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م                     رة، ل ات مبك ى انتخاب ا ال عندما استقال ايهود باراك من رئاسة الحكومة االسرائيلية قبل عامين ودع
واذ يضطر  . يكن يتصّور قط انه يفتح الطريق امام آرييل شارون ويطلق العنان امام آلة حرب عمياء            

ه ال ي                 ل األوان، فان ه،          شارون بدوره اليوم الى استدعاء الجسم االنتخابي قب د يخسر موقع ه ق ل ان تخّي
.اللهم امام من يساويه تطرفًا مثل بنيامين نتنياهو

ات   ي انتخاب ا صّح ف ر ان م ات  ٢٠٠١ غي ي انتخاب صّح ف د ي د ٢٠٠٣ ق االحرى ان العكس ق ، او ب
ى                    سالم، وصوًال ال يصّح، فتكون الحملة االنتخابية مناسبة لكبح منطق الحرب واستنهاض معسكر ال

زب ال  تعادة ح سعينات  اس دايات الت ات ب ل رهان ى     . عم ة عل ر مالئم روف غي دو الظ اهر، تب ي الظ ف
العنف، رغم الخسائر                       . االطالق زال سكرى ب ة المجتمع االسرائيلي ال ت ثًال ان غالبي فمن الواضح م

.االقتصادية المتزايدة التي تعانيها اسرائيل من جراء حربها المفتوحة على الفلسطينيين
زة    ثم ان التزامن بين     ة الغري الحملة االنتخابية وموسم التصعيد االميرآي ضد العراق، من شأنه تغذي

او نتنياهو ليس مضمونًا  /بيد ان رهان شارون و. االمنية عند الناخبين لمصلحة قوى التطرف اليميني      
أة        تبعاد المفاج اة                . على االطالق، وال يمكن اس ذي يمكن استخالصه من الحي درس االعمق ال يس ال أل

اسية االسرائيلية انها باتت تفتقد الثبات؟السي
د               سيرة مدري انتخاب  :  تكفي للتأآد من ذلك مراجعة ما حصل منذ سقوط اسحق شامير بعيد انطالق م

اراك                       ود ب وز ساحق اليه دوي، ف سقوطه الم اهو ف امين نتني اسحق رابين فتخوينه فاغتياله، انتخاب بني
ي االنعطاف           ... كومتهفهزيمة نكراء، انتخاب شارون فانفراط عقد ح       ستغربًا ان يل وعليه، لن يكون م

ن     ن، ولك ر المعل داورة غي دأ الم ًال بمب ط عم يس فق سار، ل ى الي د ال ين انعطاف جدي ى اليم ر ال االخي
.خصوصًا ألن حزب العمل بات مدعوًا الى استعادة الموقع الذي تخلى عنه بسبب ايهود باراك

زع رئاسة الحزب               صاحب الدعوة اسمه عمرام متسناع، رئيس       ه ان ينت ذي يفترض في ا ال ة حيف  بلدي
سارية والوسطية             ١٩في   ادات الي د معظم القي  الجاري من بنيامين بن اليعازر، بعدما نجح في نيل تأيي

ون      اييم رام سه ح م مناف ا دع زب، وآخره ي الح ًا     . ف دو آلي ه يب سناع ان اهرة مت ة ظ ارج "واهمي خ
صحن ة  "ال ام دول ده قي ي تأيي ن    ، اذ ال يخف رائيلي م سحاب االس ضرورة االن ه ب سطينية وال اقتناع  فل

.االراضي الفلسطينية المحتلة
ام االسرائيلي،         غير ان هذه اللغة التي تبدو آأنها من عصر آخر، قياسًا بالتوجهات الراهنة للرأي الع

ذين شعروا                     ين مناضلي حزب العمل ال رة ب ارة حماسة آبي سابق من اث رال ال ذا الجن ع ه م  لم تمن انه
ة                    اراك فرصه الذهبي ود ب ذ ضّيع ايه ودة من وا، ضالتهم المفق م يتوقع واذا اضفنا  . وجدوا، من حيث ل

دوام      ى ال ي عل سكرية، وه رة الع ا والخب ل الكاريزم سناع، مث ا مت ع به ي يتمت رى الت زات االخ الممي
ن يكون                    ة، ل ة العربي زة مع االقلي ه الممي ستحيًال ان    عنصر اطمئنان في اسرائيل، فضًال عن عالقات  م

ات االسرائيلية ال        . تنتقل هذة الحماسة من صفوف حزب العمل الى الجسم االنتخابي          يبقى ان االنتخاب
رار            سًا دستوريًا         . تجري في فراغ، والناخب االسرائيلي ليس وحده من يصنع الق ى ان مجل يس بمعن ل

ه، و     ى ذوق ائز عل ّين الف اخبين فيع ان الن سه مك ّصب نف ا سين سياسي  م لكن من حيث انعكاس االداء ال
.على طريقة اختيار الناخب االسرائيلي" الخارجيين"لمجموعة من الالعبين 
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 ويأتي الخصم الفلسطيني في مقدم هؤالء الالعبين، اذ انه صار يسبق حتى الحليف االميرآي، بسبب                
أثير    واذا آان لالطراف العرب   . التي نشأت من المسيرة التفاوضية    " الحميمية" اآلخرىن دور في الت

ارات ه الخي ك ان يوج ده يمل سطيني وح ى الناخب االسرائيلي، اال ان الطرف الفل ة . عل ًا، المهم طبع
.فالتأثير في المجريات االنتخابية االسرائيلية ليس مثل التفاوض. ليست سهلة على الفلسطينيين

ا الطرف              داخلي " هنا الطرف الفلسطيني اطراف، ولعل اوله سطينية في         ، ا "ال ة الفل ة العربي ي االقلي
ا            ة، مثلم اسرائيل التي تكون احيانًا للقوى العاملة في صفوفها رهانات مغايرة لحسابات السلطة الوطني

زل                  . ٢٠٠١حصل في انتخابات     ذاتي، ال ُتخت م ال ا، اي ساحة الحك آما ان الساحة الفلسطينية في ذاته
ى              في نظر الناخب االسرائيلي بقرارات السلطة ا       ادرة عل اك فصائل ق لوطنية، على االقل ما دامت هن

سلطة   ة ال ارج مرجعي صرف خ وء     . الت ال ان لج ذا المج ي ه ح ف ن الواض اس"وم اد "او " حم الجه
ي، اذا حصل،                  " االسالمي ن يعن ة ل ة االنتخابي الى سالح التفجيرات في العمق االسرائيلي خالل الحمل

.او نتنياهو/سوى االقتراع لمصلحة شارون و
سطينيون اذا وجدوا                      لكن االحجام عن التفجيرات قد ال يكون آافيًا، وال بد من جهد اشمل يقوم به الفل

ل   صّور اي عاق ا يت ي، آم ة التطرف اليمين ضي بازاح صلحتهم تق ون  . ان م د يك ال، ق ذه الح ي ه وف
سطيني                        ادرة سالم فل ثًال اطالق مب ة، م ر دراماتيكي ذ اآلن في خطوة اآث ر من املة،   ضروريًا التفكي ة ش

ة   ة آامل اعالن هدن ة ب ى االرض (مدعوم ة عل ذه الهدن ي واضح  )وبفرض ه سنودة بموقف عرب ، وم
ات        . على اعلى المستويات   بعض           ١٩٩٦على امل اال تتكرر سابقة انتخاب ان الخفي ل ان الره ، حين آ

ى ال              اخبين  العرب انتصار التطرف االسرائيلي، فوجدوا بين الفلسطينيين من يوصل الرسالة الخطأ ال ن
  .االسرائيليين
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