 24العالم

الثالثاء  18كانون الثاني  2011العدد 1317

أسس كتلة جديدة تحت اسم «االستقالل» ويسعى إلى حزب
صفقة سياسية ُنسجت
بين نتنياهو وباراك
لالنسحاب من حزب
«العمل»

ّ
فعلها إيهود باراك .ضرب ضربته ومشى .حول التهديد
ّ
الذي كان يتعرض له من أعضاء حزب «العمل» إلى
فرصة ،متوجًا ّنفسه ثعلبًا للسياسة اإلسرائيلية.
ثعلب نجح في شق حزب «العمل» بعد إعالنه االنشقاق
عنه لتأليف حزب جديد ،تاركًا «العمل» يتخبط في
أزمته ،محققًا بذلك مكاسب عدة :التخلص من عبء

حزب «العمل» وتفتيته ،البقاء في الحكومة بعيدًا عن
تهديدات خصومه الذين كانوا على وشك إطاحته من
رئاسة الحزب ،إعادة خلط األوراق على الحلبة السياسية،
واألهم من ذلك رفع سيف التهديدات عن رأس حكومة
بنيامني نتنياهو بعدما ضمن لها بقاء أعضاء منشقني
معه

وزراء حزب «العمل»
الثالثة أعلنوا استقالتهم
من الحكومة
اإلسرائيلية

باراك بعد
اعالنه
االنشقاق عن
حزب «العمل»
(باز راتنر ــ
رويترز)

ّ
باراك يشق «العمل» لحماية نتنياهو
السيد
مهدي ّ

ّ
فجر زعيم ح��زب «ال�ع�م��ل» ،وزي��ر الدفاع،
إي� � �ه � ��ود ب� � � � � ��اراك ،ص � �ب� ��اح أم� � � ��س ،قنبلة
سياسية من العيار الثقيل ه��زت الحلبة
ال�ح��زب�ي��ة ف��ي إس��رائ �ي��ل ،ع�ن��دم��ا أع�ل��ن في
ب�ي��ان صحافي درام��ات�ي�ك��ي ش��ق صفوف
ح��زب العمل وإق��ام��ة كتلة حزبية جديدة
تحمل اس��م «اس�ت�ق�لال» ت�ض��م ،باإلضافة
إليه 4 ،أعضاء كنيست آخرين انسحبوا
من حزب «العمل» ،وهم كل من نائبه في
وزارة الدفاع متان فلنائي ووزير الزراعة
شالوم سمحون وعضوا الكنيست أوريت
نوكيد وعينات وولف.
وأوضح باراك أنه قدم صباح أمس طلبًا
رسميًا إلى لجنة الكنيست لالعتراف به
وبزمالئه األربعة بصفتهم كتلة مستقلة
جديدة في الكنيست ،تتحول الحقًا إلى
ح��زب سيكون حزبًا مركزيًا وصهيونيًا
وديموقراطيًا .ودع��ا ب��اراك كل من يؤمن
بنهج الكتلة الجديدة إلى االنضمام إليه.
وق��ال ب��اراك ف��ي بيانه« :إن�ن��ا ن�ق��دم اليوم
ع �ل��ى س� �ل ��وك ط ��ري ��ق ج ��دي ��د ومستقل»،
م �ش �ي �رًا إل ��ى أن «دول � ��ة إس��رائ �ي��ل تواجه
م�ح�ن��ًا ل�ي�س��ت ب �ه� ّ�ي�ن��ة ،س�ي��اس�ي��ة وأمنية
واج �ت �م��اع �ي��ة» .وأض� � ��اف« :إن� ��ه وزمالءه
توصلوا إلى استنتاج أنه يجب وضع حد
للوضع الشاذ غير الطبيعي داخل حزب
العمل ،إذ إنه أصبح في الواقع يتألف من
أك�ث��ر م��ن كتلتني ،ك��ذل��ك ف��إن ال�ح��زب أخذ
ينجر إلى اليسار ويتمسك بآراء تمثل ما
بعد الحداثة وما بعد الصهيونية».
ّ
ف��ي أع�ق��اب ذل��ك ،ص��دق��ت لجنة الكنيست
رس �م �ي��ًا ع �ل��ى ط �ل��ب ب � ��اراك وإق ��ام ��ة كتلة
حزبية جديدة تحمل اس��م (عتسماؤوت
ـــــ اس �ت �ق�لال) .وج ��رى ال�ت�ص��دي��ق بأغلبية
 11ع �ض �وًا وم �ع��ارض��ة  3وام �ت �ن��اع واحد
ع��ن ال �ت �ص��وي��ت ،وذل ��ك ب�ع��د ن �ق��اش حاد.
وك��ان الفتًا ف��ي التصويت تأييد أعضاء
ال�ك�ن�ي�س��ت ال�ي�م�ي�ن�ي�ين ف��ي ال�ل�ج�ن��ة طلب
االن � �ش � �ق� ��اق ،م� �ق ��اب ��ل م� �ع ��ارض ��ة أعضاء
«كديما» و«ميرتس».
ي�ش��ار إل��ى أن الكتلة ال�ح��زب�ي��ة الجديدة،
ال�ت��ي ت�ض��م  5م� ّ�ن األع �ض��اء املنشقني عن
حزب العمل ،تمثل أكثر من ثلث األعضاء،

ف�ي�م��ا ب�ق��ي  8أع �ض��اء ف��ي ح ��زب «العمل»
بالذات.
وف �ي �م��ا وق � ��ع خ �ب��ر ان �ش �ق ��اق ب � � ��اراك وقع
الصاعقة على املحافل الحزبية واملحللني
ال �س �ي��اس �ي�ين ،أك� ��دت ت �ق��اري��ر إع�لام �ي��ة أن
رئ � �ي ��س ال� �ح� �ك ��وم ��ة ب �ن �ي��ام�ي�ن نتنياهو
ك � ��ان ع� �ل ��ى ع� �ل ��م م �س �ب��ق ب� �س � ّ�ر الخطوة
ال��درام��ات�ي�ك�ي��ة ال�ت��ي أعلنها ب� ��اراك .وقال
م�ص��در رف�ي��ع املستوى ف��ي دي��وان رئيس
الحكومة ملوقع «يديعوت أحرونوت» إنه
«ال ي�س��اوره أدن��ى ش��ك ف��ي أن ت�ك��ون هذه
الخطوة تهدف إلى تثبيت األوضاع داخل
االئتالف الحكومي وتمكينه من مواصلة
عمله بانتظام».
وأض � � ��اف م �ع �ل��ق ال � �ش� ��ؤون ال �ح��زب �ي��ة في
�وت» ،أطيال
م ��وق ��ع «ي ��دي � �ع ��وت أح � � ��رون � � �
ُ
ش��وم�ب�ل�ف��ي ،أن صفقة س�ي��اس�ي��ة نسجت

بني نتنياهو وباراك ،دفعت باألخير إلى
إعالن انسحابه من حزب «العمل» ،تعهد
ب�م��وج�ب�ه��ا ن�ت�ن�ي��اه��و ل� �ب ��اراك ال �ب �ق��اء في
منصبه وزي�رًا للدفاع حتى انتهاء والية
ال�ح�ك��وم��ة ال�ح��ال�ي��ة .وأك ��د أن شخصيات
ف��ي محيط نتنياهو س��اع��دت ب ��اراك في
خ �ط��وت��ه ال ��درام ��ات� �ي� �ك� �ي ��ة ،م ��ن دون علم
املقربني من وزير الدفاع.
وأوض��ح املوقع أن عملية االنسحاب من
حزب العمل حسمها باراك قبل أسبوعني،
تزامنًا مع التقارير التي أفادت بأن اإلدارة
األميركية تشعر بخيبة األم��ل منه ،ومع
التهديدات املتالحقة التي أطلقها وزراء
ال�ع�م��ل ب��االس�ت�ق��ال��ة م��ن ال �ح �ك��وم��ة ،التي
بعدها توجه إلى نتنياهو وأعلمه بنيته
االن �س �ح��اب م ��ن ال� �ح ��زب ،وخ �ص��وص��ًا أن
االنسحاب وتكوين كتلة برملانية جديدة

بحاجة إلى تصديق لجنة الكنيست.
ون�ق��ل م��وق��ع «ي��دي �ع��وت» ع��ن م�ق��رب�ين من
رئيس الحكومة قولهم إن نتنياهو كان
ع �ل��ى ات� �ص ��ال دائ � ��م م ��ع ب � � ��اراك وشجعه
على تأليف كتلة برملانية جديدة ،بهدف
ض� �م ��ان اس� �ت� �ق ��رار االئ � �ت�ل��اف الحكومي
ف��ي ظ��ل ت �ه��دي��دات وزراء ح ��زب «العمل»
باالنسحاب بسبب تعثر املفاوضات مع
السلطة الفلسطينية .وق��ال نتنياهو إن
تهديدات وزراء «العمل» تضعف الحكومة
في نظر الطرف اآلخر ،الفلسطيني.
وت�ع�ل�ي�ق��ًا ع�ل��ى االن �ش �ق��اق ،ق ��ال نتنياهو
إن «م ��ا ح ��دث ف ��ي ال �ح �ل �ب��ة ال �ح��زب �ي��ة في
تقوية الحكومة وزيادة
إسرائيل أدى إلى ّ
استقرارها» ،مؤكدًا أن «من األهمية بمكان
أن يعرف العالم أن هذه الحكومة ستبقى
س�ن�ين ع��دي��دة وي�م�ك��ن إج ��راء مفاوضات

استقرار قصير األجل
بالرغم من خسارته ثمانية أصوات ـ ـ ـ هي العدد الباقي من
األعضاء في كتلة حزب «العمل» بعد انشقاق إيهود باراك
عنها ـ ـ ـ يبقى ل�لائ��ت�لاف الحكومي ال���ذي ي��رأس��ه بنيامني
ن��ت��ن��ي��اه��و ق���اع���دة ب��رمل��ان��ي��ة مريحة
نسبيًا تعد  66نائبًا (ع��دد مقاعد
الكنيست  .)120ويرى مراقبون أن
ائتالفًا كهذا يمكن أن يكون أكثر
استقرارًا من االئتالف السابق ،الذي
ك��ان يضم ح��زب «ال��ع��م��ل» املنقسم
ُ
َّ
مؤتمره
واملقرر أن يعقد
على نفسه،
خالل أسابيع معدودة.
ب���ي���د أن االس����ت����ق����رار ال�������ذي كفله
نتنياهو لحكومته ل��ن يكون على
األرج��ح طويل األج��ل ،وخصوصًا
إذا م��ا استمر ال��ج��م��ود ف��ي عملية

التسوية وبقيت الحكومة دون برنامج سياسي يعطيها
م��ش��روع��ي��ة االس��ت��م��رار أم����ام ال���داخ���ل وال���خ���ارج .حكومة
نتنياهو ستكون أيضًا مهددة بالتناقضات الكبيرة التي
ت��ت��ن��اح��ر داخ���ل���ه���ا ب�ي�ن االتجاهات
املختلفة ،وخصوصًا بني املتدينني
وال���ع���ل���م���ان���ي�ي�ن ،وه������ي تناقضات
ستطفو ًعلى السطح لتؤلف برنامج
عمل بديال للحكومة في ظل غياب
ب����رن����ام����ج أص����ي����ل ي���ت���م���ح���ور حول
األم��ن والسياسة .وق��د استشرفت
رئيسة امل��ع��ارض��ة ،تسيبي ليفني
(الصورة) ،هذه الفرصة فرأت أمس
أن حكومة نتنياهو ستتفكك من
الداخل حتمًا ودواؤه���ا الوحيد هو
االنتخابات املبكرة.

ال�س�لام معها ،إذ إن ه��ذه الحكومة تريد
إج� ��راء م �ف��اوض��ات ودف �ع �ه��ا ع�ل��ى أساس
املصالح الوطنية واألمنية .وقال نتنياهو
إن ��ه ي �ك��ن ال �ت �ق��دي��ر ل� � ��وزراء ال �ع �م��ل الذين
قدموا استقاالتهم رغ��م اختالف املواقف
بينه وبينهم».
وعلى خلفية انشقاق ب��اراك ،أعلن وزراء
ح � ��زب «ال� �ع� �م ��ل» ال� �ث�ل�اث ��ة ،ب �ن �ي��ام�ي�ن بن
وإسحاق
ال�ي�ع�ي��زر  ،أف �ي �ش��اي ب��رف��رم��ان،
ُ
هرتسوغ ،استقالتهم من الحكومة ،ونقل
عنهم ق��ول�ه��م إن ب ��اراك ق��رر ت��أل�ي��ف كتلة
جديدة مع أربعة من أعضاء كتلة العمل
ب �ه��دف ت�ج�ن��ب االس �ت �ق��ال��ة م ��ن االئتالف
الحكومي.
وفيما يبدو الخيار السياسي املستقبلي
لباراك ،عند استحقاق االنتخابات املقبلة،
ه��و خ��وض االنتخابات بقائمة مستقلة
وبدعم من نتنياهو ،توجهت اهتمامات
امل��راق �ب�ي�ن إل ��ى ت��داع �ي��ات ان �ش �ق��اق باراك
ع��ن مستقبل ح ��زب «ال �ع �م��ل» ،ووحدته،
وزع ��ام� �ت ��ه ،ح �ي��ث ح �س��م ع� ��دد م ��ن وزراء
الحزب ونوابه خياراتهم ،لجهة البقاء في
صفوف العمل والسعي إل��ى ترميمه من
داخله ،والتنافس على زعامته ،وال سيما
الوزراء بن أليعازر ،هرتسوغ ،وبرفرمان.
في املقابل ،لف الغموض مواقف عدد آخر
من نواب الحزب ،وال سيما عمير بيرتس،
وإيتان كابل ،وغالب مجادلة ودانييل بن
س�ي�م��ون ،وخ�ص��وص��ًا أن وس��ائ��ل اإلعالم
تداولت قبل أيام تقارير تفيد بأن بيرتس
وك� ��اب� ��ل ي� �ن ��وي ��ان االن� �ض� �م ��ام إل � ��ى حزب
«ك��دي �م��ا» ،وأن �ه �م��ا م �ه��دا ال �خ �ط��وة لذلك
م��ن خ�ل�ال اإلي �ع��از إل��ى أن�ص��اره�م��ا داخل
«ال �ع �م��ل» ل�لان �ت �س��اب إل� ��ى ك��دي �م��ا ،فيما
أش� ��ارت ت�ق��اي��ر إع�لام�ي��ة م �س��اء أم ��س إلى
أن أع �ض��اء الكنيست األرب �ع��ة يعتزمون
االن�ش�ق��اق ع��ن الكتلة األم ،وت��أل�ي��ف كتلة
ج � ��دي � ��دة ،وف � ��ق م� ��ا ي �س �م��ح ب� ��ه القانون
اإلس��رائ �ي �ل��ي ال� ��ذي ي�ج�ي��ز ل�ث�ل��ث أعضاء
الكتلة البرملانية االنشقاق.
ف ��ي ه ��ذه ال �ح ��ال ي�ص�ب��ح م�س�ت�ق�ب��ل حزب
«ال�ع�م��ل» ف��ي مهب ال��ري��ح ،حتى ل��و نجح
من بقي في حزب «العمل» ،أربعة أعضاء
كنيست ،ف��ي ت�ج��اوز العراقيل الداخلية،
واالتفاق على رئيس جديد للحزب.

