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ارون   ل ش د انتخاب أريي رف، بع مئزاز والق ى االش القلق، باالضافة ال شعروا ب من حق العرب ان ي
ة في اسرائيل       ررة وال              . رئيسًا للحكوم شاعر، المب ذه الم ى ه ولكن هل من الضروري ان نضيف ال

شراف مفاع                   دير في است أ التق ات االسرائيلية وخط د    شك، سوء الفهم في مقاربة معاني االنتخاب ا؟ ق يله
يقول قائل ان نتائج االنتخابات ملزمة حتى للمحللين، وانه لم يعد مهمًا تاليًا التوقف عند االسباب التي                  

ة                          . اّدت اليها  ات في قم ار؟ أّن شارون ب ائج التي يجب اخذها في االعتب يمكن، ولكن ما هي تلك النت
ة  ي المئ ة ف رائيل؟ صحيح مئ ي اس رار ف رم الق ك ان يوّج. ه ه يمل ة أّن ا سياس ن خالله تها وم ه سياس

الشرق االوسط برمته؟
د      - صحيح في االجمال، انما مع الكثير من التحفظات        ه ق ة المتاحة امام ا ان المهل  العوائق، ليس اقله

راً             رك اث ه آي يت ا يلزم ى                . تكون اقصر بكثير مم أ عل ستديمة؟ خط ة م شل اسرائيل من ازم ه سينت أّن
د              أّن افق التسوية السلم   . االرجح أ شبه مؤآ ة؟ خط ر رجع ى غي ى ال ل اوسلو انتهت؟       . ية وّل أّن مفاعي

رة      وطن للم ى ارض ال خطأ بالكامل، فالشعب الفلسطيني على ارضه يقاوم، مسنودًا بقيادته المقيمة عل
ذ  ى من سلحًا ب١٩٤٨االول دين" شرطة"، وم دائيين العائ ن الف دة  . م ي س صقور ف ود صقر ال أّن وج

ي ن العرب دد االم م يه ذا الحك ار وصول ه ه اعتب ذي يصح في دار ال يس بالمق ا، ولكن ل ؟ صحيح ربم
زازًا لالمن            ة اهت ر مختصر، ان     ! االسرائيلي ... العسكري االنقالبي المتهور الى رئاسة الحكوم بتعبي

.انتصار شارون عنوان الزمة اسرائيلية قبل ان تكون عربية
د ف               شوة الجدي ى ن ام االول ام           بطبيعة الحال، ستطغى في االي ار االوه ي اسرائيل، خصوصًا مع ازده

ر صورته          ى تغيي ة،                  . حول قدرة الرجل عل ضًا في العواصم العربي ا اي الم، وربم ا ستغلب في الع آم
غير انه لن يمضي    . النزعة الديبلوماسية الى الترّقب الحذر، تحت بند اعطاء الفرصة وامتحان النيات          

ل من            وقت طويل قبل ان تعود الى التفاعل العوامل نف         سها التي اودت بسلَفي شارون المتعاقَبين في اق
ة،          " ملك"سنتين، وُتفاقمها اخرى خاصة بشخصية       ه المقبل د، فتزعزع حكومت اليمين االسرائيلي الجدي

.ايًا تكن تشكيلتها
ابي            انون االنتخ ل الق ست بفع سائي للكني ابع الفسيف ي الط امن ف ساتي الك ل المؤس اك اوًال العام  فهن

السوسيولوجية المعقدة للمجتمع االسرائيلي الذي يتراجع عامًا بعد عام عن صورة المجتمع        والترآيبة  
ات اشبه بمجموعة                   ى ب الجديد الواحد الموحَّد والموحِّد التي صاغها المشروع الصهيوني االصلي حت

ا حساسيته ومصالحه و              افرة لكل منه ة   ... من القطاعات المتن ه االنتخابي ه، ال ضم    . روزنامت ان وعلي
.امام شارون لديمومة االآثرية النيابية التي سيرتكز عليها، ايًا تكن

ة       ذه االآثري شظى ه ي تت سلمية آ سوية ال صلة بالت ضات المت ى التناق ى ال ة حت د .  وال حاج فعن
ة         ة "االسرائيليين ما يكفي من االنانيات القطاعي ا              ". الداخلي رت عنه ادة التي عّب ة القي ًا ازم اك ثاني وهن

ا من                 بشكل صارخ  رًا في ذاته سبة تخفف آثي راع، وهي ن ين عن االقت سبوقة للممتنع ر الم  النسبة غي
.حجم انتصار شارون، اذ لم يقترع له في النهاية اآثر من ثلث الجسم االنتخابي

ل                          دًا في عجز الجي ر تحدي شكل اآث ة، وب واتر لرؤساء الحكوم  آما تتجلى ازمة القيادة في التبدل المت
 مثل بنيامين نتنياهو١٩٤٨جيل الذين لم يشارآوا في حرب (الثالث من السياسيين االسرائيليين 
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اراك ود ب وتر ا  ) وايه ام لحظات الت صمود ام ى ال ادرة عل ون صدقية ق ادة يمتلك اج ق ةعن انت . لراهن
آما يستدل من  (والمهم، في ما يتعلق بشارون ومستقبله القريب، ان غياب القيادات التي ال جدال فيها          

ي صفوف  اهو ف اورات نتني ل ومن ريس داخل حزب العم صة شمعون بي ود"رق ة " الليك خالل الحمل
ا في    يفتح المجال واسعًا امام تبادل ضرب السكاآين في آل من المعسكرين ال         ) االنتخابية رين آم كبي

.االحزاب الصغيرة
دون في                   ن خل ة اب  ومحصلة هاتين الظاهرتين ترّهل مبكر للمجتمع السياسي االسرائيلي، يذّآر بنظري
ال           ي المج جلته ف ذي س ّوق ال ل التف اد تعط ة تك ة بنوي ام ازم ت ام رائيل بات دول، اي ان اس ادم ال تق

ذه              واالصعب بالنسبة الي  . االستراتيجي على جيرانها آلهم    ى ان تواجه، وهي في ه ها انها مضطرة ال
ى اآلن في التخفيف                  الحال من الترّهل، الفتوة المتجددة للوطنية الفلسطينية، مما ساهم الى حد بعيد حت

واذا اضفنا الى ذلك ان المجتمع االسرائيلي نفسه الذي    . من اختالل ميزان القوى الرهيب بين الشعبين      
ريس، اي نقيضه من حيث                 اوصل شارون الى رئاسة الحكومة،     ى بي  آان مستعدًا العطاء اصواته ال

ة                  د عن وجود شبه اآثري رأي ظلت تفي سياسي، وان استطالعات ال التوجه االيديولوجي ان لم يكن ال
د الناخب االسرائيلي،             -يهودية تؤيد التسوية واقامة الدولة الفلسطينية        سي عن  ادرآنا مدى التخبط النف

ذا التخبط،                    ورغبته، قبل اي شيء آخ     ى اخراجه من ه درتهم عل ى عدم ق ر، في محاسبة مسؤوليه عل
.الفلسطينيين... فيما لم يعد يسطيع ان ينقذه منه غير

ه                          د يدفع ا ق ه شارون، وانم ن يدفع ذي ل  هذا طبعًا ما لن يفعله الفلسطينيون اال بالسعر الكامل، وهو ال
  .ارونمن يخلفه، واسرع بكثير مما يوحيه انتصار الرفض مع ش
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