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 "حمائم الصقور"و" صقور الحمائم"بين 

  
سيرة       قد يكون من المبكر تحديد آامل االثار التي ستترآها         ى م  نتائج االنتخابات البلدية االسرائيلية عل

صوصا        سطيني خ ذاتي الفل م ال اق الحك ق اتف ة تطبي ا وآلي سوية عموم ذ اآلن  . الت ن، من ه يمك  ، اال ان
ة     اق االسرائيلي    : استخالص نتيجة جوهري ة    –االتف م يكن خاتم سطيني ل اريخ، وال هو وضع     الفل  للت

  .حدا للسياسة
  

ذلك         ام عامل دهشة               . قد تبدو هذه المالحظة بديهية، وهي بالفعل آ ذه االي ديهي اضحى في ه . لكن الب
سوية   اق والت ا حول االتف ا نهائي ا قاطع اعة آالم ل س سمع آ ل صباح ون رأ آ ف، نق ذ شهرين ونّي فمن

  .اء السياسة نفسهاربما الغ في السياسة، ويفترض في العمق الغاء عنصر المفاجأة
  

اه             زا لالتج ذه تعزي سياسة ه ودة ال ر ع ى ان تثم ة االول ي للوهل ب العرب ّضل المراق د يف الطبع، ق ب
ان منقوصا          سوية، وان آ ساطة         . االسرائيلي الداعم لمفهوم الت ذه الب تفاقة  . لكن االمور ليست به واالس

ه  وبالفعل، يت. على واقع السياسة هي استفاقة على التعقيد     بين ان التنافس االنتخابي في اسرائيل، او اقل
د   في المدينتين الرئيسيتين   ين تصويره            ، آان اعق ة اسحق راب ا ارادت حكوم ر مم ات   .  بكثي فمن مفارق

ن   د م ين واح ثال ب ل ابيب م ي ت دور ف ان ي ه آ افس ان ذا التن صقور"ه ائم ال ن " حم صقور "وآخر م
ا عن خط حزب ال    ال يعني ذلك ان عمدة تل ابيب الجد  ". الحمائم ود "يد، روني ميلو، خارج آلي ، "ليك

ل آل شيء، هو ان الحزب                 . وان آان من دعاة االنسحاب االسرائيلي من غزة          ه الحدث، قب ا يعني م
ايش مع وضع سياسي                            ى التع دعوا، وفي شكل مؤسساتي، ال ات م ذاتي ب م ال اق الحك المعارض التف

ات              ويؤآد هذا . يشكل فيه الحكم الذاتي عنوانا عريضا      رئيس ياسر عرف ين ال اء ب  المنحى مشروع اللق
  .في تونس" ليكود"ووفد من حمائم ال

  
ى                              ين اضفاءه عل ذي حاول راب د الرمزي ال سيط في البع ر من التب دار آبي ة مق وفي القدس ايضا، ثم

ة ة االنتخابي يس . المعرآ ائم ال ل ن حم رت م ود الم ود"ألن اه ين   " (ليك ة ب ي منزل ادة ف ر ع و يعتب ه
ة  "انما ألن تيدي آوليك هو النموذج االوضح لجنس         ) منزلتين و، في        ". الحمائم المزيف اذ ان آوليك ه

ى سلب             النهاية، القّيم  سعون ال ذين ي اال لل ه مث  على عملية توحيد القدس منذ ربع قرن، فضال عن آون
  .وقهم وهو يدعي انه راغب في مصالحتهمالفلسطينيين حق

  
  .المهم في اي حال، ان نتعظ

  
ا رصد                       ا علين د صار لزام اما وقد عادت السياسة وذآرتنا بدورها، وان في ساحة الخصم فحسب، فق

ا                 . آليات تأثيرها على مسار التسوية بمقدار ما يجب ان نستخلص اثار نتائج االنتخابات البلدية في ذاته
  ما يعني، انه يتوجب على االطراف العربية ان تعود وتدخل بدورها في الحسبانيعني ذلك، في
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ان المعارض     . الطابع المتغير بالضرورة لجدلية العالقة بين من يؤيد ومن يعارض  الطبع، اذا آ ذا ب ه
  .بالقاء الخطبفقط يرغب فعال بالمعارضة، وليس 
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