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  عوامل احملافظة والتغيير

  يف مواقف الليكود
  

  إلفي باليس                  
  

  مقدمة

، أي يوم خطت حكومة الليكود اإلسرائيلية 1991أكتوبر /تشرين األول 30يف 
بدخول مفاوضات مع  –وإنْ مل تكن خطوة غير قابلة للعكس  –خطوتها التاريخية 

لكن التنبؤ بأن هذا قد يقود . الشعب الفلسطيني، دخلت سياسة الليكود مرحلة جديدة
إىل حل سلمي، يحتاج إىل دراية بالرزمة العقائدية التي حملها رئيس احلكومة، 

يف العقائدية،  فالليكود حزب راسخ. يتسحاق شمير، معه عندما وصل إىل مدريد
  . والعقائد املترسخة فيه حتدّ من سلطة زعيمه

وتمارس طاقات احلزب البشرية، املكونة من وزرائه وأعضاء جلنته املركزية 
وليس ألي وزير . وأنصاره االنتخابيين، على شمير تأثيراً يكاد يضاهي تأثير العقيدة

أخذ يف االعتبار آراء من من وزراء الليكود أن يرجو البقاء يف منصبه من دون أن ي
قدّمنا ذكرهم، علماً بأن هذه اآلراء يمكن أن تكون خمتلفة اختالفاً كبيراً عن 

  .أيديولوجية الليكود الرسمية
 23لقد تقرر إجراؤها يف . والعامل الثالث هو االنتخابات اإلسرائيلية العتيدة

تمرار تفوق الليكود ومع أن استطالعات الرأي العام أظهرت باس. 1992يونيو /حزيران
على العمل، فإن هذا التفوق ليس كافياً ملنح السيد شمير هامشاً واسعاً فيما يتعلق 

  .بصنع القرار السياسي
هذه العوامل كلها جتعل من العسير على املرء أن يتنبأ تنبؤاً دقيقاً باالجتاه 

ته لضغوط إذ إنه يف استجاب. الذي سيتجه الليكود إليه عند أي مفترق طرق سياسي
بين  –وال سيما يف األشهر املقبلة  –متناقضة، من احملتم أن تتأرجح سياسته 

  ).اللفظية على األقل(التصلّب التام وهبات املرونة 
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غير أن الثابت، يف أية حال، هو أن شخصية يتسحاق شمير الصدامية، التي 
يف اآلونة األخيرة، ينسب الرأي العام الغربي إليها الكثير من سلوك إسرائيل السياسي 

ليست وحدها ما يتحكم يف صوغ االستراتيجية اإلسرائيلية؛ إذ تخفف عوامل بنيوية 
وشمير، وإنْ يكن قد ثُبِّت مؤخراً يف منصبه من قبل حزبه، فهو . قوية من حدّتها

مضطر إىل تقاسم السلطة مع املعتقدات واملؤسسات املستلهمة من مؤسسي الليكود 
  .من، مثله يف ذلك مثل من سيخلفه من زعماء الليكودمنذ جيلين من الز

  
  أيديولوجية حزب الليكود

أود أن أرى نزاعنا مع العامل العربي يتحول إىل خالف بشأن احلدود، وإىل   
أنا ال أؤمن بالتسوية . أنتم تعرفون آرائي... تباين يف وجهات النظر بالنسبة إىل احلدود

  .اإلقليمية
  اإلسرائيلية، يتسحاق شمير، التلفزة(

  )1991يوليو /تموز 24

جذور الصراع بيننا وبين أمة العرب، البالغ تعدادها مائتي مليون شخص،عميقة 
فما نسّميه حبرون يسمونه اخلليل، وما نسميه إشكلون . التغلغل تاريخياً ونفسياً

ونحن ال نتعامل مع خالف . يسمونه اجملدل، وما نسميه أورشليم يسمونه القدس
  ...حلدود، بل مع صراع على الوجودبشأن ا

  ،"حرب اخلليج"بني بيغن، (
  )1991بالعبرية، 

يف السنوات األخيرة املاضية، أبدى مراقبو شؤون الشرق األوسط ميالً متزايداً   
إىل التشديد على أوجه الشبه بين حزبي الليكود والعمل، منافس الليكود الوحيد 

. ال يصحّ بالتأكيد من الناحية األيديولوجية لكن هذا االدعاء. احلقيقي بشأن السلطة
فمن املهم جداً أن ندرك أن الليكود، خالفاً حلزب العمل اإلسرائيلي، مل يكن قط حَيِيّا يف 

ولعل أبرز حقيقة مميزة أليديولوجيا الليكود، ماضيًا . اإلعراب عن مطاحمه اإلقليمية
إسرائيل الكبرى، التي : ائي، وهووحاضراً، وضوح موقفه عندما يتعلق األمر بهدفه النه

  .يحكمها اليهود، إىل األبد
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والتناقضات ال تبرز إال يف شأن الوسائل املوصلة إىل هذه الغاية، ويف شأن عالقة 
هل يجب أن يكون االعتماد على القوة، أم على االستيطان، . إسرائيل النهائية بجيرانها

  ة املطاف؟وهل يمكن ألي من هذين أن يثمر سالماً يف نهاي
فالليكود، . إن جذور فكر الليكود متأصلة يف تطور احلزب على مدى تاريخه

يف بولندا اليمينية الوطنية، على يد  1923وليد حركة بيتار التي تأسست سنة 
احملامي فالديمير جابوتنسكي، مل يزل إىل حد بعيد حزباً يناضل من أجل قضية 

حق "ومن دون أي تقييد، ما وصفه زعيمه بـوقد جهد من أجل أن يحقق فوراً، . وحيدة
  1."الشعب اليهودي غير القابل للتصرف يف أرض إسرائيل كلها

كان جابوتنسكي أقل اهتماماً باملسائل االجتماعية، فرفض فكرة الصراع 
  2."املثل العليا الليبرالية للقرن التاسع عشر"الطبقي، ورفض الفاشية أيضاً باسم 

ائع، فإن اتصاالته غير املباشرة بموسوليني مل تكن تهدف، فيما وخالفاً لالعتقاد الش
كزعيم حركة ليحي  –يبدو، إال إىل إثارة غيرة البريطانيين، وإنْ كان بين أتباعه أناس 

وبعد زيارة . ممن أعجبوا إعجاباً عميقاً بالنظام الفاشي اإليطايل –أبراهام شتيرن 
ومع ذلك، . بوتنسكي أشد تمسكاً بالرأسماليةلروسيا الستالينية يف العشرينات، عاد جا

وباستثناء دعوته إىل إعانة أُسر أصحاب املتاجر الفقراء من اليهود الراغبين يف 
الهجرة إىل فلسطين، يوم مل يكن حزب العمل يستورد إال الشبان السليمي البنية، فإن 

  .تمعالرجل مل يُعْنَ إال باألرض، ومل يشغل باله بتقسيم العمل يف اجمل
وقد ظلت هذه النظرة األحادية اجلانب تسم الليكود طوال عقود عدة من السنين 

، مل يكن يضم أحداً من 1977فمن ذلك أن الليكود يوم تسلم زمام السلطة سنة . الحقاً
ذوي اخلبرة احلقيقية أو حتى جمرد االهتمام باالقتصاد، واضطر على عجل إىل 

إال . ن فريدمان من أجل رسم السياسة االقتصاديةاستقدام االقتصادي األميركي ميلتو
إن أفكاره املرتكزة على حرية التجارة بالعمالت األجنبية، واحلد من الدعم اخملصص 

، وبعد ذلك %500لبعض القطاعات، أدت إىل كارثة، ورفعت التضخم إىل ما يقارب 
كلياً إىل واحلزب، وإنْ يكن ملتزماً حتويل االقتصاد . عقبتها سياسات متناقضة

اقتصاد قطاع خاص، فإن العديد من شركات القطاع العام ال يزال يتلقى الدعم 
الرسمي من أجل احلفاظ على مستوى العمالة، وال سيما يف قواعد الليكود االنتخابية 

                                                 
1

  Marius Schattner, Histoire de la Droite Israelinne (Editions Complexe, 1991). 
2  Ibid. 



  264، ص )1992شتاء ( 9، العدد 3المجلد  مجلة الدراسات الفلسطينية إسرائيليات

 

4 
 

ويف التربية، ألغى الليكود حال تسلّمه السلطة الرسوم املكروهة . يف مدن اإلعمار
  .ثانوية، لكنه عاد إىل فرضها الحقاً املستوفاة يف املدارس ال

أما خصوم اليمين يف أحزاب ماباي وأحدوت هعفوداه ومابام، التي احتدت 
وقد ناضل هؤالء يف . الحقاً لتشكل حزب العمل، فقد امتلكوا دائماً جدول أعمال أوسع

البداية من أجل إنشاء دولة يهودية يف فلسطين تكون بمثابة مكان آمن يتحول اليهود 
وهذا مثال  –يه إىل جمتمع تسوده املساواة، ويقوم على قاعدة من العمال والفالحين ف

وبعد التخلي  بالتدريج عن . روسيا ما قبل الثورة] األفكار السائدة يف[مستوحى من 
هذا املشروع من جراء الالمباالة العامة، ابتداء من اخلمسينات، اعتمدوا خياراً آخر هو 

  .والهمّ األمني خليط من دولة اخلدمات
أما التوسع إىل كل إسرائيل التوراتية أو معظمها، فقد كان أمراً يسعون لتحقيقه 

. بين الفينة والفينة بالوسائل العسكرية، لكن ذلك مل يُعترف به يف أيديولوجيتهم
  .وكانت الفتوحات التي يقومون بها تدرج يف سياق االنتشار الدفاعي

فيوم حوّلت منظمة بيتار نفسها سنة . ثر انسجاماًيف هذا الشأن، كان اليمين أك
، لدخول معركة االنتخابات اإلسرائيلية األوىل، )احلرية(إىل حزب حيروت  1948

 –اختار زعيمه مناحم بيغن استمالة قلوب الناخبين اإلسرائيليين بإدانة دافيد بن 
يرعد يف أنحاء وراح بيغن . غوريون لقبوله قرار التقسيم الصادر عن األمم املتحدة

وكل حماول لقسمتها ليست . أرض آبائنا ال تقبل التقسيم: "البلد قائالً ملستمعيه
إن من ال يقر بحقنا يف الوطن كله ال يقر بحقنا يف أي . إجرامية فحسب بل باطلة أيضاً 

 3."جزء منه

، وهو االسم )التكتل(، عاد الليكود 1988بعد أربعين عاماً بالضبط، يف سنة 
، إىل 1973تخذه حيروت بعد اندماجه مع بعض األحزاب اليمينية األخرى سنة الذي ا

  :توكيد الفكرة نفسها يف بيانه احلزبي

حق أبدي وال يقبل اجلدل، وهو   إن حق الشعب اليهودي يف إرتس يسرائيل
إن إلسرائيل حق املطالبة بالسيادة على . مرتبط بحقنا يف األمن والسالم

                                                 
 ).1987مطبوعات هدار، : تل أبيب(، )بالعبرية" (يف العمل السري"مناحم بيغن،   3
   إسرائيل "أما عبارة . ، الذي يعني أرض إسرائيل الكاملة"إرتس يسرائيل هاشليماه"مصطلح

 Greater)" الكبرى Israel) ]والذين يريدون . ، فال معنى لها يف العبرية]الشائعة االستعمال
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وسيحين وقت تطالب إسرائيل فيه بهذا احلق، . يهودا والسامرة وقطاع غزة
كل خطة تنطوي على تسليم أجزاء من أرض إسرائيل الغربية إىل . وحتققه

  ...لعمايل، هي تنكر حلقنا يف هذا البلدحكم أجنبي، كما يقترح التجمع ا

، على 1991يونيو /رئيس احلكومة يتسحاق شمير، يف حزيران وعندما ردّ
نعتقد أن : "الضغوط األميركية بقوله للجنة الشؤون اخلارجية يف الكنيست اإلسرائيلي

يهودا والسامرة وغزة أجزاء ال تتجزأ من دولة إسرائيل، وسنناضل من أجل وضع هذه 
  4.، فهو إنما كان يكرر سياسة احلزب العامة"فكرة موضع التنفيذال

: الليكود قط برناجمه األساسي إال بالنسبة إىل قضية واحدة/ مل يغير حيروت 
إن اخمللصين للحزب ما زالوا يُنشدون، يف جميع املناسبات الرسمية نشيد . األردن

غير أن هذا بات ." وكلتاهما لنالألردن ضفتان، : "بيتار الذي يبتدىء بالكلمات التالية
حزباً  1955فبعد أن امتص حزب حيروت يف سنة . يعني أقل مما كان يعني من قبل

التي يلتزمها " وحدة أرض إسرائيل"آخر، هو حزب الصهيونيين العموميين، اصبحت 
كما أن إشارات شمير   5".هدفاً"أكثر من كونها " مبدأ"احلزب، فيما يتعلق باألردن، 

  .رة إىل رغبته يف ترتيبات أمنية مع األردن، تتجه إىل الوجهة نفسهااألخي

  "أرض إسرائيل التاريخية"
ولكن، لئن كان بعض شخصيات الليكود البارزة، وال سيما رئيس احلكومة   

: ، أو العبارة اجلديدة"النزاع بشأن احلدود: "شمير، يستعمل عبارات مرنة نسبياً مثل
فإن هذه إنما تنطبق على مناطق ال تعدُّ جزءاً من أرض   6،"هوامش أمنية معقولة"

وهذا ما جعل أمر . إسرائيل، ألنها مل تكن داخلة حتت حكم العبرانيين القدماء
ممكناً من الوجهة األيديولوجية،  1982االنسحاب من سيناء الذي أصدره بيغن سنة 

فاً يف شأنها داخل وربما ينطبق هذا على مرتفعات اجلوالن، التي يبدو أن ثمة اختال
  .الليكود

                                                                                                                                            
التي " مِدينات يسرائيل"، يستعملون عبارة 1967اإلشارة إىل إسرائيل ضمن حدود ما قبل سنة 

  .دولة إسرائيل: تعني
 .25/6/1991، "يديعوت أحرونوت"  4
5  Schattner, op.cit. 
 .11/10/1991، "يديعوت أحرونوت"  6
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إن حمل اختالف ساسة الليكود ليس ما ينطوي عليه االحتفاظ بمرتفعات 
فهذا واضح جلي، وإنْ مل يكن أمراً يقينياً . اجلوالن، املفيدة استراتيجياً، من مزايا

فمن ذلك أن اجلنرال يوسي بيليد، ملّا التحق . مفروغاً منه عند اخلبراء العسكريين
، هاجم بشدة أولئك الذين 1991سبتمبر /فور إلغاء التعبئة العامة يف أيلول بالليكود

لكنْ من املهم أيضاً أن بيليد قيّد موقفه .  يعتبرون املرتفعات أقل أهمية ألمن إسرائيل
بالقول إنه ال بد من إعادة النظر يف كالمه بعد خمسة عشر عاماً؛ ففي املسائل 

  .لوجي طبعاً بأية أحكام مسبقةالعسكرية ال يسمح التطور التكنو
ومن جهة أخرى، يبدو أن وضعية اجلوالن السياسية، من حيث عالقتها 

فالكنيست قد : إن احلال تبدو أول وهلة بسيطة جداً. بإسرائيل الكبرى، أقل وضوحاً جداً
ببسط سيادة القانون اإلسرائيلي عليها،  (de facto)فعلياً  1981ضم املرتفعات سنة 

لكن هذا ليس . القتراح فاز بأصوات اليمين وأصوات معظم نواب حزب العملاستجابة 
  .مثل ضمها رسمياَ ً كما حدث بالنسبة إىل القدس الشرقية

وكي يلتزم الليكود التزاماً أيديولوجياً بقاء السيادة اإلسرائيلية يف املرتفعات، 
د أن يرد ذكرها يف ال بد من أن تكون هذه املرتفعات تاريخية؛ ومعنى ذلك عند الليكو

 26ولذلك، عندما وصف يتسحاق شمير، يف خطاب ألقاه يف . موضع ما من التوراة
، "أرض إسرائيل التاريخية"، مرتفعات اجلوالن بأنها جزء من 1991يوليو /تموز

إىل قيام حكم ] يف التوراة[فالواقع أن ليس ثمة إشارة   7.تسبّب بشيء من الدهشة
ملالذ آمن ) 43: 4(ت نفسها، وإنْ يكن ثمة ذكر يف سفر التثنية للعبرانيين يف املرتفعا

  .يدعى اجلوالن، أُنشىء للعبرانيين الذين يقتلون شخصاً عن غير قصد

أن  –يف األسبوع نفسه  –أعلن روبي ريفلين من نواب الليكود  الذلك ملّ
خر هو موشيه ، مل يُكْرَه على االستقالة مثلما أُكره نائب آ"اجلوالن ليس إلسرائيل"

منظمة التحرير ] أعضاء يف[عميراف، الذي حتدّى حظر احلزب عقد لقاءات مع 
فقد كان يف وسع ريفلين أن يبيّن أن اجلوالن ال يظهر يف خريطة اإلرغون . الفلسطينية

املبنية على التوراة، ولذلك استطاع أن يجمع حوله نفراً من نواب احلزب يف الصفوف 
                                                 

 .2/8/1991، "معاريف"  7
   يف عبر األردن نحو شروق الشمس "أن النبي موسى أفرز ثالثة مدن ) 43: 4(ورد يف سفر التثنية

يهرب . لكي يهرب إليها القاتل الذي يقتل صاحبه بغير علم وهو غير مبغض له منذ أمس وما قبله
باصِر يف البرية يف أرض السهل للرأوبينيين وراموت يف جلعاد . إىل إحدى تلك املدن فيحيا

 )املترجم." (للجاديين وزجُوالن يف باشات للمِنَسِّيين
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ومل يكن هؤالء من احلمائم، بل كانوا مثله من الصقور، لكن من . اخللفية يف الكنيست
  .الصقور ذوي االطالع اجليد على العهد القديم

وعلى الرغم من املظاهر، فإن هذا ليس سجاالً دينياً، فلقد تشكل الليكود 
رومنطيقية مميزة / باعتباره حزباً دنيوياً، وإنْ يكن حزباً تشوبه مسحة روحانية 

   8.ومية يف أوروبا الشرقية والوسطى فترة ما قبل احلرب العامليةللنزعات الق
فاملطالبة باألرض استناداً إىل التوراة ال تُلزم املطالِب، من وجهة نظر الليكود، بأن 

يكون مؤمناً بالله متعبداً له، مثلما يجب بحسب العهد القائم بين الرب والشعب 
عندما يريدون استمالة املتدينين من شركائهم فزعماء الليكود ال يصلّون إال . اليهودي

إن زعماء غوش . االئتالفيين يف الداخل، أو استمالة اجلوايل اليهودية يف اخلارج
" أرض إسرائيل التي للشعب اليهودي"، لكن "األماكن املقدسة"إيمونيم يتحدثون عن 

  .كيتهليست، يف نظر معظم قادة الليكود، سوى مكان حتتفظ إسرائيل بوثائق مل

  االستيطان يف مقابل القوة
الذي قام الليكود به، بالوسائل ال  ،يتعلق االنعطاف األيديولوجي الكبير األوحد  

إن فالديمير جابوتنسكي، ومناحم بيغن ويتسحاق شمير . بالغاية املرجوة من ورائها
مل يكنّوا غير االزدراء حملاولة اليسار تعزيز حقه يف  –يف أوائل حياتهما السياسية  –

غوريون، كان  –فاالستيطان، يف نظر بن . فلسطين من خالل إنشاء املستوطنات
لكن الشبان الذين كانوا يقسمون يمين الوالء . الصورة الوحيدة للصهيونية احلقة

اء يف تل أبيب أو يف خلصومه اليمينيين على توراة وبندقية، إنما كان يُتوقع منهم البق
  .القدس، ال االنتقال إىل الريف

ملّا كان إنشاء مسكن : كان اليسار يرى االستيطان حاسماً على أكثر من نحو
على أرض خالية يعطي صاحب املسكن حقاً يف ملكية األرض، بحسب قانون االنتداب 

وكان . نيةالبريطاين، فقد بات االستيطان طريقة لتوسيع أراضي اليهود بصورة قانو
لتعويد العرب "االستيطان أيضاً، على حد قول زعيم الهاغاناه إلياهو غولومب، طريقة 

أما اليمين، فقد كان ينبذ هذين املسعيين ." على فكرة أننا سنحكم هذا البلد
  .جديراً باالزدراء] إلقامة الدولة[باعتبارهما أسلوبَ عمل متدرج 

                                                 
 .18/5/1990، "هآرتس"، "جذور يف أوروبا الشرقية"شلومو أفينري،   8
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وكان يذهب إىل أن القوة وحدها . انلقد رفض جابوتنسكي بشدة فكرة االستيط
اإلقناع غير ." العامل ال يفهم إال لغة الدم"قمينة بدعم مطالب اليهود اإلقليمية، ألن 

  9.ممكن، لذلك ال بد من القوة العاتية للتغلب على مقاومة أهل البلد األصليين
وقد أتاحت منظمتا اإلرغون وليحي ألنصار جابوتنسكي وضع هذه الفكرة 

  .التنفيذ لفترة أعوام قليلةموضع 
أما حيروت، فكان عليه أن ينتظر عقوداً عدة من السنين قبل أن يتمكن من 

غوريون  –وقد كان من أوائل أعمال بن . استعمال القوة بحرية يف دولة إسرائيل
وإذ أحرز لنفسه بذلك احتكار . احلكومية إغراق سفينة إمداد اإلرغون بالسالح، ألتِلينا

فكان املتعاطفون مع حيروت يف اجليش . نف، حرص على االحتفاظ بهاوسائل الع
يُحال دائماً بينهم وبين الترقي إىل رتب تمكّنهم من املشاركة يف صنع القرار 

  .العسكري
رنّة خاوية  –عاماً  29طوال  –لذلك كان لكالم زعماء اليمين الناري امللتهب 

ل الليكود أخيراً إىل السلطة، سنة وملّا وص. ثم تالشت بالتدريج كاشفة عن عجزهم
، تفجر العنف اللفظي لفترة وجيزة، إال إنه سرعان ما خمد خالل أشهر قليلة 1977

بفعل زيارة السادات؛ إذ مل تكن لغة الدم رداً الئقاً على خطاب الرئيس املصري أمام 
  .الكنيست

ك ذل – 1982وأخيراً، عندما جرّب الليكود العنف باجتياح لبنان سنة 
، وليس إسماً أكثر "عملية السالم للجليل: "االجتياح الذي أُطلق عليه اسم بليغ الداللة

  .انتهت احملاولة بكارثة عسكرية وسياسية –عدوانية 
وأصبحت ". لغة الدم"ومنذ ذلك احلين، ابتعد الليكود يف خطابه، إجماالً، عن 

. وال كوهين، ورفائيل إيتانرحبعام زئيفي، وغيئ: هذه اللغة ملك دعاة اليمين املتطرف
. أما داخل الليكود، فإن أوفى دعاتها وأكثرهم انسجاماً مع نفسه، هو أريئيل شارون
لكنه، يف هذه األيام، يمضي معظم أوقاته يف تركيب املساكن اجلاهزة املستوردة، 

  .على قمم التالل يف الضفة الغربية
، املدّ 1977لطة سنة والواقع أن الليكود قد تبنّى، منذ وصوله إىل الس

  .االستيطاين وكأنه هو الذي ابتكر فكرته

                                                 
9  The Autobiography of Vladimir Jabotinsky (Keter, 1936). 
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، كان استياء حزب العمل من ادعاء مناحم بيغن أنه ملتزم 1981وبحلول سنة 
االستيطان أكثر من خصومه، قد بلغ ذروة دفعته إىل نشر إعالن انتخابي يفند مزاعم 

ئية مرقّشة بالنقط، إنما أن الليكود إذ يطلعنا على خرائط دعا: "وقد جاء فيه. بيغن
هذه مثلها مثل بيانات أخرى "؛ و"مستوطنة جديدة 144يحاول إيهامنا بأنه قد أنشأ 

فهذه النقاط، يف معظمها، إما أنها ليست مستوطنات وإما أنها . لليكود، حمض خداع
فقط من هذه النقاط خمطط لها أن تكون مستوطنات  34والواقع أن . ليست جديدة

نقطة أخرى كانت قد تمت املوافقة عليها، أو شُرع فيها يف إبان  27 وهناك. دائمة
  ...".حكم العمل

مستوطنة  64ذلك بأن الليكود كان قد أنشأ . لكن املعارضة حمقّة جزئياً فقط
، أي أكثر مما أنشأ حزب العمل يف العقد السابق 1981وسنة  1977فقط بين سنة 

عاماً من حكم الليكود، لهو من األمور  14د مستوطنة اليوم، بع 150وإن وجود . بأسره
خالفاً ملا عليه احلال  –التي يركز عليها يف مساعيه لتطوير عالقاته العامة الداخلية 

  .بالنسبة إىل مساعيه يف جمال عالقاته بمن هم خلف احمليط األطلسي
د أما القوة، يف املقابل، فلم تعد مستحبة لديه يف خطابه السياسي، فبينما اعتا

سنخلق بالعرق والدم عرقاً من الرجال، أقوياء وشجعاناً : "أعضاء بيتار أن ينشدوا
فإن   10،"اليهودي املقاتل: "، أي املثال الذي أوجزه مناحم بيغن بعبارة"وقساة

استخدام إسرائيل احلقيقي للعنف قد بات أدنى نبرة، ال أمام الرأي العام األجنبي 
  .ياسية الداخليةفحسب، بل أيضاً يف الدعاية الس

  
  األمن أم السالم؟

إن األمن، ذلك املطمح املنقوش على راية حزب العمل اإلسرائيلي، ال مكانة   
ففي رأي بيني بيغن، الذي يقوم . مستقلة له يف تفكير الليكود، بل هو جزء من ثنائية

بدور املنظر األيديولوجي الرسمي للحزب، على الرغم من بعض اخلالفات القليلة 
طارئة بينه وبين رئيس احلكومة الذي مل يكتب قط شيئاً، تقوم الصهيونية على ال

أنه من هذا املزيج ينشأ برنامج "ويدعي بيغن ." حق اليهود يف األمن القومي: "أساسين

                                                 
10

  Menahem Begin, The Revolt (New York: Dell Pub. Inc., 1978). 



  264، ص )1992شتاء ( 9، العدد 3المجلد  مجلة الدراسات الفلسطينية إسرائيليات

 

10 
 

إسرائيل السياسي، املستند إىل منع قيام أية سيادة أجنبية إىل الغرب من نهر 
  11..."األردن

يف شأن كون االستيطان غير مستلهم من هموم وابن مناحم بيغن صريح 
أية أهمية من الوجهة ) يف يهودا والسامرة وقطاع غزة(ليس للمستوطنات : "أمنية

االستراتيجية، بل هي تمثل عقبة؛ عقبة ال يمكن تخطيها يف وجه إقامة أية دولة عربية 
  12."مستقلة إىل الغرب نهر األردن

عن  –زعيم من زعماء الليكود اآلخرين وال أي  –ال شيء من هذا يعمي بيغن 
ومل تغير حرب اخلليج هذا املنظور، على الرغم من . مزايا العمق االستراتيجي الدفاعية

أن خسائر إسرائيل فيها كانت طفيفة للغاية، فاخلطر األساسي على إسرائيل، كما يراه 
 –صواريخ جو بيغن، مل يزل هو الهجوم البري الكثيف، الذي ال يمكن إال أن جتعله 

  .أرض أشد وطأة
ففي . "لكنْ ليست هذه هي احلجة األهم عند الصهيوين األصيل، فيما يرى بيغن

وسع املرء طبعاً، إذا نظر إىل تلك األجزاء من أرض إسرائيل التي حُررت يف حرب األيام 
عقد املواصالت، ومناطق للرصد، 'الستة، أن يصفها من الناحية العسكرية بأنها 

لكن يف وسعنا، ومن واجبنا أيضاً، أن نصفها على . ']لعبور القوات[أساسية وممرات 
فهذه هي األودية التي مشى أجدادنا فيها؛ وهذه هي التالل التي باشر : نحو آخر

قضاتنا القضاء فيها؛ وهذه هي املدن التي ملك ملوكنا فيها؛ وهذه هي األرض 
بال التي من على قممها تكلم الصخرية التي داستها أقدام كهنتنا؛ وتلك هي اجل

  13."أنبياؤنا
إذ إن إحقاق . فاألمن، بكالم آخر، ليس املفتاح الوحيد لفهم تفكير الليكود

حقوق مطلقة، وإعادة خلق التواصل الثقايف باملاضي، يحتالن مكانة ال تقل عن 
  .األمن صدارة

كانوا  زد على ذلك أن زعماء احلزب، وال سيما القادة العسكريين منهم، وإنْ
ملتزمين جعل إسرائيل آمنة قدر ما هو مستطاع عسكرياً، فهم ال يعتقدون أن األمن 

فهم يرون أن وضع اإلسرائيليين، من حيث هم يهود . التام غاية يمكن بلوغها أصالً

                                                 
 .1991، القدس، )بالعبرية عن حرب اخلليج جمموعة مقاالت" (حرب اخلليج"  11
 .املصدر نفسه  12
 .املصدر نفسه  13
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فال فارق، عند . ، وضع غير آمن يف جوهره]األمم من غير اليهود[حماطون باألغيار 
وهكذا، . هم العرب وبين مهندسي اإلبادة اجلماعية من النازيينقادة الليكود، بين أعدائ

أن البديل من قصف بيروت هو  1982كان يف وسع مناحم بيغن االدعاء سنة 
كما كان يف وسع قائد ليحي السابق يسرائيل ]. معسكر االعتقال النازي[تريبلينكا 

أبا جهاد ليس "أن  1988إلداد، الذي بات اليوم صحافياً واسع الشعبية، االدعاء سنة 
  14]."للمشكلة اليهودية" احلل النهائي"مهندس [إال صيغة فلسطينية ألدولف أيخمان 

هو أالّ يثق ] الهولوكوست[وكثيراً ما يردد يتسحاق شمير أن ما تعلّمه من الكارثة 
  .باألغيار أبداً 

ها هنا، أما تغير الزمان واملكان منذ أن وقعت تلك احلوادث املؤملة، املشار إلي
ومن ذلك . فالظاهر أنه ال يؤثر يف مواقف الليكود، بل يبدو أحياناً كأنه يزيدها ثباتاً

يوليو /أن شمير ملا سئل عن عدم حماسته للخطوات السورية جتاه إسرائيل، يف تموز
نحن هنا . نحتاج إىل وقت للدراسة الوافية والتحقق واالختبار: "، أجاب حانقا1991ً

  15...".، ال على برِّ األمانيف الشرق األوسط

  السالم
لقد كان اليمين اإلسرائيلي دائماً على مستوى معين، أكثر واقعية يف شأن ردة   

فعل جيرانه العرب، من احلركة العمالية وآمالها يف سالم مبكر، على الرغم من جتريد 
إن عرب فلسطين لن : "، كتب جابوتنسكي1923فمنذ سنة . الفلسطينيين من وطنهم

وأنا ال أستطيع، عند تأملي . قبلوا بتحويل فلسطين العربية إىل بلد ذي أكثرية يهوديةي
االستعمار يف دول أخرى، أن أذكر حالة واحدة جرى فيها ذلك بموافقة السكان 

وسواء يف ذلك أكان السكان األصليون متمدنين أم غير متمدنين، وسواء . األصليين
فاألوائل . غير متمدنين، وال قيمة لهذا وال وزن له أيضاً أكان املستعمرون متمدنين أم

  16."واجلدار احلديدي هو السبيل الوحيد للبقاء هنا... مل يزالوا يقاتلون الثواين
مل يتسرب شيء من نظرة أكثر تفاؤالً بالسالم إىل تفكير الليكود، إال بعد توقيع   

الزمن "السلبي القائل أن  والشعار. 1982املصرية سنة  –اتفاقيات السالم اإلسرائيلية 

                                                 
 .4/4/1988، "يديعوت أحرونوت"  14
 24يف التلفزة اإلسرائيلية، بتاريخ " موكيد"يتسحاق شمير يف مقابلة أجراها معه برنامج   15

 .1991يوليو /تموز
16  Schattner, op.cit. 
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، ومعناه أن الدول العربية ستعترف بالتدريج بأرض إسرائيل، بات هو "إىل جانبنا
املعبّر عن املوقف العام يف أوساط الليكود، وكأنه مل يعد ثمة حاجة إىل أن تفعل 

وعندما سألت جمموعة من مساعدي بعض أعضاء . احلكومة اإلسرائيلية أي شيء
، رئيس احلكومة شمير عن 1989ديسمبر /ميركي، يف كانون األولجملس الشيوخ األ

اخلطوات التي ستخطوها إسرائيل من أجل حل نزاعها مع جيرانها، أجاب بأن ال جمال 
ألي مشروع إسرائيلي للسالم، ألنه ليس من شأن مشروع كهذا إال أن يثير معارضة 

  17.العرب
كود، بعد ضغوط أميركية، بخطة مايو من تلك السنة تقدم اللي/لكن بحلول أيار  

سالم تبنّاها شريكه  يف االئتالف احلكومي حزب العمل، ويمكن وصفها بأنها تعبِّر مع 
إسرائيل تتطلع إىل السالم، وإىل "وانطالقاً من مقولة أن . ذلك عن تفكير الليكود

تفاق استمرار العملية السياسية عن طريق املفاوضات املباشرة املستندة إىل مبادىء ا
ال للدولة الفلسطينية، ال : إسرائيل الثالث" الءات"كرّرت الوثيقة   18،"كامب ديفيد

للتفاوض مع منظمة التحرير الفلسطينية، ال ألي تغيير يف أوضاع الضفة الغربية 
  .وغزة خالفاً لرغبة إسرائيل

وال تشتمل اخلطة على إشارة إىل النزاعات اإلقليمية اجلارية مع أي من الدول   
: إن مكاسب إسرائيل املأمولة من العامل العربي تشتمل على. العربية، باستثناء األردن

االعتراف؛ املفاوضات املباشرة؛ إنهاء املقاطعة؛ إقامة عالقات دبلوماسية وقف "
  ."األنشطة العدائية يف املؤسسات واحملافل الدولية؛ التعاون اإلقليمي والثنائي

رارها على كون إسرائيل غير مضطرة إىل التنازل إنها خطة تعبِّر، من حيث إص  
عن سيادتها الفعلية على أرض إسرائيل من أجل احلصول على اعتراف الدول العربية 

ومل يغيِّر دخول سوريا عملية . بها، تعبيراً صادقاً عن نظرة السيد شمير إىل العامل
العامل العربي يتحول إىل أود أن أرى نزاعاً مع . "السالم شيئاً حتى اآلن يف هذه النظرة

أنتم تعرفون ... خالف بشأن احلدود، وإىل تباين يف وجهات النظر بالنسبة إىل احلدود
هذا ما قاله رئيس احلكومة اإلسرائيلية يف  –" أنا ال أؤمن بالتسوية اإلقليمية. آرائي

  1991.19يوليو /تموز 24التلفزة اإلسرائيلية بتاريخ 

                                                 
 .13/1/1989، "هآرتس"  17
 .1991مايو /أيار 15خطة سالم احلكومة اإلسرائيلية،   18
 .يتسحاق شمير يف مقابلة متلفزة، مصدر سبق ذكره  19
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ن السيد شمير يتوقع فعالً من الدول العربية أن وال توجد أدلة تشير إىل أ  
يف قطعة " هآرتس"وقد شدد عوزي بنزيمان، احملرر السياسي لصحيفة . تشاطره آراءه

كتبها يف الصحيفة بمناسبة عيد ميالد شمير اخلامس والسبعين، على أن شمير مل 
  20."عدم االعتقاد بإمكان السالم"يزل، خالفاً لبيغن، متمسكاً بـ

ا يشعر شمير، بصفته زعيم بلده، بأنه مضطر رسمياً إىل النظر يف وبينم
خيارات السالم، يشعر بعض شخصيات الليكود األصغر سناً بأنهم أحرار يف إرخاء 

وقد عبر بني بيغن عن مشاعر كثيرين غيره يوم . العنان لتشاؤمهم احلربي النزعة
نا وبين أمة العرب، البالغ إن جذور الصراع بين: "خلص، بعد حرب اخلليج، إىل القول

فما نسميه حبرون . تعدادها مائتي مليون شخص، عميقة التغلغل تاريخياً ونفسياً
يسمونه اخلليل، وما نسميه إشكلون يسمونه اجملدل، وما نسميه أورشليم يسمونه 

  21...".ونحن ال نتعامل مع خالف بشأن احلدود، بل مع صراع على الوجود. القدس
الحظة أنه يجب النظر إىل هذه اآلراء، مع ذلك، باعتبارها تمثل ومن اجلدير بامل

، علماً بأن وزير "مبادلة السالم بالسالم"التيار املركزي يف حكومة ائتالفية تدعو إىل 
 –إذا كان األسد يريد السالم فليعطني األرض : "الزراعة فيها رفائيل إيتان قد صرح

  22."ال يحتاج إىل السالم كما نفهمه نحن لكن الواقع أنه لن يتنازل عن شيء، ألنه
  

  أهمية األيديولوجيا

مع أن تفكير الليكود مل يزل يتمحور حول فكرة مركزية هي األرض، فإن   
أيديولوجية إسرائيل الكبرى ليست العامل الذي جاء بالليكود فعالً إىل السلطة، 

 –نفاه إليه بن  فلقد استطاع احلزب اخلروج من الصقيع الذي. وزعماؤه يعرفون ذلك
  :غوريون، والرأي العام، بفضل تطورات ثالثة غير مترابطة

  السجال بشأن التعويضات)  أ
من أصوات جمهور معادِ ٍ، يف % 11,5يف أول انتخابات إسرائيلية فاز بيغن بـ 

معظمه، لنوع الوطنية الذي يدعو إليه، وبدا أنه مقدر له أن يبقى مغموراً سياسياً، لوال 

                                                 
 .2/11/1990، "هآرتس"  20
 .، مصدر سبق ذكره"حرب اخلليج"  21
 .2/8/1991، "معاريف"  22



  264، ص )1992شتاء ( 9، العدد 3المجلد  مجلة الدراسات الفلسطينية إسرائيليات

 

14 
 

، يف مفاوضات مع املستشار األملاين، كونراد 1952غوريون، سنة  –افيد بن أن شرع د
كل أملاين سفاح "وعندئذ احتج بيغن بأن . أديناور، بشأن تعويضات احلرب األملانية

وهكذا، وجد نفسه . ، وال يمكن أن تقبل إسرائيل ديّة من قتلوا"نازي، وأديناور سفاح
ظيم تظاهرة مناوئة ألملانيا وقد أفلح يف تن. على رأس كل معارضي التعويضات

غوريون، فاحتاً الباب بذلك أمام  –ومع أن الكنيست أيد بن . شخص 70,000ضمن 
حصول إسرائيل على مليارات من املاركات األملانية، فقد برز بيغن من جماهل احلياة 

  .السياسية بشرعية جديدة، وجماعة جديدة من املؤيدين

  حرب األيام الستة) ب
ضد الدول العربية، يف " وقائية"كان قرار حكومة حزب العمل القيام بضربة   

غوريون استمر يف التعامل  –ذلك بأن بن . ، أول ما أذاق بيغن طعم احلكم1967سنة 
لكن خلفه، ليفي إشكول، شعر . مع حيروت ومع الشيوعيين، باعتبارهم خارج احلظيرة

وهكذا، قبل احلرب بفترة . لية عن املغامرةبأن من األسلم أن يشرك اآلخرين يف املسؤو
، وزير 120مقعداً من مقاعد الكنيست الـ  26وجيزة، عين بيغن الذي كان يسيطر على 

لكنه . ، احتجاجاً على مشروع روجرز1970وقد استقال بيغن من احلكومة سنة . دولة
  .أصبح منذ ذلك احلين شخصية سياسية حمنّكة

  
  الفساد يف حزب العمل) ج

فقد كان مؤيدو . بفضل فضيحة ارتشاء 1977ز الليكود يف انتخابات سنة فا
حزب العمل قد هجروه يف إثر سلسلة فضائح فساد، وانضموا إىل احلركة الديموقراطية 

وقد جنى  –وهي جتمع جديد مل تكن لديه سياسة حيال العرب  –من أجل التغيير 
  .الليكود ثمار هذا الوضع

وضاع لليكود أن يفوز بحصة كبيرة من أصوات وقد أتاح تضافر هذه األ
عن [كانت كافية إلزاحة حزب العمل  – 120مقعداً من أصل  43، أي %33 –الناخبين 

، مستندة فقط إىل 1977إال إن قاعدة الليكود االنتخابية مل تعد، بعد سنة ]. احلكم
ليط من القوميين العلمانيين املتعصبين إلسرائيل الكبرى ممن خلقوه، بل إىل خ

ويتراوح هؤالء بين املنتمين إىل الطبقة املتوسطة ممن جنو من الكارثة . الناخبين
، ومن اليهود الشرقيين الفقراء الناقمين على أعوام من فساد حزب ]الهولوكوست[

أما ما . العمل، وبين ضرب حديث من القوميين ذوي النزعة الصوفية وشبه الدينية
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القوة "فكرة : فهو فكرة متينة بات الليكود يمثلها اليوميجمعهم أكثر من اي شيء آخر، 
  ".والعزة اليهوديتين

  
  جلنة الليكود املركزية

أول ما أظهر إمكان التباين الشديد يف األولويات بين زعماء الليكود ومؤيديه،   
فقد دلت على أن . 1991أغسطس /كان سلسلة من استطالعات الرأي أُجريت يف آب

يميلون إىل  –ومثلهم من أعضاء جلنته املركزية  –الليكود  أكثر من نصف ناخبي
اإلقدام على تنازالت إقليمية، وهذا ما ساق بن درور يميني إىل الكتابة يف صحيفة 

  :املوالية لليكود" معاريف"
لكن التوجه العام . ثمة شيء من اخلالف يف شأن النسبة املئوية احلقيقية

ديين مستعدة للتنازل عن قطاع غزة فاألغلبية العظمى من الليكو: واضح
وأقل من هؤالء قليًال مستعد أيضاً . غداً، وحتى بحسب صيغة يوسي ساريد

وكيفما نظرنا إىل القضية، . للمساومة بشأن ميراثنا يف يهودا والسامرة
الليكود؛ فهم يعتقدون أن الليكود ] آراء[فالليكوديون ال يتماثلون مع 

] لعمل على احملافظة على مصالح إسرائيلمن حزب ا[سيكون أكثر حرصاً 
لكنه، . بسبب سياسته النشيطة يف جمايل شؤون األمن واملسائل الوطنية

وهم ال يبكون عندما يسمعون اخلطب . مع ذلك، سيوافق على الصلح
احلماسية عن احلقوق التاريخية، وال تقض مضاجعهم االنحرافات عن خط 

السالم، لكن من موقع القوة، إنهم يريدون . البيان السياسي للحزب
  23.ويعتقدون أن خير من يحقق لهم ذلك هو الليكود

وقد أُجري مسح لآلراء أشمل تفصيالً يف األسبوعين الثالث والرابع من تشرين 
لكنه . ، أي بعد مؤتمر مدريد، فجاء بنتائج تعزّز هذا االنطباع1991نوفمبر /الثاين

، ]لالستقصاءات" [داحف"ذلك بأن معهد . سألةألقى أيضاً أضواء كاشفة على تعقيد امل
من أعضاء جلنة الليكود املركزية،  503الذي يتمتع بسمعة حسنة، أجرى مقابالت مع 

  .ملعرفة آرائهم، فوجد لديهم درجة مدهشة من املرونة
يف حال استطاع "هل يوافقون على تسوية إقليمية : جواباً عن السؤال

من املستفتين % 49؟، قال "يريدون السالم احلقيقيالفلسطينيون البرهنة على أنهم 

                                                 
 .1/8/1991املصدر نفسه،   23



  264، ص )1992شتاء ( 9، العدد 3المجلد  مجلة الدراسات الفلسطينية إسرائيليات

 

16 
 

إذا ما "إنهم مستعدون للقبول حتى بإقامة دولة فلسطينية % 13ال، وقال % 46نعم، و
  .تبيّن أنها العقبة األخيرة أمام السالم

لكن ملّا كانت األغلبية العظمى من أعضاء اللجنة املركزية قد ظلت على 
سطينيين، فإن احلل الذي تود أن تعتمده إسرائيل إنما هو ارتيابها إزاء حقيقة نيات الفل

  .أيدوا احلكم الذاتي، ومال معظم هؤالء إىل جعله حالً دائماً% 73: حل خمتلف
 29اليومية، التي نشرت االستطالع يف " يديعوت أحرونوت"وقد علَّقت صحيفة 

براً عدة من يف وسعنا أن نستخلص ع: "، على ذلك قائلة1991نوفمبر /تشرين الثاين
جلنة الليكود املركزية تؤيد عملية السالم؛ ألعضائها يف معظمهم آراء : هذه النتائج

معتدلة نسبياً، وال يتبنون آراء الصقور املتطرفة؛ معظمهم أيضاً يقارب األمور من 
لكن معظم األعضاء ما زال يجد . وجهة نظر األمن، ال من وجهة نظر أيديولوجية

  ."بأن الفلسطينيين يسعون فعالً للتعايش السلمي مع إسرائيلصعوبة يف االقتناع 
هذا اللون من التفكير املتناقض، واملنحرف عن عقيدة الليكود األصلية، هو ما 

هذا على األقل إنْ  –ستضطر قيادة احلزب إىل أخذه يف االعتبار من اآلن فصاعداً 
  .كانت راغبة يف أن تنتخب ثانية

  خاتمة

ال يزال احلزب . ما كان حزب الليكود اإلسرائيلي يتغير معهااأليام تتغير، ورب
الذي يحكم إسرائيل اآلن متمسكاً منذ قرابة السبعين عاماً بالبند الرئيسي يف 

أيديولوجيته، وهو التزام حتقيق إسرائيل الكبرى، وذلك يف وجه التشكيك اليهودي أوالً، 
ن أن اعتقاد الليكود العلماين بحق وعلى الرغم م. ثم يف وجه الضغوط اخلارجية الحقاً
واملبني ضمناً على حق إلهي، وإال فما سبب  –اليهود التاريخي يف أنحاء البلد كافة 

يبدو غير متماسك إىل حد ما، فإن تصريحات قادة  -عام؟  2000االحتجاج به بعد 
ض حقاً وبالنظر إىل والئهم لعقيدة تعتبر األر. احلزب السياسية ال تفتقر إىل التماسك

  .، فمن غير املتوقع أن يستجيبوا ألية مبادرة سالم عربية واقعية]لليهود[مطلقاً 
ومع ذلك فإن الليكود، وارث بيتار وحيروت، ليس جامداً تماماً من الناحية 

فقد تبنى أفكاراً جديدة مع مرّ األعوام، وال سيما أهمية االستيطان، ونبذ فعلياً . العملية
(de facto)  وقد تخلّص منذ . قديمة أو اثنتين، مثل حق إسرائيل املطلق يف األردنفكرة

ومن ذلك أن مؤتمر مدريد يُنظر إليه . مدة طويلة من حتريمه دخول التنازالت اإلقليمية
  .يف إسرائيل باعتباره جزءاً من تطور أعم، ال انطالقة جديدة كل اجلدة
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قاعدة انتخابية جديدة،  ولعل األهم يف هذه التغيرات أن الليكود قد اكتسب
خمتلفة جداً يف طبائعها عن اليهود البولنديين املتشائمين، الذين تقاطروا لالنضمام 

وهذه القاعدة االنتخابية اجلديدة تسيطر اليوم على أهم هيئات صنع القرار يف . إليه
احلزب، كما أن آراءها أخذت تصطدم بصورة متسارعة باحلرس الليكودي القديم الذي 

  .زال قوي النفوذ ما
كذلك، فإن وضع إسرائيل يف املنطقة تغيّر هو أيضاً إىل حد ال يكاد العقل 

يصدقه، وال سيما يف السنوات األخيرة فقد بات يف وسعها كدولة شرق أوسطية أن 
وقد . تقيم مع العامل العربي عالقات ما كان جابوتنسكي ليجرؤ حتى على أن يحلم بها

، باالنسحاب من سيناء وتدمير املستوطنات 1982سنة دلّ قرار مناحم بيغن، 
على  –يف بعض األحوال  –اإلسرائيلية التي كانت قائمة فيها، على أن الليكود قادر 

والنقاش اجلاري اآلن يف إسرائيل بشأن مرتفعات اجلوالن . استيعاب تطورات كهذه
  .يؤكد هذا االنطباع

أن تنسحب من مناطق أخرى  ومع ذلك، ففي أوضاع مطلوب فيها من إسرائيل
إنهم : ، فإن ميل قادة الليكود هو إىل استجابة من نمط املنعكس الشرطي"تاريخية"

  .يستلُّون فوراً التوراة والسالح
فإذا كان مثل هذا النمط من . وقد أشار املراقبون إىل أن هذا يثير مشكلة معينة

الضرورة باحلزب احلاكم يف السلوك شائعاً بين املؤمنين احلقيقيين، فهو ال يليق ب
بات أكثر "فالليكود، كما كتب ماريوس شاتنر يف تأريخه لليمين اإلسرائيلي، . إسرائيل

تنوعاً وجذرية، وتشبع إىل حد ما بلون من الصوفية كان غريباً عنه يف ما مضى من 
لكنه أصبح، مع ذلك، حزب احلكومة الذي ال بد له من النظر إىل أساطيره على . زمنه

  ."دي سلطته احلقيقيةه
والعامل الذي قد يحمل الليكود على أن يقول بذلك، فعالً، هو الرغبة احلقيقية 

. يف السالم بين صفوف اإلسرائيليين، وضمنهم قواعده االنتخابية وأعضاء فروعه
فبينما كان الليكود، فيما مضى، يستمد قوته من صراحته يف التزامه جتاه األرض، 

  .اإلسرائيلي –يزل عجزه عن تقديم حل للنزاع العربي فإن موطن ضعفه مل 
إن نصف ناخبي الليكود وأكثر يطالبون اليوم صراحة بحل كهذا؛ حل يعرفون 

حق املعرفة أنه سيقود إىل انسحاب من أرض إسرائيل، ويبدون مع ذلك مستعدين 
  .لتحمل ما يترتب على هذا االنسحاب من تناقض أيديولوجي
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لهذه الفكرة داخل قيادة احلزب  –مهما يكن حمدوداً  –ود إن كون الدعم احملد
قد بات يأتي من الساسة األشد قرباً إىل القواعد احلزبية، يدل على إمكان وجود 

  .أصوات إىل جانب املرونة
إن من شأن أية تسوية إقليمية . لكن تبقى العوائق يف وجه تغير كهذا هائلة

د احلزب من هويته؛ فهو ال يمثل، يف شكله حقيقية يقدم السيد شمير عليها أن جترِّ
  .احلايل، شيئاً غير إسرائيل الكبرى النزَّاعة إىل احلرب

فمن املمكن أن يُعدَّل . ليس من ضرورة تدعو إىل بقاء احلال على هذا املنوال
موقف الليكود من الضفة الغربية وغزة تعديالً شكلياً، كما حدث ملوقف احلزب من 

لكن هذه املهمة ما زالت يف أوائل عهدها من اجتذاب . القتصاديةاألردن، وأوجهه ا
فقادة الليكود ال يتدافعون حقاً يف . املتطوعين واستهواء أي من عقول احلزب النيّرة

  .التزاحم على دور أكثر منظّري احلزب اعتداالً، حتى بعد مؤتمر مدريد
حزب إسرائيل  –يكون  يبقى الليكود يف الوقت احلاضر، إذاً، ما يريده قادته أن

بل من اجلائز أن يكون موقف السيد شمير . غير القابلة للمساومة" التاريخية"الكبرى 
فقد قال، يف مقابلة أجرتها معه . الشخصي قد ازداد صالبة يف إبان مؤتمر مدريد

ال جمال للتنازل عن : "1991نوفمبر /تشرين الثاين 15يف " هآرتس"صحيفة 
إذا ما قدمنا التنازالت؟ الكل يريد أراضي منا، حتى ليخيل للمرء أين سنكون . األراضي

  ."لقد أعطانا وعد بلفور وطناً على ضفتي نهر األردن... أننا قارة عظمى
إن مثل هذه الكلمات العاطفية قد جنح من قبل يف توحيد صفوف املواطنين 

املتصاعدة من  لكن األصوات. املترددين واملتعبين من احلرب، حتت راية السيد شمير
صفوف الليكود اليوم باتت تدلّ على وجود رغبة يف شيء آخر، يف نظرة أكثر عصرية 

إن ما يريده أكثر أنصار الليكود حمائمية ربما ظل بعيداً . وأوضح توجهاً نحو السالم
جداً عن تلبية طموحات الفلسطينيين، لكنه بعيد بُعد عمر من الزمان عن آراء فالديمير 

  .جابوتنسكي

  1992فبراير /شباط



 

 
 

  

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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