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اراك،             ود ب د ايه ل شارون وال يحمل عق ى نقيض آريي تصّوروا رئيسًا للحكومة في اسرائيل يقف عل
ا رموز           ائم "يجمع بين رصيد عسكري يطمئن مواطنيه الدائمي القلق، ورؤية لن يتنكر له ى  " الحم عل
دفاع عن     غرار يوسي ساريد او يوسي بيلين، يضاهي بنيامين نتنياهو بموهبته االعالمية ويسخّ            رها لل

سحاب من      ٩٠يؤمن بضرورة طرد  . السالم، ال عن غريزة الحرب     ستوطنين، واالن ة من الم  في المئ
سطينيين    ٩٥ ع الفل دس م م الق ضيره تقاس زة، وال ي اع غ ة وقط ضفة الغربي ن اراضي ال ة م ي المئ  ف

.واعتمادها عاصمة لدولتين
ذا    " معسكر السالم"ه  منذ الفشل المدّوي الذي اوصل اليه ارتباك باراك وآذب          ل ه دا مث في اسرائيل، ب

ال            دة          . التصّور واهيًا والتعويل على تغيير داخلي ضربًا من الخي رأي المؤي م راحت استطالعات ال ث
دال                   االت االعت ى احتم اق عل م الخن سطينيين تحك ى الفل لكن  . اسبوعًا بعد اسبوع للحرب الشارونية عل

اد معطى  ل ع ال، ب د مجرد خي م يع ال ل د الخي رال المتقاع ا الجن ة حيف يس بلدي د دخول رئ يًا بع سياس
ر                . عميرام متسناع، حلبة المنافسة    سناع بوصفه مشروع تغيي رام مت من المبكر قطعًا التعامل مع عمي

ذ لحظة اعالن ترشيحه لرئاسة حزب                          اره من د من اعتب " العمل "في السياسة االسرائيلية، ولكن ال ب
ة           وتاليًا رئاسة الحكومة، دليًال      على ظاهرة سياسية اقل ما يقال فيها انها ال تتوافق مع الوجهة المتحكم

).وال مع الوجهة المتحكمة بالنظرة العربية اليها(بدولة اسرائيل 
 مما ال شك فيه ان اهم ما في ترشيح متسناع هو تحديدًا هذا التعارض، اذ انه يكسر االجماع المقدس                    

سناع في االنتصار في        . سياسة شارون   الذي فرضه تهاون قادة حزب العمل مع          ًا تكن فرص مت فأي
صلة                          دة مت ل بحسابات معق اس فقط بتوجهات المرشحين ب معرآة رئاسة الحزب، وهي فرص ال تق

.بالحياة الداخلية للجهاز الحزبي، يكتسب ترشيحه معنى الصحوة
رب ا      ق الح ر راض بمنط رائيلي غي ع االس ي المجتم ًا ف ة قطاع ن ان ثم ه يعل ى   اذ ان ة عل لمفروض

ة          ) وبوش من ورائه  (الشعب الفلسطيني، وان وصفات شارون       ع االسرائيليين، وان تغطي ع جمي ال تقن
سناع      . هذه السياسة من قيادة حزب العمل ال تالئم آل قطاعات الحزب       رار مت ول ان ق ي عن الق وغن

ع بين طموحات شخصية  بل تفيد المعطيات االولى انه جاء نتيجة تقاط. ترشيح نفسه ليس قرارًا فردياً    
ع           ي المجتم ل وف زب العم از ح ي جه بعض ف ث ال ع بح ة، م ه البلدي ي ادارت ح ف ي نج ل سياس لرج

ؤاد "االسرائيلي عن العملة النادرة التي ستنجح في ازاحة            شارون،          " ف ة ل سخة المخفف ازر، الن ن اليع ب
ارون   ة ش ل ثنائي م تعطي ن ث اهو-وم ادرة .  نتني ة الن ذه العمل سناع ه ّسد مت حين  ويج ن المرش ر م  اآث

اآلخرين مثل ابراهام بورغ او حاييم رامون، ناهيك باولئك الذين باتوا على قاب قوسين من الخروج                  
.من العمل مثل يوسي بيلين

زام سلمي واضح،           فالعملة النادرة قوامها المزاوجة بين خبرة عسكرية ال غبار عليها اسرائيليًا، والت
ى في             تض. وتجربة ادارية محلية ناجحة    اف اليها عوامل مساعدة تتأتى من هذه التجربة البلدية، وتتجل

ئ ط           ه يعب ا ان ال   آون متسناع ال ينّفر المقترعين العرب وال المهاجرين الجدد، آم ات رجال االعم . اق
رال آخر، هو             ا حدث مع دخول جن ى غرار م سناع سحابة صيف عل د تكون ظاهرة مت د، ق بالتأآي

  آما ان. رئيس االرآان االسبق امنون شاحاك، المعترك السياسي حيث لم ينجح قط في فرض نفسه
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ر الحسابات الضيقة للمرشحين اآلخرين على رئاسة العمل آفيلة بتبديد احتماالت الت           اح هو    . غيي والمفت
از،               ذا الجه دعم وسط ه ى ال رًا ال في اي حال في يد الجهاز الحزبي، مع العلم ان متسناع ال يبدو مفتق
وأم                      الي الت اد العم ستادروت االتح ة اله اني نقم ازر، يع وان حاييم رامون، منافسه على منافسة بن اليع

ة       لكن اعالنات التأييد التي صدرت عن عدد من رموز ال  . للحزب ان ابن ل داي ا من يائي حزب، وآخره
دأ يظهر في                        ى من ب از ال ة تتوجه لالنحي الجنرال االسطوري في اسرائيل، توحي ان الماآينة الحزبي

ه           . صورة المنقذ  ل يحّول سناع، ب وهذا في ذاته يضيف الى المعنى االعتراضي الذي اآتسبه ترشيح مت
.فرصة مهمة بالنسبة الى الفلسطينيين

ادة                         فمع وجود هذا    ى ق ًا عل ه، يصبح واجب ق ب ذي انطل زخم ال سياسي، ومع ال  الصوت في السجال ال
داًال                  " العمل" ر اعت ى مواقف اآث العودة ال المشارآين في الحكومة، تحديد مواقفهم بشكل اوضح، اما ب

راب                            ه مع اقت م علي ة له ا ال طاق ذا م ى شارون، وه سافر ال ستربك حكمًا آلة الحرب واما باالنحياز ال
ى     . فق االنتخابي اال آذلك، يساعد ترشيح متسناع، بما هو اعادة اعتبار الى منطق التسوية السلمية، عل

شارونية،  ة ال ذي اسكتته المعالجات االمني ع االسرائيلي ال ي المجتم اوئ للحرب ف رأي المن ر ال تظهي
ة                الوم   "وهو الرأي الذي بدأ يعود الى الواجهة، مع تصعيد حمالت حرآ ة ا  " ("غوش ش سالم آتل ، ")ل

اهو                          ارب نتني ه احد اق ة، وآخر من طالت واتساع موجة رفض الخدمة العسكرية في االراضي المحتل
ه( قيقة زوجت ن ش راءة ). اب ذه الفرصة، وُيحسن ق ه ه سطيني بكل مكونات ى ان يتلقف الجانب الفل يبق

ال الحرب  ن ح رائيلي م ب االس ى مؤ  . التع صود، عل ر المق صود او غي رد، المق ون ال ال يك رات ف ش
د                            ديتها بالحدي يس بل ا رئ ذي يمّثله ادرة ال ة الن سييل العمل ى ت ا تنتهي ال التحول عملية انتحارية في حيف

  .والنار
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