراك أهميــــــة كبيــــــرة، ومل يــــــروا يف نتيجــــــة االنتخابــــــات التمهيديــــــة تغيــــــراً يف  رامــــــون وبَ

  .الصورة، من ناحية اخلالفة
ــراك بارتيــاح تقــدم ترتيبــه يف القائمــة االنتخابيــة علــى ترتيــب  وقــد ســجل أنصــار بَ

لثالـــث مصـــادقة علـــى املكانـــة رامـــون، ورأوا يف عـــدد األصـــوات التـــي حملتـــه إىل املركـــز ا
الرفيعــة التــي أحلتــه قيــادة احلــزب فيهــا بتعيينــه وزيــراً للخارجيــة بعــد فتــرة وجيــزة مــن 
تقاعـده مــن اجلـيش، بينمــا سـجل أنصــار رامــون بارتيـاح انحســار موجـة العــداء ضــده يف 

يف  مرشـــحاً مـــوالين لـــه بأمـــاكن حقيقيـــة ١٥احلـــزب بســـبب قضـــية الهســـتدروت، وفـــوز 
نتخابيــة، األمــر الــذي مــن شــأنه أن يمنحــه نفــوذاً يف الكتلــة البرملانيــة للحــزب القائمــة اال

  .يفوق نفوذ بَراك، الذي يفتقر إىل مثل هذه القاعدة
  :أمّا أبرز النتائج األُخرى لالنتخابات التمهيدية حلزب العمل، فنوجزها بما يلي

" لصـــــقريةا"وجـــــود أربعـــــة مـــــن كبـــــار العســـــكريين الســـــابقين، مـــــن ذوي امليـــــول  )١(
، ضمن األماكن العشرة األُوىل يف القائمة االنتخابية، التي يعتبر )بمعايير حزب العمل(

شـــاغلوها، بحكـــم عـــدد األصـــوات التـــي أهّلـــتهم لشـــغلها، بمثابـــة القيـــادة العليـــا املنتخبـــة 
بــن إليعيــزر  ، وزيــر اإلســكان بنيــامين)املكــان الثالــث(إيهــود بَــراك : واألربعــة هــم. للحــزب

، نائب وزير الدفاع أوري أور )املكان الثامن(، وزير الصحة إفرايم سنيه )الرابع املكان(
وهــــذه نتيجــــة يف مصــــلحة احلــــزب وبيــــرس مــــن الناحيــــة االنتخابيــــة، ). املكــــان العاشــــر(

باعتبار أن الهـاجس الرئيسـي للناخـب اإلسـرائيلي يف الفتـرة احلاليـة هـو األمـن، ووجـود 
مــدعاة إىل اطمئنانــه، باإلضــافة إىل كونــه عامــل جــذب هــؤالء يف القيــادة العليــا للحــزب 

كمــــــا أنــــــه يشــــــكل ثقــــــالً مضــــــاداً . للنــــــاخبين األقــــــرب إىل الوســــــط يف ميــــــولهم السياســــــية
للمجموعـــة األمنيـــة البـــارزة يف قائمـــة اليمـــين االنتخابيـــة، املتمثلـــة يف أريئيـــل شـــارون 

  .ورفائيل إيتان ويتسحاق مردخاي
يف القيـــادة ) مـــرة أُخـــرى، بمعـــايير حـــزب العمـــل" (الصـــقري"ازديـــاد قـــوة التيـــار  )٢(

العليـــا للحـــزب، بحكـــم تفـــوق شـــعبية اجملموعـــة املـــذكورة أعـــاله يف صـــفوف احلـــزب علـــى 
، أورا )١١املكـــان (يوســـي بيلـــين : احلـــزب، أمثـــال الـــوزراء" حمـــائم"شـــعبية عـــدد مـــن أبـــرز 

املكــان (، وعضــو الكنيســت حغــاي ميــروم )٢١ن املكــا(، دافيــد ليبــائي )١٨املكــان (نميــر 
                                                            

   وهو عدد املقاعد التي يتوقع أن ٤٥األماكن احلقيقية يف القائمة هي األماكن حتى الرقم ،
  .يفوز احلزب بها يف االنتخابات
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وتصـــب هـــذه النتيجـــة أيضـــاً يف مصـــلحة احلـــزب االنتخابيـــة، للســـببين املـــذكورين ). ١٥
القائمـــة االنتخابيـــة ترســـمه يف ذهـــن الناخـــب الوجـــوه األبـــرز " بروفيـــل"أعـــاله، حيـــث أن 

  .التي تتصدرها
نــــــواف (ئمــــــة انتخــــــاب أربعــــــة مرشــــــحين مــــــن العــــــرب ألمــــــاكن حقيقيــــــة يف القا )٣(

يف مقابـــل اثنـــين يف قائمـــة ) مصـــاحلة، صـــالح طريـــف، رفيـــق احلـــاج يحيـــى، ناديـــا حلـــو
  ).مصاحلة وطريف( ١٩٩٢انتخابات سنة 

وجهـــاً جديـــداً إىل أمـــاكن حقيقيـــة يف القائمـــة، أبـــرزهم البروفســــور  ١٦وصـــول  )٤(
زب أن بن عامي، سـفير إسـرائيل سـابقاً يف إسـبانيا، الـذي يتوقـع كثيـرون يف احلـ شلومو

  .يعينه بيرس وزيراً يف احلكومة املقبلة يف حال فوزه يف االنتخابات
مرشحاً من أبناء الطوائف الشـرقية ألمـاكن حقيقيـة، أي مـا يعـادل  ١٩انتخاب ) ٥(

  .٤٥من جمموع املرشحين اليهود حتى املكان % ٤٥
فشــــل أي ممثــــل ملهــــاجري االحتــــاد الســــوفياتي الســــابق يف الوصــــول إىل مكــــان ) ٦(

حقيقــــــي يف القائمــــــة، وجنــــــاح ممثــــــل عــــــن يهــــــود إثيوبيــــــا يف شــــــغل املقعــــــد اخملصــــــص 
وهــذا أمــر ســيكون لــه تــأثير ســلبي يف أوســاط املهــاجرين مــن االحتــاد . للمهــاجرين اجلــدد

ولــذلك فمــن املؤكــد أن تعمــل . الســوفياتي الســابق، الــذين يتمتعــون بقــوة انتخابيــة كبيــرة
  .ح آخرقيادة احلزب على معاجلته على حساب مرش

مــــاذا تعنــــي هــــذه النتــــائج، أو بــــاألحرى النتيجتــــان األُوىل والثانيــــة، جلهــــة تركيبــــة 
احلكومـــة وسياســـتها الســـلمية يف حـــال فـــوز شـــمعون بيـــرس يف االنتخابـــات؟ إن النظـــام 
االنتخابي اجلديد، الذي يُنتخب رئيس احلكومة بموجبـه مباشـرة مـن الشـعب، يضـعه يف 

الضــــغوط الصــــادرة عــــن الزعمــــاء اآلخــــرين يف حزبــــه، مركــــز قــــوة ال يســــتهان بهــــا جتــــاه 
ويف حالــة . ويتــيح لــه حريــة اختيــار الــوزراء واتخــاذ القــرارات السياســية بحســب مشــيئته

شمعون بيرس، يضاف إىل ذلك أنـه مـن األرجـح أن تكـون هـذه هـي واليتـه األخيـرة نظـراً 
ات انتخابات سـنة إىل تقدمه يف السن، وبالتايل فإنه لن يكون مضطراً إىل إجراء حساب

لـن يسـتطيع جتاهـل عـدد األصـوات  - يف حال فـوزه - لكن مع ذلك، فإن بيرس. ٢٠٠٠
التــي حصــل عليهــا كــل مــن الزعمــاء يف االنتخابــات التمهيديــة، والــوزن احلزبــي والعــام 
الــــــذي أكســــــبته هــــــذه األصــــــوات لكــــــل مــــــنهم، وســــــيكون مضــــــطراً إىل األخــــــذ يف االعتبــــــار 

س املناصب التي سيتولونها يف احلكـم شـعبيتهم يف احلـزب، مطالبتهم األكيدة بأن تعك
، "صــقرية"وعنــدما تكــون القيــادة العليــا للحــزب أكثــر . وإىل أن يراعــي آراءهــم السياســية

، وينطبق القـول ذاتـه علـى توجـه "صقرية"فمن املرجح أن تأتي التركيبة احلكومية أكثر 
  .احلكومة السياسي العام

" احلمــــائم"وهنــــا، قــــد يكــــون مــــن املالئــــم إبــــداء حتفــــظ معــــين والقــــول إن مصــــطلحي 
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يف حـــزب العمـــل، رغـــم اضـــطرار املـــرء إىل اســـتخدامهما علـــى عالّتهمـــا، باتـــا " الصـــقور"و
يف احلــزب " الصـقري"أو " احلمـائمي"فمـا كــان يشـكل املوقـف . بحاجـة إىل إعـادة تعريـف

نصـر أو أكثـر مـن عناصـر احللـول السـلمية قـد يف نظرته إىل ع" حمامة"قد تغير، ومن هو 
يف نظرته إىل عناصر أُخرى، والعكس بالعكس، ومل يعد من السهل معرفة " صقرا"يكون 

  .ينبغي وضعها على هذا الزعيم أو ذاك" البطاقتين"أي من 

  النظرة إىل احلل الدائم
عمـــل مـــن الصـــعب يف املســـاحة املتاحـــة لهـــذا املقـــال، وقبـــل تبلـــور برنـــامج حـــزب ال

وسماع النقاشات بشأن البنود الرئيسـية فيـه، تقـديم عـرض دقيـق وموثـق لنظـرة احلـزب 
لكـــن يف اإلمكـــان، اســـتناداً إىل املواقـــف والنقاشـــات . إىل احلـــل الـــدائم مـــع الفلســـطينيين

، وحتليـل التطـورات الفعليـة )١٩٩٦أبريـل /أوائل نيسـان(حتى حلظة كتابة هذه السطور 
هــو متفــق عليــه وجــوهر مــا هــو خمتلــف يف شــأنه يف حــزب علــى أرض الواقــع، عــرض مــا 

العمــل بالنســبة إىل هــذا احلــل، الــذي ســيكون واحــداً مــن موضــوعين سياســيين رئيســيين 
موجـــودين يف رأس جـــدول أعمـــال أيـــة حكومـــة جديـــدة، ) اآلخـــر هـــو الســـالم مـــع ســـورية(

  )٢(.سواء ألّفها حزب العمل أو الليكود
شــأن احلــل الــدائم مــع الفلســطينيين يــدل عليــه مــا هــو متفــق عليــه يف حــزب العمــل ب

بعبــارات مبهمــة وعامــة جــداً إعــالنٌ انتخــابي مــذيل بالشــعار االنتخــابي املركــزي حلملــة 
 ٧، نشــــر يف صــــحف إســــرائيلية بتــــاريخ "إســــرائيل قويــــة مــــع بيــــرس: "احلــــزب االنتخابيــــة

 ســـتكون ملتزمـــة"، وجـــاء فيـــه أن حكومـــة برئاســـة شـــمعون بيـــرس ١٩٩٦أبريـــل /نيســـان
مــع الســلطة "، ومواصــلة مفاوضــات الســالم "طــرح التســوية الدائمــة علــى اســتفتاء شــعبي

  :استناداً إىل املبادئ التالية" الفلسطينية
  .القدس موحدة حتت سيادة إسرائيل -"  
  .الفصل بين إسرائيل والفلسطينيين، نحن هنا وهم هناك -"  
  .نهر األردن هو احلدود األمنية إلسرائيل -"  
  .ية املستوطنين اليهود ستبقى حتت سيادة إسرائيليةأغلب -"  

                                                            
يف تقصــينا املواقــف داخــل حــزب العمــل جتــاه قضــايا احلــل الــدائم، اعتمــدنا علــى السلســلة التــي   )٢(

الـدائم، واشـتملت علـى عــرض أصـدرها مركـز يـايف للدراســات االسـتراتيجية بشـأن قضـايا احلــل 
جتـاه هـذه القضـايا، وعلـى متابعـة ) بما يف ذلك املواقف يف حـزب العمـل(للمواقف اإلسرائيلية 

 .التقارير والنقاشات يف الصحافة اإلسرائيلية اليومية بشأن املوضوع
جملــــة الدراســــات : "، أنظــــر١٩٩٢لالطــــالع علــــى نــــص برنــــامج حــــزب العمــــل السياســــي ســــنة       

  .١٧٧ - ١٧٣، ص ١٩٩٢، صيف ١١، العدد "الفلسطينية
: ، أنظــر١٩٩٢ومــن أجــل عــرض للنقاشــات يف حــزب العمــل بشــأن البرنــامج السياســي لســنة       

، ١٠، العـدد "جملة الدراسـات الفلسـطينية"، "برنامج ثوابت صقرية: حزب العمل"سمير صراص، 
  .٢٢٩ - ٢٢٣، ص ١٩٩٢ربيع 
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  ."لن يتم االعتراف بحق العودة للفلسطينيين -"  
ومن املؤكد أن برنامج حزب العمل، عندما يتم وضـعه، سـيعيد صـوغ هـذه املبـادئ 

ألغـــراض (بتفصــيل أكثــر، ويزيــل جانبــاً مــن الغمــوض فيهــا، لكــن مــن املؤكــد أيضــاً أنــه 
ولـذلك، . سيحافظ على مقدار كبير من الغموض والعمومية) اسيةحزبية وانتخابية وسي

ال بــــد مــــن أجــــل معرفــــة مواقــــف حــــزب العمــــل، ووجهــــات النظــــر داخلــــه، مــــن االســــتعانة 
  .بالنقاش السياسي بين أطرافه وبسياسته الفعلية املطبقة على أرض الواقع

قبـــــل أربعـــــة أعـــــوام، عنـــــدما وضـــــع حـــــزب العمـــــل برناجمـــــه السياســـــي الـــــذي خـــــاض 
النتخابـــــــات املاضـــــــية علـــــــى أساســـــــه، صـــــــاغ مواقفـــــــه مـــــــن قضـــــــايا احلـــــــل الـــــــدائم مـــــــع ا

القــــــــدس، الكيــــــــان الفلســــــــطيني وعالقتــــــــه بإســــــــرائيل واألردن، احلــــــــدود، (الفلســــــــطينيين 
  :على النحو التايل) املستوطنات، الالجئون الفلسطينيون

 إن حزب العمل يـرفض الوضـع الـراهن، املتمثـل يف السـيطرة علـى": مبادئ عامة -
الســـكان الفلســـطينيين، ويعـــارض الضـــم، ويـــرى أن علـــى إســـرائيل تقـــديم مبـــادرة ســـلمية 
مترابطــــة علــــى أســــاس حــــل وســــط إقليمــــي، وعلــــى أســــاس مبــــدأ أراض يف مقابــــل ســــالم 

وإىل (....) ويجــــب أن يســــتند االتفــــاق إىل حاجــــات إســــرائيل األمنيــــة "؛ "إســــرائيل وأمنهــــا
  ."حقوقهم الوطنيةاالعتراف بحقوق الفلسطينيين، بما يف ذلك 

ستبقى القدس، عاصمة إسرائيل، مدينة موحدة يف ظل سـيادة إسـرائيل، ": القدس -
وسـتمنح األمــاكن املقدســة لإلســالم واملســيحية . وستضـمن حريــة العبــادة لألديــان كلهــا

  ."فيها مكانة خاصة
إن الواقع السياسي يف املنطقة، وضرورة إيجـاد حـل ملشـكلة الالجئـين، ": الكيان -

فلســطيني يكــون علــى  - وحاجــات إســرائيل األمنيــة، تســتوجب اتفاقــاً بشــأن إطــار أردين
اســتعداد لتعــاون واســع النطــاق مــع إســرائيل، ولــيس دولــة فلســطينية منفصــلة غربــي نهــر 

  ."األردن
ستصر إسرائيل، خـالل املفاوضـات، علـى أن يشـكل غـور األردن وشـمال ": احلدود -

كــذلك ســتحتفظ "؛ "احلــدود األمنيــة للدولــة - إســرائيلفيظــل ســيادة  - غــرب البحــر امليــت
إســـرائيل بمنـــاطق حيويـــة غيـــر مزدحمـــة بالســـكان العـــرب، مثـــل ضـــواحي القـــدس وغـــوش 

  ."عتسيون
يجب أن يضـمن االتفـاق إمكـان بقـاء املسـتوطنات اليهوديـة، التـي " :املستوطنات -

  ."مستجلو إسرائيل عنها، يف مكانها، وتأمين سالمة املستوطنين وأمنه
سيتضـــــمن اتفـــــاق الســـــالم مشـــــروعاً لتســـــوية مشـــــكلة ": الالجئـــــون الفلســـــطينيون -

الالجئين الفلسطينيين خارج حدود إسرائيل، وسـتدعى الـدول العربيـة جميعـاً، وال سـيما 
وســــيجند رأس مــــال . األردن ودول اخللــــيج، إىل املشــــاركة يف تســــوية مشــــكلة الالجئــــين
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حـــــق الالجئـــــين الفلســـــطينيين يف العـــــودة إىل  إن إســـــرائيل تـــــرفض"؛ "دويل لهـــــذه الغايـــــة
  ."األرض الواقعة حتت سيادة إسرائيل

وكــان قــد ســبق املــؤتمر الــذي أقــر البرنــامج السياســي، ورافــق عقــده، نقــاش صــاخب 
يف احلزب بشأن عدد من القضايا، أبرز ما يجدر اإلشارة إليه " الصقور"و" احلمائم"بين 

إدخـــال عبـــارة ) ا يخـــتص بقضـــايا احلـــل الـــدائمفيمـــ(حـــاولوا " احلمـــائم"بصـــددها هـــو أن 
، وهي "االعتراف بحق الشعب الفلسطيني يف تقرير املصير" تنص على استعداد حلزب لـ

" حتـت سـيادة إسـرائيل"عبارة تعني استعداداً لالعتراف بدولة فلسـطينية، وحـذف عبـارة 
ا يف مســعاهم، مــن البنــد املتعلــق بمنطقــة غــور األردن وشــمال البحــر امليــت، لكــنهم فشــلو

  .وجاءت الصيغة املتعلقة باألمرين على النحو الوارد أعاله
وممــا (ويمكـن املـرء أن يســتخلص مـن البرنــامج السـابق، والنقـاش السياســي بشـأنه 

، نقـــــاط االتفـــــاق ونقـــــاط اخلـــــالف يف حينـــــه بصـــــدد )احتـــــدم اجلـــــدل أو مل يحتـــــدم حولـــــه
  .املوضوع الذي يدور احلديث حوله

القــدس وقضــية الالجئــين، ومــا يوجــد مــن خــالف بشــأن هــاتين : نقــاط االتفــاق هــي
املســـــألتين يمـــــس التفصـــــيالت ال اجلـــــوهر؛ ال ضـــــم للمنـــــاطق، وال عـــــودة إىل حـــــدود ســـــنة 

، وستسعى إسرائيل لضم منـاطق معـين مـن الضـفة الغربيـة، وحكمـاً املسـتوطنات ١٩٦٧
موافقـة علـى كيـان املوجودة فيها؛ نهر األردن وشمال البحـر امليـت حـد أمنـي إلسـرائيل؛ 

  .فلسطيني يشمل املناطق املزدحمة بالسكان العرب
أو (طبيعـة الكيـان الفلسـطيني الـذي سينشـأ، ونمـط ارتباطـه : أمّا نقاط اخلـالف فهـي

بإسرائيل واألردن، أي املناطق ينبغي ضمها إىل إسرائيل؛ مصـير املسـتوطنات ) عالقته
  .هااملوجودة يف املناطق التي لن تسعى إسرائيل لضم

حـل "ووقتها، كان يمكن التمييز بين وجهتي نظر عريضتين قائمتين كلتيهما على 
، ووجهــــة نظــــر ثالثــــة أقــــل وضــــوحاً، "صــــقرية"وأُخراهمــــا " حمائميــــة"، أُوالهمــــا "إقليمــــي

  ".الصقري - احلمائمي"، وخارجة عن التصنيف "حل وظيفي"قائمة على 
  :إىل ما يلي" احلمائمية"وقد دعت وجهة النظر 

اإلقــرار بحــق الشــعب الفلســطيني يف تقريــر املصــير، وقبــول قيــام دولــة فلســطينية  -
  .يف املناطق التي ستجلو إسرائيل عنها) إذا شاء الفلسطينيون ذلك(مستقلة 

االكتفــاء بضــم القــدس الشــرقية بحــدودها البلديــة املعيّنــة بعــد االحــتالل مباشــرة،  -
طـــولكرم وقلقيليـــة لـــدواع أمنيـــة، ومنطقـــة غـــوش عتســـيون، وأجـــزاء معينـــة يف منطقتـــي 

  .واالحتفاظ بغور األردن وشمال غرب البحر امليت كحد أمني ال سياسي
وبالنســــــبة إىل املســــــتوطنات، فقــــــد تراوحــــــت االجتهــــــادات ضــــــمن وجهــــــة النظــــــر  -

العريضة هذه بين التخلي عن املستوطنات يف املناطق التـي ستنشـأ الدولـة الفلسـطينية 
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إىل إســرائيل، وبــين التخلــي فقــط عــن املســتوطنات الصــغيرة فيهــا وترحيــل املســتوطنين 
والواقعــة يف منــاطق الكثافــة الســكانية الفلســطينية، والســعي لبقــاء املســتوطنات الكبيــرة 
حتـــت الســـيادة الفلســـطينية، مـــع ضـــمان أمنهـــا وتخييـــر املســـتوطنين فيهـــا بـــين البقـــاء أو 

  .الرحيل إىل إسرائيل
  :عت إىل ما يليفقد د" الصقرية"أمّا وجهة النظر 

رفــض االعتــراف بحــق الشــعب الفلســطيني يف تقريــر املصــير، ورفــض قيــام دولــة  -
فلســــطينية، والتفــــاوض علــــى حــــل للكيــــان الفلســــطيني قــــائم علــــى عالقــــة اندماجيــــة أو 

  ).وربما مع إسرائيل أيضاً يف إطار صيغة ما(فدرالية مع األردن 
ش عتســيون وغــرب قضــاء ضــم منــاطق واســعة تشــمل القــدس الكبــرى ومنطقــة غــو -

وتبلـــغ مســـاحة هـــذه املنـــاطق املقتـــرح . نـــابلس وغـــور األردن وشـــمال غـــرب البحـــر امليـــت
مـــن إجمـــايل مســـاحة الضـــفة الغربيـــة، وتضـــم جميـــع املســـتوطنات % ٢٥ - %٢٠ضـــمها 

  .من املستوطنين% ٧٠الكبيرة ونحو 
 وبالنســــبة إىل املســــتوطنات الصــــغيرة، فقــــد تراوحــــت االجتهــــادات ضــــمن وجهــــة -

النظــر هــذه بــين تفكيكهــا وإجــالء املســتوطنين إىل إســرائيل وبــين الســعي إلبقائهــا حتــت 
احلكــــم الفلســــطيني، أيضــــاً مــــع ضــــمان أمنهــــا وتخييــــر املســــتوطنين فيهــــا بــــين البقــــاء أو 

  .الرحيل
وأمّــا وجهــة النظــر الثالثــة، التــي كانــت تبــدو قليلــة الوضــوح والتماســك وتائهــة بــين 

سـيطرة : يقوم على املبادئ التاليـة" حل وظيفي"فقد تطلعت إىل وجهتي النظر األوُليين، 
يف الضـــفة الغربيـــة وقطـــاع ) األمـــن االســـتراتيجي وأمـــن املســـتوطنات(إســـرائيل األمنيـــة 

غــزة؛ بقــاء جميــع املســتوطنات يف أماكنهــا؛ حــدود مفتوحــة وعالقــات تعــايش وتعــاون 
عض مظـــاهر الســـيادة اقتصـــادي وثيـــق بـــين كيـــان فلســـطيني يتمتـــع بـــاحلكم الـــذاتي وبـــب

إســــرائيل يجــــري  - األردن - وبــــين إســــرائيل؛ ارتبــــاط سياســــي بــــين الكيــــان الفلســــطيني
توضـــيحه وابتـــداع شـــكله الحقـــاً يف ضـــوء التطـــورات وجتربـــة التعـــايش؛ تقاســـم وظيفـــي 
للمســــــــؤوليات والصــــــــالحيات يف الضــــــــفة الغربيــــــــة بــــــــين الكيــــــــان الفلســــــــطيني واألردن 

  .ادة عليها للمستقبلوإسرائيل، مع ترك بت أمر السي
ويف احلقيقــــة، ال تــــزال هــــذه هــــي وجهــــات النظــــر العريضــــة الرئيســــية املوجــــودة يف 

، "احلمائميــة"حــزب العمــل حاليــاً، مــع تغيــر مهــم طــرأ يف العــام األخيــر علــى وجهــة النظــر 
ويتمثــل التغييــر الــذي طــرأ علــى وجهــة ". الصــقرية"وآخــر قــد يكــون طــرأ علــى وجهــة النظــر 

بتوسـيع املنـاطق التـي ينبغـي السـعي لضـمها إىل " احلمـائم"يف قبـول " ميـةاحلمائ"النظـر 
إسرائيل، بحيث تشمل منطقة القدس الكبرى واملستوطنات الكبيرة كافة، باإلضافة إىل 

وربمــا . القــدس املصــغرة وغــوش عتســيون وأجــزاء معينــة يف منطقتــي طــولكرم وقلقيليــة



  ١٥٥، ص )١٩٩٦ربيع ( ٢٦، العدد ٧المجلد  مجلة الدراسات الفلسطينية إسرائيليات
 

٩ 
 

قبول ما ملسوه لدى بعض احملاورين يكون من ضمن العوامل التي شجعتهم على هذا ال
أمّـــا التغييـــر    )٣(.الفلســـطينيين يف االتصـــاالت الســـرية مـــن اســـتعداد للقبـــول بهـــذه الفكـــرة

، فهــو االســتعداد للقبــول بقيــام دولــة "الصــقرية"الــذي ربمــا يكــون حــدث يف وجهــة النظــر 
  .فلسطينية يف املناطق التي ستجلو إسرائيل عنها، أو يف قطاع غزة على األقل

ويبقــــــى أن نشــــــير إىل أن سياســــــة رابــــــين كانــــــت تتجــــــه نحــــــو تطبيــــــق وجهــــــة النظــــــر 
بيـــراً يف التمهيـــد لهـــا علـــى أرض الواقـــع، وأن بيـــرس ، وأنهـــا قطعـــت شـــوطاً ك"الصـــقرية"

حــــاول يف الفتــــرة التــــي مضــــت مــــا بــــين توليــــه رئاســــة احلكومــــة وبــــين موجــــة العمليــــات 
االنتحارية الفلسطينية األخيرة أن يعكس هذه السياسـة، وأن يتوجـه نحـو تطبيـق وجهـة 

ريـة وضـعت حـداً وقـد تكـون موجـة العمليـات االنتحا". احلل الـوظيفي"النظر القائمة على 
لهــذا التوجــه، لكــن مــن املفكــر اجلــزم بــذلك، مــع أن كثيــرين مــن احملللــين رأوا يف موافقــة 

بين الضفة الغربية وإسرائيل دليالً علـى عـودة حـزب العمـل " خطة الفصل"احلكومة على 
  )٤(".احلل اإلقليمي"إىل خيار 

ة داخلـــه جتـــاه إن مـــا ورد أعـــاله يتعلـــق بمواقـــف حـــزب العمـــل والتمـــايزات املوجـــود
أمّــا السياســات واملواقــف التــي ســتعتمدها حكومــة . قضــايا احلــل الــدائم مــع الفلســطينيين

برئاســـة شـــمعون بيـــرس وزعامـــة حـــزب العمـــل يف حـــال فوزهمـــا يف االنتخابـــات، فهـــي 
شــــأن آخــــر، وتعتمــــد علــــى األغلبيــــة البرملانيــــة التــــي سيحصــــل احلــــزب عليهــــا، والشــــركاء 

بيـــرس إىل إشـــراكهم يف احلكـــم، وبـــاقي العوامـــل ) أو يضـــطر(االئتالفيـــين الـــذين ســـيختار 
 .األُخرى املعقدة املؤثرة يف العملية السلمية

                                                            
يف حـزب العمـل جتـاه املنـاطق التـي ينبغـي ضـمها " مـائماحل"بشأن التغير الـذي طـرأ علـى موقـف   )٣(

، وتصـريحات يوسـي بيلـين أمـام ٢٧/١/١٩٩٥، "هـآرتس"عـوزي بنزيمـان، : إىل إسرائيل، أنظر
، وتصـــــريحاته املنشـــــورة يف ٢٨/١١/١٩٩٥، "هـــــآرتس"شـــــباب حـــــزب املفـــــدال املنشـــــورة يف 

حمــاورين فلســطينيين،  وفيمــا يتعلــق بتــأثير االتصــاالت الســرية مــع. ١٥/٢/١٩٩٦، "هــآرتس"
ــــــين، واملنشــــــورة يف  ــــــي غــــــاليلي مــــــع يوســــــي بيل ــــــة التــــــي أجرتهــــــا ليل ، "هــــــآرتس"أنظــــــر املقابل

٣/٣/١٩٩٦.  
مؤشـرات علـى "عـوزي بنزيمـان، : لالطالع على الفوارق بين سياسة رابـين وسياسـة بيـرس، أنظـر  )٤(

، "إسـرائيل الكاملـةبيرس ورؤيـة أرض "؛ حانه كيم، ١٥/١٢/١٩٩٥، "هآرتس"، "سياسة بيرس
  .١٥/١٢/١٩٩٥، "هآرتس"
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