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ي   ة ف ل قم ية، ب ة السياس ن الحذاق تبدو ضربًا م اراك س ود ب ات ايه ر، آانت تحرآ ي أي ظرف آخ ف
ة ن    . الماآيافيلي ي العل ه ف ب مؤازرت اء ويطل ي الخف ارون ف ل ش ؤازر أريي دد؟ ي رض التش ت يف . الوق

ه  د فك الحجر عن ريس بع تعين بشمعون بي ل؟ يس د يحتم م يع أزق ل ان يمكن أن ي... الم ا آ د لكن م ع
.توسيعًا لهامش حرآة رئيس الحكومة االسرائيلية بات أشبه باعالن عن افالسه

اراك بوضع الخصم              ة وضع ب د مقارن ر عن ات   - ولعل االفالس يتضح أآث .  الشريك، أي ياسر عرف
ت، جاعًال من                        ه، وإن تقلب تحكم في مواقف ه هو من ي رئيس الفلسطيني في االيحاء بأن نجح ال فبينما ي

د               ادعاء عدم ال   دل الموقف عن أتي تب ى الحاضر، ي تقبل سالحًا الرساء سيطرته عل ى المس سيطرة عل
دون أي                 ى يسار ب ين ال ين ومن يم ى يم باراك منقطعًا عن أي تخطيط جاهز، وآأنه يقفز من يسار ال

ذ  . حساب غير الحرص على تأجيل االفالس      في الواقع، لم يعد االفالس قابًال للتأجيل، وال لالخفاء، من
 باراك اللجوء الى ما سّماه حكومة الطوارئ، بما عنته من وقف للعمل بمنطق التسوية السلمية،                حاول

.بعد وقف العمل بآلياتها
ذا                          اء ه ادة إحي ى اع اراك ال  لكن األنكى أن االفالس غدا أفدح، وتلك المفارقة، مع السعي الطارئ لب

ى      .  السياسية االسرائيلية  المنطق التسووي، عبر االستدارة نحو أبرز رموزه في الطبقة         فمع اللجوء ال
رآيين، التساؤل عن                          ًا واسرائيليين، فضًال عن االمي ع، عرب ى الجمي ًا عل ات لزام ريس، ب شمعون بي

.جدوى بقاء باراك على رأس الحكومة االسرائيلية ما دام قد أقر بانتفاء صفة المحاور عنه
ه         وال بد هنا من التنبه الى ما تمثله االستعانة ببي           ذ انتخاب ذي أصر من ريس بالنسبة الى باراك، وهو ال

ذي         ار ال على إبعاد سلفه في قيادة حزب العمل عن دائرة القرار، وعلى معاملته بالكثير من هذا االحتق
ى دوره            . يكنه العسكر للمدنيين   ر ال ريس عودة االخي ادة الحزب        ال تعني العودة الى بي .  السابق في قي

ى ازاحة                            د أمل ان ق ذي آ وزراء، االمر ال رئيس ال ي عن صيغة االنتخاب المباشر ل م التخل فمع انه ت
ادة حزب                           ليمه قي ال تس ان احتم اراك، ف رال السابق ب ى الشعبية لمصلحة الجن ًا ال بيريس المفتقر دوم

").شاس"المعطاة من حزب رغم المهلة (العمل في االنتخابات المبكرة التي باتت مرجحة 
 فالتصاق شخصية بيريس بصورة الخاسر الدائم ينعكس سلبًا على الالئحة التي يمكن ان يقودها، مما                

اراك         د تخبط               . سيدفع الحزب الى البحث عن غيره وغير ب ريس، وخصوصًا بع ى بي ودة ال د أن الع بي
ات     ، ال يمكن ان تبقى حدثًا عابرًا، حتى       "الليكود"باراك على تخوم     ين عرف ه وب اق بين  لو لم يفلح االتف

ى                      . في تثبيت الهدنة   ي عل اراك يعن ه ب ذي أراده ل دس اوسلو من النسيان ال فاالضطرار الى نبش مهن
د           ى حد بعي ًا ال دفع      . االقل ان آل الكالم االسرائيلي عن نهاية التسوية آان مفخخ ه ي ك، ان ر من ذل أآث

ل أوسلو و               الى التساؤل اذا آان المجتمع االسرائيلي ال       ا قب ى م ودة ال ى الع ريس ...  يزال قادرًا عل . بي
 .ولعل ذلك هو االفالس األآبر لباراك

 
سمير قصير

 
إعالن االفالس



 
 
 
٣/١١/٢٠٠٠ 
 

Id-Reference 00-Pr-000427  
Media (Support) HC 

Title  إعالن االفالس
Subtitle   
Section   
Language  عربي
Source  النهار

Page  ١٤ تتمة ١ 
1 + 14

Date  ٣/١١/٢٠٠٠ 
03/11/2000

Author  سمير قصير
Co-Author   
Keywords   

 Persons شارون . ارييل–عرفات . ياسر–باراك .ايهود– 
بيريس.شمعون

 Locations  فلسطين– اميرآا –اسرائيل 
 Dates  

 Themes 
 –باراك . ايهود– فلسطين – اسرائيل –اميرآا 
 –اوسلو . اتفاق–عمل . حزب–بيريس .شمعون
ليكود.حزب

Subject   
 
 


